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УДК 378.14
П. Ю. Саух,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
СУЧАСНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В ДИСКУРСІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ: МІЖ ІСТОРИЧНОЮ МІСІЄЮ І РЕАЛЬНОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ
У статті, на основі аналізу нових тенденцій уніфікації, комерціалізації та ''масовізації''
університетської освіти, запропоновано алгоритм синтезу утилітарної прагматики професійної
підготовки фахівця з ''прагматикою'' фундаментальних знань та національно-культурними традиціями,
який дозволить сучасному університету не лише зберегти себе, але й надалі виконувати важливу
соціокультурну місію. У зв’язку з цим запропоновано конкретні кроки в реформуванні вітчизняної
університетської освіти.
Ключові слова: університетська освіта, культурно-цивілізаційна самоідентифікація, історична місія,
реальна перспектива.
Сьогодні дедалі очевиднішим стає, що модерний образ освіти вже не відповідає глобальним викликам
часу й не задовольняє потреби суспільства знань. Останніми роками у виступах і публікаціях
українських філософів, соціологів, психологів і педагогів, а також письменників, журналістів, політиків
та інших представників вітчизняної інтелігенції проблема освіти отримує особливу актуальність. І це не
якась випадковість, або нова інтелектуальна мода. За цим стоять нові тенденції загальносвітового
цивілізаційного процесу. Абсолютна більшість зарубіжних учених теж наголошують на кризі освіти.
Останні гостро критикують та моделюють її новий образ, адекватніший сучасній соціокультурній
ситуації. Але й некласичні обриси нового образу освіти не завжди вселяють надію, що ми на
правильному шляху. Орієнтація на ринок праці витісняє з освітянської сфери розуміння унікальності
особистості, її високого призначення, роль таланту й обдарованості. Освіта стає знеособленою. Сенс і
мета людського життя зводяться до затребуваності людини у конкретній економічній і політичній
системі, що закономірно деформує педагогічні цілі, серед яких визначальними є соціальна адаптація і
професіоналізація. В цій системі руйнуються загальноосвітня й університетська освіта та духовноморальне виховання. Освіта ''компенсується'' необхідним рівнем навчальної грамотності і різними
рівнями компетентності, а виховання – комунікативними тренінгами і технологіями міжособистісного та
міжкультурного спілкування.
Невипадково висловлюються думки, що вітчизняна освіта є серйозно хворою. Її нерідко називають
''профанацією'', ''бутафорським наробразом'' та задаються одним питанням: ''хто зупинить потік
дипломованої псевдо освіти?'' [1]. І якщо бути чесним, то варто визнати, що у цих гірких для нас оцінках
є велика доля правди. Наша освіта справді відірвана від життя, від науки. Навчальний процес носить
репродуктивний характер і перебуває в тісних лещатах логоцентризму та патерналістської педагогіки.
Катастрофічно втрачається престиж школи і вищих навчальних закладів, зникає мотивація до навчання.
Університетська освіта стає масовою. Як наслідок, символи і підвалини сучасної цивілізації, пише
Х. Ортега-і-Гассет, дають притулок ''інтелектуально пересічній людині'', яка знає лише свій маленький
закуток світу, але не має найменшого уявлення про усе інше. Така людина повний невіглас (у
класичному розумінні), але з авторитетом і амбіціями, властивими знавцеві й фахівцеві, лишаючись
людиною маси, готова посісти місце еліти в сучасному суспільстві [2: 82-83].
Образ класичної університетської освіти зазнає сьогодні суттєвих змін, які виводять його за межі
історичних складових місії університету. До того ж, масштаби цих змін виявляються настільки
радикальними, що обумовили у світовій університетській спільноті не лише песимістичні прогнози щодо
''банкрутства'' історичної місії традиційних університетів (Ж. Ліотар, П. Дракер, Ж. Дерріда), а й
розгубленість перед обрисами постмодерної університетської освіти (М. Фуко, Дж. Міллікен). Багато хто
із відомих педагогів-теоретиків висловлює думки, що через якихось тридцять років великі
університетські центри, прославлені університети стануть реліквією, а то й можливо, припинять своє
існування як незалежні інститути і співтовариства вчених. Вважається, що вони, ''оплот зарозумілості й
успішних поколінь'' у минулому, сьогодні не витримають конкуренції із вузькопрофільними
навчальними закладами, зорієнтованими на прагматику конкретних технологій, яких вимагає
інноваційне суспільство [3: 67].
Незважаючи на певне перебільшення цих песимістичних прогнозів, доля істини у них є. Адже причин
для подібного занепокоєння, дійсно, багато. По-перше, спостерігається тенденція інкорпорування ідеалів
ринку в навчальний процес і в організацію наукової роботи, яка примушує університет жити не за
логікою соціального інституту, а за логікою виробництва. Тектонічні зсуви в науці, яка стає
технонауковим конвеєром, зорієнтованим на ринок, руйнує наукові університетські традиції. Як
констатують знані зарубіжні експерти, високий рівень комерціалізації університетів, схоже, є
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незворотнім. На цій основі здійснюється системна реконструкція матриці університетської освіти,
максимально наближеної до вимог інноваційного суспільства. По-друге, відбувається диверсифікація
вищої освіти, яка виходить за межі класичних, концептуальних, інституціональних і географічних
кордонів. На ринку вищої освіти з’являються нові навчальні заклади (віртуальні, франчайзингові,
корпоративні університети), зорієнтовані, насамперед, на прагматику конкретних технологій. Вони не
лише формують агресивне конкурентне середовище, а й посилюють процеси ''масовізації''
університетської освіти, яка (за всіх її позитивів) загрожує руйнуванням класичної елітарної освіти. Потретє, і чи не найважливіше. Прагнення традиційних університетів до економічної гнучкості та
глобалізаційних процесів уніфікації освіти, спричинило ''кризу їх національно-культурної ідентифікації''.
Історично вибудовуючи свою ідентичність з огляду на зміни в характері їх зв’язків з потребами
національної держави, сьогодні вони змушені надавати послуги, які не прив’язані до місця знаходження.
Їхні послуги перетворюються в товар для індивідуального споживання, який можна реалізовувати як в
будь-якій країні, так і у віртуальному просторі.
Якою має бути реакція університетської освіти на ці процеси ніхто достеменно не знає. Одне
зрозуміло: як би ми не розцінювали їх, скільки б не дискутували щодо обмеженості постмодерної освіти,
яка ''ігнорує смисловизначальні цінності людського життя'' і зводить до мінімуму можливості
соціокультурного оновлення людини, не помічати цих радикальних трансформацій або протистояти їм
було б нерозумно. Тим паче, задаватися в цій ситуації питаннями ''як'', ''хто'', ''для чого'' намагається
комерціалізувати вищу освіту [4: 19] і позбавити її національно-культурного коду означало б приблизно
ту ж саму логіку, за якої не будують громовідвід, а створюють товариство по боротьбі з блискавкою.
Навпаки, об’єктивний процес глобалізації, масштабне посилення професійної компетентності та
інноваційності знань, вимагає дієвої реакції традиційної університетської освіти, яка має розумно
поєднати утилітарну прагматику професійної підготовки фахівця з ''прагматикою'' фундаментальних
знань і національно-культурними традиціями, завдяки яким інноваційне суспільство забезпечить потреби
цивілізаційного розвитку, збереже і посилить його гуманістичний потенціал, наповнить життя і
діяльність людини збагаченими смислами і цінностями. Це дозволить університетській освіті не лише
зберегти себе, але й надалі виконувати важливу соціокультурну місію, приречену виводити нові
покоління в сучасний глобалізований світ професіоналами і гармонійно розвиненими людьми, здатними
нести відповідальність за свої дії.
Але для того, щоб так сталося важливо не лише осмислити найважливіші точки біфуркації у
сучасному технонауковому контурі, трансформації в алгоритмі культурно-цивілізаційної
самоідентифікації, а й можливі конкретні кроки в модернізації університетської освіти, що обумовлені
процесами глобалізації та потребами суспільства знань.
Суспільство знань: виклики університетській освіті.
Інтеграція університетської освіти і наукових досліджень є одним із найважливіших чинників
підвищення ефективності та якості вищої освіти, а відтак – її конкурентоспроможності на європейському
та міжнародному ринку освітніх послуг. Поза межами науки університетська освіта може розвиватися
лише віртуально. Вона без науки не має майбутнього, а наука без неї не має фундаменту.
Конкурентоздатним фахівець може бути лише за умови, якщо його навчання здійснюється на основі
фундаментальних досягнень науки, освоєних власними дослідницькими зусиллями, й поєднуватиметься
з практичною участю в системі сучасного виробництва. Сьогодні з цим погоджується кожен, хто має
справу з вищою освітою. Але не цей очевидний факт є головним.
У суспільстві знань образ науки та освіти зазнає суттєвих трансформацій. Вони стають тут базовим
фундаментом суспільства, перетворюються на невід’ємну складову способу життя людини і мають
переважно прагматичний характер. Радикально змінюються й механізми використання наукових знань.
Американський філософ П. Дракер, один із авторів поняття ''суспільства знань'', ще в 1994 році
попереджав про серйозні соціальні зрушення, пов’язані з цим суспільством. Суспільство знань, на його
думку, ''суттєво змінить природу праці, університетської освіти і сам спосіб функціонування всього
суспільства'' як складної взаємопов’язаної системи [5: 16]. В цьому суспільстві йтиметься не просто про
посилення ролі науки в його функціонуванні, а про кардинальні зміни в самому суспільстві, для якого
наукові знання і технології стають вже не чимось факультативним, а його сутністю, тією атмосферою, в
якій воно функціонує.
Зауважимо що, вже сьогодні є усі підстави стверджувати про нову стадію розвитку не лише науки і
технологій та про новий рівень їх взаємодії між собою, а й про взаємодію цього новоутворення
(''технонауки'') з освітою і суспільством загалом. Об’єктивність сучасної науки лежить в її ефективній
технічній дієвості. З одного боку, наука виступає генератором нових технологій і тому користується
всілякою підтримкою, а з другого – продукування нових технологій обумовлює потребу в науці певного,
''обмеженого типу''. Тобто більшість потенцій науки, за такого її використання, залишаються
нереалізованими. Від подібного типу науки вже не вимагається ні пояснення, ні розуміння речей і явищ –
достатньо того, що вона дозволяє ефективно їх змінювати. Закономірно, що в суспільних очікуваннях,
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звернених до науки, за цих умов явно домінують запити на нові ефективні технології, а не на пізнання і
пояснення світу. Суспільство, держава, можновладці, відповідальні за формування політики в галузі науки
не лише в сучасних розвинених країнах, й в Україні, значною мірою схильні сприймати дослідницьку
діяльність і саму науку майже винятково в образі машини, яка спроможна генерувати нові технології.
Від наукових досліджень вимагається не просто технологічних рекомендацій, а того, щоб їхні
результати могли задовольняти цілком конкретні запити суспільства і потреби людини. Зростаюча
практична ефективність науки і технологій в тих галузях, які найближчі до повсякденних потреб та
інтересів простої людини, таким чином, почала діяти як могутній стимул, що орієнтує і пришвидшує
розвиток науки і технологій. Паралельно зі змінами пріоритетів науково-технічної політики подібна
переорієнтація відбувається й у сфері бізнесу, який спрямовує свої інтереси на підтримку саме тих
наукових досліджень, які можуть бути цікавими для масового споживача. Невипадково в центрі
нинішнього, шостого науково-технологічного укладу стають такі ключові напрямки, як біотехнології,
системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі, безвідходні, екологічно чисті технології на
основі водневої енергетики, інтелектуальні продукти, що пов’язані з фармацевтичною промисловістю,
медичним обладнанням, виробництвом генетично-модифікованих продуктів тощо. Надмірна
техноринкова орієнтація сучасної цивілізації взагалі вибудовує певного роду культ легкості у всьому. Її
''гуманізм'' проявляється в тому, що вона перетворює в ідола ''всеохоплююче полегшення'', намагаючись
скрасити життя людини, зробити його легшим, безхмарнішим, комфортнішим і приємнішим.
Нові технології стають товаром, зорієнтованим на масовий попит. Без цієї масовості неможливо
забезпечити ефективність науково-дослідної роботи. Інтереси та потреби споживачів стають могутнім
стимулом, який значною мірою визначає напрямки й темпи науково-інноваційно-технічного поступу.
Науково-дослідна лабораторія і масовий індивідуальний споживач, виявляються включеними в єдиний
техноринковий контур. Чи не найважливішою ланкою цього контуру є бізнес, який, орієнтуючись на
масового споживача, інвестує переважно привабливі наукові проекти і нові технології.
Ще одним важливим елементом технонаукового контуру виступає освіта, яка є його об’єднуючою
ланкою, забезпечуючи науково-дослідний сектор і бізнес відповідними кадрами та орієнтуючи масового
споживача в світі нових технологій, ''підігріває'' його інтереси. Саме цим пояснюється виникнення
зацікавленості дослідженнями, які мають дати відповіді на вузькопрагматичні, а то й екзотичні
очікування людства, пов’язані з проникненням в тонкі структури матерії, створенням композитних
матеріалів і кераміки нового покоління, відтворенням та функціонуванням людського капіталу,
клонуванням, необмеженою тривалістю життя молодого віку тощо. Звісно, усе це ставить нові вимоги
перед освітою, особливо вищою, яка змушена ламати жорсткі структури університетів і створювати нові
гетерогенні гнучкі структури організації наукових досліджень. У зв’язку з цим у високорозвинених
країнах активно створюються вузькоспеціалізовані науково-дослідницькі лабораторії, науковоконструкторські колективи, дослідницькі університети, кластери та профільні наукові фонди.
Зрозуміло, ці процеси жодним чином не варто ідеалізувати. Сучасний світ, еволюціонуючи швидкими
темпами у напрямку суспільства знань, не лише відкриває широкий спектр можливостей для людини і
суспільства, а й спричиняє немало надзвичайно складних проблем, пов’язаних, насамперед, з
аксіологічними аспектами і відповідальністю вченого. В процесі наукового дослідження і практичного
освоєння його результатів зростає особлива роль етичного контексту та відповідних людиновимірних
експертиз. Виникає необхідність експлікації внутрішньонаукових цінностей із позанауковими
цінностями загальнолюдського звучання. Внутрішня етика науки, яка стимулює пошук і накопичення
істинних знань, за таких умов має постійно співвідноситись з гуманістичними цінностями на основі
гармонії і зближення методологічних стратегій природничих, технічних і соціально-гуманітарних наук. У
протилежному випадку, коли суспільство буде налаштоване лише на технонауковий результат і на
формування ''дисциплінованих учасників монотонних технологічних процесів'', очікувати ''прориву'' в
сфері інноваційних технологій просто безглуздо. До того ж, такий розвиток подій може призвести
людину та суспільство до балансування на межі хаосу і катастрофи.
Усе це є найскладнішим викликом суспільства знань, який постає перед освітою. Адже однією із
найбільш гострих проблем сучасного етапу науково-технічного розвитку є глибокий розрив між
стрімким прогресом ''технонауки'' і складністю та довготривалістю становлення нової системи освіти.
Сьогодні, коли для створення повноцінного дослідницького університету, наукового центру або
технополісу потрібно 15-20 років, різко підвищується значущість прогнозування і вибору пріоритетів
при модернізації освіти. Невипадково центром уваги в цій ситуації стають університети, які мають
потужні наукові школи й відповідні науково-дослідні лабораторії і центри. Від них суспільство знань
вимагає нових імпульсів не лише в структурній перебудові, але й в посиленні технонаукової складової та
суттєвих зрушень у ''виробництві знань''. Це, звісно, спричиняє визначення певного комплексу нових
дисциплін, що вивчаються, їх послідовності і взаємозв’язку, а також модернізованих методів і форм
навчального процесу з метою його інтенсифікації та підвищення ефективності.
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Однак, тут не все так просто. Світовий досвід засвідчує, що було б великою помилкою робити
принципом побудови нової системи освіти швидкоплинну утилітарність. Динаміка технологічного
прогресу є настільки стрімкою, що студенти, які розпочинають навчатися за найбільш передовими, але
вузькоспеціалізованими напрямками, ризикують на момент закінчення вузу зустрітися із втратою
потреби в них як фахівцях. Багато хто із відомих учених справедливо вважає, що, незважаючи на вимоги
''технонаукового суспільства'', орієнтуватися потрібно в навчанні не лише на ''злобу дня''. Вчити варто
тому, що є основою, фундаментом і, насамперед, вмінню вчитися, вчитися протягом всього життя. А
забезпечити це можуть не вузькоспеціалізовані дисципліни, а саме фундаментальні й соціальногуманітарні науки. Їх принципова незавершеність, безмежність процесу пізнання і, водночас, їх
іманентна пізнавальність і ''людиновимірність'' не лише навчають вчитися все життя, але й роблять це
звичкою, другою натурою людини [6: 34].
Тим паче, поряд із прагматичною спрямованістю, сучасна наука поступово відходить від лінійних
моноказуальних теорій, які пояснюють складні явища якоюсь однією (економічною, політичною,
психологічною, фізичною тощо) причиною, до комплексних побудов у самій природі яких закладена
можливість варіацій і різних типів розвитку. На тлі прискіпливих досліджень окремих проблем і деталей
здійснюється спроба концептуально пов’язати величезний масив почасти розрізнених знань у єдине ціле.
Виникає життєва необхідність у синтезуючих концепціях, що спираються на відповідну формалізацію і
техніку аналізу. Становлення сучасної наукової картини світу поступово постає як форма синтезу
напрацювань численних дисциплін і розгортається в силовому полі проекту глобального
(універсального) еволюціонізму, що поєднує ідеї еволюції і системного (процесуального) бачення. Тобто
характер сучасної науки визначає холістична тенденція, в межах якої посилюється інтеграція наукових
досліджень на полях полідисциплінарного дослідження і культивується особлива цінність – здібність
нелінійно і цілісно мислити. ''Пізнання світу як світу цілісного, – зазначає один із керівників
французького Центру трансдисциплінарних досліджень Е. Морен, – стає… інтелектуальною і життєвою
необхідністю…'' [7: 15]. У зв’язку з цим він справедливо підкреслює, що розвиток холістичного
мислення є сьогодні однією із найважливіших проблем у реформуванні системи освіти майбутнього.
Предметом дослідження сучасної науки стає широкий спектр систем, що утворюють складні
''людиновимірні'' об’єкти і утворення. Серед таких об’єктів наукового пізнання і технологічного освоєння
виступають більшість біотехнологій, великі біогеоценози і біосфера, Інтернет та інші людиновимірні
системи технологічного проектування, в яких конструюється не лише машина, і навіть не система
''людина – машина'', а ще складніший комплекс – ''людина – машина'' плюс ''екологічне середовище'', де
впроваджується ця технологія, плюс ''соціокультурне середовище'', що ''приймає'' цю технологію [8: 50].
На відміну від попередньої філософсько-наукової парадигми, тут акцент переноситься з вивчення самих
об’єктів на структурні відношення, взаємозв’язки і безпосередні процеси саморуху тієї чи іншої цілісної
структури. До того ж, у новій ситуації взаємодії різних систем знань особливу роль розпочинають
відігравати моральні регулятиви. Внутрішня етика науки, що стимулює пошук і ''прирощення'' істинного
знання, постійно співвідноситься з гуманістичними цінностями. До того ж, дослідження і технологічне
освоєння складних людиновимірних систем зближують методологічні стратегії природничих і соціальногуманітарних наук.
Системи університетської освіти різних країн світу реагують на ці проблеми неоднаково. Одні з них
пасивно стурбовані, інші (американська, європейська, азійська) активно трансформують їх до вимог
сучасного інноваційного суспільства. Невипадково в багатьох країнах Євросоюзу активно
відпрацьовуються і впроваджуються нові схеми поділу програм навчання у вищій школі на професійні та
академічні. На цій основі здійснюється системна реструктуризація системи вищої освіти, максимально
наближеної до вимог інноваційного суспільства. Поступово змінюють свій образ класичні університети,
формується система вузькопрофільних університетів, виникають науково-дослідницькі та корпоративні
вищі навчальні заклади. На всіх рівнях вищої освіти переосмислюються цілі, теорія і практика
підготовки майбутніх фахівців.
В Україні нові виклики суспільства знань сприймаються академічною спільнотою з певною
мрійливою легкістю і схоластичними дискусіями [9: 11]. В практичній площині вітчизняна вища освіта
намагається вийти з важкого стану, пов’язаного з кризою національної економіки і, в основному,
переймається ''проблемами фінансового й матеріально-технічного дефіциту'', поставивши перед собою
стратегічну мету хоча б першого наближення до (вже застарілих сьогодні) західних стандартів,
пов’язаних з університетською автономією та академічними свободами. Зміни, обумовлені суспільством
знань, тут поки що не викликають особливого занепокоєння. Як і раніше в академічному середовищі
панує наївний оптимізм щодо невпинно зростаючої ролі вищої освіти за умов підвищеної ціни знання як
базового чинника соціального життя [10: 107].
Водночас, українська освітянська спільнота з нетерпінням очікує прийняття нового Закону про вищу
освіту, який би через визначення відповідних стратегій розвитку вищої школи скерував її зусилля на
досягнення економічної й соціальної ефективності вищої освіти як головного чинника успішної соціалізації
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та кар’єрного зростання громадян. Однак, у процесі широкого обговорення проекту цього Закону виникло
більше запитань, аніж відповідей, пов’язаних із підготовкою професійних кадрів. Залишаються відкритими
й питання оптимізації мережі вищих навчальних закладів, їх автономії, реформування змісту, форм і
методів навчального процесу з метою посилення наукового та ''практичного'' компонентів
високоспеціалізованого знання тощо. Зрозуміло, проблема реформування вищої освіти є непростою. Вона
викликає багато суперечливих міркувань не лише на рівні буденної свідомості, а й в академічному
середовищі. В цій ситуації, на наш погляд, важливо визначитися: з чого розпочинати?
Ґрунтуючись на сучасному стані української системи вищої освіти та враховуючи процеси її
''масовізації'', відірваності від життя й галузевої розпорошеності (і враховуючи світові процеси), першим
кроком освітньої політики мала б бути, на наш погляд, її детальна інвентаризація та оптимізація мережі
вищих навчальних закладів. Остання має здійснюватись шляхом консолідації, об’єднання, укрупнення на
основі спеціальної державної цільової програми. Й не лише тому, що у нас багато вищих навчальних
закладів (це не така вже й велика біда), а тому, що в Україні мало потужних університетів, які були б
конкурентоспроможними у світовому освітньому просторі. Критерієм процесу оптимізації має бути
ефективність і якість освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу. Адже рівний і
справедливий доступ у випадку неякісної освіти втрачає будь-який сенс.
Нова структура вищої школи має відповідати Міжнародній стандартній класифікації освіти, тобто
диференціювати вищі навчальні заклади за видами згідно з рівнями і типами (''А'' – для подальшої освіти
і висококваліфікованої праці, ''В'' – для ринку праці). Використовуючи досвід інших країн (США,
Фінляндія), вищі навчальні заклади доцільно було б поділити на три види. Перший вид навчальних
закладів має бути зорієнтованим на злободенні потреби промислового виробництва, сфери
обслуговування, агропромислового комплексу та інших галузей народного господарства. Основу їх
мають становити нинішні коледжі й технікуми з їх програмами молодшого спеціаліста. До цієї групи
навчальних закладів варто було б віднести й частину програм бакалаврів, які за своєю суттю значною
мірою зорієнтовані на практичну складову освіти та швидку адаптацію до майбутньої професійної
діяльності. Звісно, програми підготовки цих бакалаврів потрібно буде значно звільнити від
переобтяження фундаментальними та загальноосвітніми дисциплінами і значно посилити їх рівень
практичної підготовки. Зазначені навчальні заклади повинні мати регіональний статус, забезпечувати
одноциклову (бакалаврську) підготовку усіх спрямувань і здійснювати прикладні дослідження та
розробки для власних навчальних і регіональних потреб. Але найдоцільнішим було б цю групу
навчальних закладів вилучити із складу вищої школи. Доцільно не лише з огляду на інтереси вищої
освіти, а й самих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації, які опинившись у невластивій їм сфері
освіти, втратили можливості для успішного функціонування. Це дало б можливість ефективніше
використовувати кошти на їх утримання, розширити їх профіль, уникати перенасичення певними
кваліфікованими робітниками та молодшими спеціалістами окремих районів, посилити рівень фахової
підготовки кадрів тощо.
Другий вид вищих навчальних закладів має охоплювати університети, які зосереджують свою
діяльність на прикладному (галузевому) використанні знань в народному господарстві та інших
соціальних сферах. Це нинішні політехнічні, технологічні, сільськогосподарські, медичні, педагогічні та
інші профільні університети. Вирізняючись більшою спеціалізованістю, ніж класичні університети, вони
мають готувати фахівців інженерно-технічного, економічного і спеціально-гуманітарного профілю на
рівні двох циклів (бакалавр, магістр) та проводити прикладні дослідження. Це переважно регіональні
вищі навчальні заклади. На основі найпотужніших із них мають бути створені дослідницькі університети
загальнонаціонального значення, які визначали б освітню і наукову політику в галузі та здійснювали
підготовку фахівців усіх трьох циклів (бакалавр, магістр, доктор). До цієї ж групи вищих навчальних
закладів варто віднести й так звані корпоративні університети (на зразок відомих нам втузів), потреба в
яких, очевидно, виникне в недалекому майбутньому.
Й нарешті, третій вид вищих навчальних закладів – це трициклові (бакалавр, магістр, доктор)
класичні університети загальнонаціонального значення, конкурентоспроможні на міжнародному рівні,
які здійснюють фундаментальні й пошукові дослідження та прикладні розробки і на цій базі проводять
підготовку фахівців переважно вищих циклів (магістр, доктор). Ці університети, разом із
дослідницькими, мають утворити підсистему елітної вищої освіти, яка повинна забезпечувати цільову
підготовку науковців і фахівців новітніх технологій для високотехнологічного сектора економіки та
використовувати особливі підходи до відбору студентів, створювати умови для індивідуалізації
навчання. Вони мають відійти від традиційних термінів і методик навчання системи масової вищої
освіти, максимально наблизити форми викладання до практичного досвіду, активно впроваджувати
методи аналізу нетипових ситуацій, імітаційного моделювання, які поєднувалися б із теоретичними і
концептуальними дискусіями.
Водночас, ці університети мають істотно посилити свою принципову перевагу над іншими вищими
навчальними закладами, а саме: здатність працювати на довготерміновий особистісний розвиток
7

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72)

креативно та інноваційно налаштованих студентів. На цій основі мають бути розгорнуті механізми
учіння самостійно здобувати необхідні знання, вчитися протягом життя. Як й інші вищі навчальні
заклади, вони мають бути зорієнтовані не на просту ретрансляцію знань, які часто лежать за межами
сучасного інноваційного суспільства, не задовольняють його потреб, а будувати навчальний процес
таким чином, щоб ''занурювати'' студентів у змодельовані ситуації практичної невизначеності, спонукати
до осмислення цих ситуацій поза межами заздалегідь визначених стандартів, норм і правил, учити діяти
в ситуаціях, близьких до хаосу, але діяти максимально відповідально, аби не зашкодити і не створювати
невиправдані ризики [10: 103]. Незважаючи на те, що їх пріоритетними функціями має бути
інноваційність і професіоналізація, основними орієнтирами освіти в цих університетах повинні
виступати, з одного боку, моральність і гуманізм як взаємодоповнювальний розвиток людини і
суспільства, а з другого – постійна рефлексія і відчуття власної відповідальності.
Очевидно, ця підсистема елітарних університетів потребуватиме використання специфічного набору
ключових компетентностей як важливої складової кінцевих результатів підготовки, концентрації для їх
досягнення навчання у спеціально утворених проблемних групах із залученням до викладання провідних
вітчизняних і зарубіжних фахівців. Тобто, ''така елітна вища освіта не повинна розчинитися в ринку
послуг системи масової вищої школи, що обмежується традиційним набором компетентностей'' [11: 249].
Загалом, для успішної реалізації професіональної підготовки фахівців в системі вищої школи в
Україні нагальною є проблема розробки спеціальної програми державного рівня, яка б передбачала
затвердження переліку галузей, напрямів, спеціальностей для усіх циклів вищої освіти, а також
відповідних програм і термінів навчання, а його структурні складові органічно вписувалися б у види і
підвиди економічної діяльності. Лише на цій основі, як справедливо зазначають автори ''Білої книги
національної системи освіти'', підготовленої НАПН України, можлива реалізація компетентнісного
підходу в системі національної вищої освіти. Але тут як на рівні державних інституцій, так і на рівні
педагогічної теорії ''потрібно подолати інерцію і консерватизм, численні дискусії з приводу того, які
результати є ключовими для тієї чи іншої спеціальності'' і коли б чого не упустити. Час вимагає
концентрації зусиль на виробленні швидких спільних рішень і переходу до їх реалізації [11: 250].
Не менш важливою в контексті підвищення якості вищої освіти є проблема автономії університетів.
''Розвиток автономії вищих навчальних закладів і зближення з ринком праці гальмується надмірною
централізацією управління освітою'' [12: 60]. Це стосується навчально-методичної, виховної,
організаційної й, особливо, фінансово-господарської роботи. Сьогодні університети здійснюють
одночасно освітню, наукову, видавничу, культурно-виховну, спортивну, різноманітну виробничу
діяльність шляхом залучення фінансових ресурсів із різних джерел. У більшості з них бюджетні кошти
становлять менше 50 % загального бюджету. Враховуючи це, університети, насправді, не є бюджетними
організаціями. Адже згідно з Бюджетним кодексом України ''бюджетною організацією є така організація,
яка повністю утримується за рахунок державного або місцевого бюджетів''. Зміна статусу університетів з
бюджетної організації (фінансування якої передбачає її утримання) на статус організації, яка отримує
бюджетні кошти як плату за освітянські послуги, дала б можливість значно підвищити ефективність
використання фінансових ресурсів, самостійно визначати посадові оклади співробітникам, заохочувати
науково-дослідницьку роботу, вирішувати проблеми розвитку матеріально-технічної бази і, взагалі,
вести повноцінну економічну діяльність. В діяльність університетів, які традиційно завжди мали свої
особливі завдання, не повинна втручатись будь-яка ''чиновницька доцільність''.
Потребує значного удосконалення й система державного замовлення на підготовку фахівців за
державні кошти. Сьогодні держзамовлення фактично є конкретизацією використання бюджетних коштів,
що виділяються міністерствам і відомствам на утримання вузів у розрізі напрямів і спеціальностей
підготовки. Міністерства і відомства ці кошти розподіляють формально, керуючись не стільки
інтересами держави, скільки бажанням зберегти діючі вищі навчальні заклади. Зламати цю практику
можна лише одним шляхом: визначати замовниками на підготовку кадрів для тієї чи іншої галузі ті
органи державного управління, які відповідають за реалізацію конкретної державної політики
(Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Мінагрополітики, Мінохорони здоров’я і т. ін.). Вони ж
мають виступати єдиним державним замовником на підготовку відповідних фахівців. До того ж,
розміщення державного замовлення має здійснюватись на конкурсних умовах серед університетів, що
значно підвищило б відповідальність замовників та рівень ефективності і прозорості використання
бюджетних коштів. Загалом така система державного замовлення вирішила б існуючу проблему
дисбалансу між потребами економіки і підготовкою фахівців вищими навчальними закладами.
Стимулами для організації і розвитку вищої освіти в Україні мають стати три об’єктивних фактори:
1) зростання вимог до рівня кваліфікації людських ресурсів у зв’язку з технологічним удосконаленням
сучасного виробництва і сфери обслуговування; 2) перехід промисловості на дрібносерійне виробництво за
умов швидкої зміни моделей, що вимагає оперативної перекваліфікації кадрового складу компаній;
3) зростаюче усвідомлення самоцінності якісної університетської освіти як особистісного, так і
національного надбання. Ці фактори відкриють можливість започаткування нового етапу розвитку двох
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соціально важливих напрямків діяльності системи вищої освіти: додаткової освіти дипломованих фахівців і
якісної освіти протягом життя, у тому числі й для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Лише за таких умов університетська освіта може стати системою випереджувальної освіти, оскільки
спосіб її реагування на швидкоплинні соціальні, соціально-природні умови – передбачення, чутливе
уловлювання привабливої енергії бажаного майбутнього, а не пристосування до того, що відбувається.
Вона має спиратись на процеси, яким належить визначати образ ХХІ століття: глобалізації і
етноренесансу, інформатизації і становлення культури світу, жорсткого обмеження технізації і створення
якісно нових технологій.
Звісно, такий (чи аналогічний) алгоритм університетської освіти потрібно було б закріпити
спеціальним актом, як це зробила, наприклад, Фінляндія, де з 2004 року існує окремий законодавчий
''Акт про університети''.
Університетська освіта в контексті тектонічних зсувів
освітньої національно-культурної самоідентифікації.
Сучасні глобалізаційні процеси обумовлюють кардинальні зміни в системі цінностей, на які не може
не реагувати університетська освіта. З одного боку, вони ставлять перед освітою завдання навчити людей
гармонійно співіснувати, спираючись на знання про історію, культуру, спосіб мислення інших народів. З
іншого – орієнтують на збереження самобутності культур, мов, національних систем освіти. Основні
міжнародні документи (''Болонська декларація'' – 1999 р., ''Празьке комюніке міністрів вищої освіти
європейських країн'' – 2001 р., ''Берлінське комюніке міністрів вищої освіти Європи'' – 2003 р. та ін.)
акцентують увагу поряд із ідеєю конвергенції освітніх систем, на збереженні культурного розмаїття
Європи, що ''базується на успадкованій різноманітності традицій та сприянні потенціалу інновацій,
соціальному і економічному розвитку через зміцнення співпраці європейських вищих навчальних
закладів'' [13: 28, 30, 37].
Що це означає? Це означає, що за умов глобалізації функції освіти зазнають радикальних змістовних
трансформацій, які мають сформувати новий освітній ідеал. Сьогодні основною метою, що постає перед
національними освітніми системами, є підготовка індивіда, який володіє достатніми знаннями і
можливостями для своєї діяльності в різноманітних культурно-політичних контекстах. Подібне
розуміння освітнього ідеалу зміцнюється новим розумінням індивідуальної ідентичності, яка має
поєднувати у собі декілька ієрархічних рівнів – національного, регіонального і глобального. Як це
поєднати в межах освіти, традиційно спрямованої на трансляцію національної культури, достеменно
ніхто не знає. Тому багато хто справедливо вважає, що втрата специфіки, особливостей національної
освіти може мати надто не прогнозовані, а то й негативні наслідки.
Й це зрозуміло. Освіта, у тому числі й університетська, на відміну від інших сфер, важко піддається
тотальній уніфікації. Система освіти (цілі, набір навчальних дисциплін, характер взаємовідносин учня і
педагога, організація шкільного та університетського життя, принципи виховання тощо) є підсистемою
певного типу культури, а отже, культурно та історично залежною. І якщо навіть загальні цілі освіти
збігаються, то їх практична реалізація є культурно зумовленою, тобто вони обов’язково узгоджуються з
характером національної системи культури. Невипадково в сучасних глобалізаційних зрушеннях
національні системи освіти постали перед вибором: або намагатися зберегти власні традиції і стандарти,
ризикуючи ''залишитися на узбіччі'', або поступитися експансії динамічних і конкурентоспроможніших
освітніх моделей, ризикуючи втратити значну частину власної ідентичності. Безперечним є той факт, що
освіта була основним механізмом, який сприяв формуванню сучасних західних націй. Е. Геллнер,
визнаний теоретик з проблем націєтворення, переконаний, що утвердження національної колективної
ідентичності й, зрештою, об’єднання розрізнених етнічних і класових груп у єдине ціле є головною
функцією освіти, бо саме через систему освіти досягається ефект соціокультурного та політично
гомогенного суспільства, котрим є сучасна нація – держава західного типу [14: 85]. Власне, національна
освітня політика більшості країн світу завжди спрямовувалась на розвиток спільної національної
ідентичності. І у цій справі особливе місце традиційно займали університети. Адже класична
університетська освіта для будь-якої країни має стратегічне значення. Протягом усієї своєї історії
університети доводили, що прагматичний, тимчасовий успіх неможливий без фундаментальних
досягнень, широкої гуманітарної підготовки та універсально розвиненої особи.
Сучасна освіта, незважаючи на об’єктивні історичні трансформації, сформувалася й досі продовжує
нести відбиток смислового поля культурних орієнтирів епохи Просвітництва, а це аж ніяк не відповідає
реаліям тих деформацій, що відбуваються в сучасній культурі. А зміни ці досить значні. Суттєво
змінилася уява про людину, її знання, можливості тощо. В наш час людина перебуває в стані постійної
невизначеності, коли немає готових рішень, коли їх необхідно знаходити, приймати і, зрозуміло,
відповідати за ці рішення. Звідси завдання вчити творчості, виховувати самодостатню особистість, яка
здатна приймати неординарні рішення, вміє критично й креативно мислити, вести дискусію,
аргументувати свою позицію і чути аргументи опонента.
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Водночас, сучасна освіта має яскраво виражений прагматичний характер. Вона виступає для нас
засобом отримання фаху, що є умовою не стільки національного (культурного), скільки професійного
життя. Тобто освіта і культура мають тенденцію віддалятися одна від одної. Не останню роль в цьому
''розходженні'' культури й освіти відіграє виникнення масового суспільства і масової культури, які, як
правило, позбавлені національного підґрунтя та національної форми. Масова культура знижує рівень
національної чутливості, впливаючи на сучасну людину не меншою мірою, якщо не більшою, ніж
національна культура. Відповідно, й освіта значною мірою втрачає функцію формування національної (у
цьому випадку це синонім культурної) самосвідомості, обмежуючи своє завдання лише підготовкою до
професійної діяльності в певній сфері суспільного життя. Усвідомлення зазначеного розриву та
органічної єдності освіти і культури невипадково поставило питання про її гуманітаризацію, яка має
ввести освіту в культурний контекст епохи. Оживити цей культурний контекст може лише культурний
суб’єкт, людина-творець, посередник і споживач національно-культурних цінностей. Становлення такої
людини – мета культури та освіти.
Окрім того, варто пам’ятати, що освіта багато в чому є досить політизованою, заідеологізованою
сферою. Вона безпосередньо впливає на формування світогляду, інтересів, цілей, бажань, розуміння й
підтримки або заперечення певних соціально-політичних процесів і явищ. Освіта є засадничим фактором
функціонування суспільства. Завдяки їй відбувається процес соціалізації людини через засвоєння
визначених освітньою системою форм публічного знання, включаючи цінності та норми. Саме через
освіту поширюються цінності й світоглядні орієнтири, які стають основою ідентичності. В цьому
контексті не варто забувати, що формування загальноєвропейського освітнього простору, окрім
підвищення якості освіти, посилення її спроможності конкурувати з американською та азійською
освітніми моделями, реалізує, щонайменше, ще дві геополітичні мети: об’єднання розрізнених
потенціалів європейських країн в єдиний економічний механізм та формування на цій основі
наднаціональної європейської ідентичності. Європейська ідентичність покликана легалізувати ЄС як
наддержавне утворення в очах громадян Об’єднаних Країн Європи, захистивши його ''від уніфікуючих
хвиль глобалізації'' [15].
Гармонізуючи освітні системи, впроваджуючи єдині стандарти навчальних програм та
підпорядковуючи усе це європейському виміру, Європейський Союз Болонським процесом впливає на
формування загальноєвропейського алгоритму ''віртуальної спільноти'', яка на наших очах стає основою
європейської ідентичності. Як результат, 58 % молоді перших країн-членів ЄС не лише визнають себе
європейцями, а й мають відчуття спільної долі та спільного майбутнього, пов’язаного з цим
наддержавним утворенням [16: 302].
У сфері освіти та виховання Болонський процес лише в деклараціях не протистоїть національним
ідентичностям, які в Україні й країнах Центральної і Східної Європи по-різному реагують на такий
зовнішній подразник, як Європейський Союз. В Європейському Союзі, де всі освітні системи інтегровані
в єдине ціле, цей процес визначається ніби й не політичними, а технічними й економічними критеріями,
що позбавляє сенсу будь-які дискусії щодо їх політичного звучання. Однак формування
загальноєвропейської ідентичності важко уявити без змін в ідеях, цінностях і нормах, які формуються
засобами освітнього процесу. Тобто, на практиці процес інтеграції освітніх систем в єдину, які б
аргументи ми не наводили, руйнує їх національну основу. Адже саме за допомогою освіти кожна
людина, долучаючись до культурних здобутків людства, осягає усе краще зі скарбниці власного народу,
зберігає власну національну ідентичність, що виступає запорукою духовного, фізичного, економічного
виживання в суперечливих, а то й негативних глобалізаційних процесах.
Для порівняння візьмемо сусідню Польщу. Незважаючи на те, що Польща є членом Європейського
Союзу, а в Україні панує поки що ідеологема ''європейського романтизму'', як свідчать педагогипрактики наших країн, проблема культурно-національної самоідентифікації освітніх систем викликає
певну стурбованість. І реакція наша на цю уніфікацію освітніх моделей є схожою. Ця схожість зумовлена
різними чинниками, насамперед, етнічними, культурними, політичними. Зокрема, наші народи (хто
більшою мірою, а хто меншою) мають спільне слов’янське коріння, тривалий час входили до складу
одних державно-політичних утворень. Звідси подібність їх мов, спорідненість у світосприйнятті, чимало
спільних культурних традицій, схожість усталених національних моделей освіти, що базувалися і
базуються на педагогіці природовідповідності. Особливо варто наголосити на схожості історичної
матриці та соціальної площини наших систем освіти. Вони сформувались у наших країнах як базові
цінності державності, суспільної свідомості та національної безпеки. Їх витоки можна простежити ще з
ХVІ століття, коли в школах і перших університетах був започаткований процес навчання, що сприяв
збереженню культурної та національної самобутності наших народів. В нашій історії бували, звичайно,
періоди низьких можливостей, пов’язані з катаклізмами й соціальними потрясіннями. Але в усі часи,
змінюючись, освіта як в Україні, так і в Польщі зберігала свій визначальний культуротворчий стрижень.
Особливі зміни в освітній політиці Польщі та України відбулися наприкінці ХХ – початку ХХІ
століття. Сьогодні політика у царині освіти у цих країнах розробляється з урахуванням невирішених у
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минулому актуальних завдань, а також з орієнтацією на західноєвропейські тенденції розвитку освіти.
Головна проблема минулого полягала в моноідеологізації, політизації освіти та її зосередженості на
класичній (професійній) моделі. Саме тому на початкових етапах політичних і соціально-економічних
перетворень уряди України і Польщі в низці програмних документів щодо освіти акцентують увагу на
принципах демократизації системи освіти і навчального процесу, орієнтації на забезпечення в процесі
навчання
цілісної
індивідуально-особистісної
життєдіяльності,
стимулюванні
внутрішньо
детермінованого особистісного навчального інтересу й дисципліни, організації навчального процесу та
діяльності освітньої системи за алгоритмами допомагаючого стилю, відродженні позашкільних
навчальних закладів і поєднанні їх діяльності зі шкільними установами, переході від державного
управління освітою до державно-громадського і громадсько-державного тощо.
На цій основі в освіті України і Польщі відбулися істотні зміни. Значно зріс рівень комп’ютеризації
шкіл, збільшилась кількість вищих навчальних закладів за рахунок недержавної форми організації
освіти, стрімко зросла кількість студентів, переглянута система освітньо-кваліфікаційних рівнів,
запроваджується європейська система трансферу і накопичення кредитів тощо. Безперечно, польська
система освіти, особливо вища, досягла вагоміших якісних зрушень, порівняно з українською. Сьогодні
дипломи польських навчальних закладів визнаються у всіх країнах Європи і в більшості країн світу, при
цьому не потрібне їх підтвердження, на відміну від українських, які потребують нострифікації у
переважній більшості країн світу (за винятком країн колишнього СНД). Система освіти в Польщі
функціонує відповідно до двох європейських стандартів: загальноєвропейської схеми (ЕСТS) та
міжнародних норм класифікації освіти (ISCED). Проте, основне, чим відрізняється сучасна польська
освітня система від української, – це децентралізація управління освітою, автономія навчальних закладів,
яка відкриває потенційні перспективи їх розвитку. Внаслідок змін у системі управління освітою польська
науково-освітня спільнота отримала засіб контролю планів і рішень міністрів. Освітяни вільно обирають
Раду з вищої освіти і Центральну комісію із справ вчених звань і наукових ступенів. Відповідно до
Закону про вищу освіту і Закону про систему освіти в Польщі змінилася роль колегіальних органів
навчальних закладів, які отримали можливість здійснювати великий вплив на процес прийняття рішень,
що обмежило сферу прийняття одноосібних рішень, сприяло запобіганню можливості сваволі чи
авторитарних нахилів керівників закладів освіти, кураторів і міністра освіти, що певною мірою
поставило крапку на адміністративних впливах в освіті [17: 5].
Але ті зміни, що відбулися в Україні і Польщі, відкривши значні можливості для раніше недосяжних
планів, зумовили й низку нових проблем. Пов’язані вони не лише з пошуком власного місця в сучасному
світі, а й з ''простою кількісною, а не якісною модернізацією освіти'' (А. Дудек) [18]. На тлі масовізації
вищої освіти, зростання кількості навчальних закладів падає інтерес до навчання, знижуються якісні
показники знань, зникає відповідальність, деградує мораль… До того ж, як виявилось, більшість наших
педагогів не готові сприймати світ таким, яким він є на межі тисячоліть. Навіть ті, хто намагається
піднятися над балансуванням класичної (професійної) і некласичної (ліберальної) моделей освіти,
роблять це на основі експериментально неперевірених педагогічних ініціатив, що базуються на штучно
сконструйованих або запозичених у світових педагогічних авторитетів програмах, способах і методах
навчання. Звертаючи увагу на переважно ''кількісну модернізацію освіти Польщі'', професор
Ягелонського університету Антоні Дудек констатує: ''Нинішній рівень середнього випускника коледжу,
порівняно з випускником часів ПРЛ (Польської Республіки Людової – П. С.), значно впав''. Нинішні
студенти й гадки не мають про необхідність докладання зусиль щодо ''підвищення порогу труднощів
задля отримання диплома'', а ''професура, попри стандартні нарікання на низький рівень підготовки, сама
не зацікавлена у зміні системи, оскільки це буде означати додаткову роботу для неї'' [18].
В Україні, у зв’язку з подібною ситуацією жартують: студенти роблять вигляд, що навчаються, а
викладачі – що учать. Й ті, й інші задоволені.
Чи не про це писав У. Д. Джонстон у книзі ''Суд над системою освіти: стратегія і майбутнє'',
характеризуючи кризу американської системи освіти в середині 80-х років ХХ ст.? Зокрема, всі
негаразди в американській освіті автор пов’язував із тією ж ''кількісною модернізацією'' та
''всеохоплюючою демократизацією'', якою самі американці понад усе пишаються. В цей період, пише
автор, в США доступність вищої освіти стала небаченою раніше. Кількість молодих людей, що вступили
до вищих навчальних закладів, у 1982 р. становила 296 тисяч, що на 42 % більше, ніж у 1970 р., а
кількість тих, хто отримав ступінь доктора філософії, зросла з 8800 у 1955 до 33000 у 1982 р. Проте це
жодним чином не вплинуло на якість освіти. Навпаки, значно знизився рівень освітніх стандартів та
якість знань випускників навчальних закладів.
Стосовно вищої школи, то тут особливо руйнівні наслідки мали заходи, що були реалізовані під
тиском студентських виступів кінця 60-х років ХХ ст.: еклективний принцип формування навчальних
планів і відкритий прийом студентів. Усе це збіглося зі зростанням серед американської молоді 70-х
років настроїв вседозволеності та безвідповідальності і, як наслідок, спричинило розмивання
академічних стандартів, вимог і критеріїв. Звідси відома заява національної комісії під головуванням
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президента Каліфорнійського університету Девіда Гарднера, в якій наголошувалось на катастрофічній
ситуації в американській освіті, що ''продукує масову посередність і загрожує майбутньому нації та
країні загалом'' [19: 77-79].
Не дуже привабливою складається ситуація з освітою й сьогодні. Схожі думки з цього приводу
висловлюються не лише в Україні. Наприклад, Рішард Бугай, радник Президента Польщі з економіки
(2009), розмірковуючи над проблемами національної системи освіти, наголошує: ''Перед нами стоїть
важливе питання щодо форми демократії: чи не варто трохи відкрити хвіртки воріт закритих структур, і
чи дійсно ми повинні зробити деякі кроки в напрямку до менш процедурної демократії..? Розвиваючи
заклик з вірша Герберта ''Будь вірним, йди'', я хотів би додати: ''Подивись, куди йдеш, переконайся, що
перед тобою, власне, є дорога, та який цей шлях. Самих декламацій про НАТО та ЄС замало…'' [18].
Сьогодні Польща збільшила кількість молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах
на 35-40 % й має намір довести цю цифру в 2020 р. до 40-45 %. Це зростання, пише польський політолог
А. Філінковський, буде висувати нові вимоги у сфері вищої освіти у зв’язку з її доступністю, особливо
для мешканців сіл і малих міст. В ідеалі Польща хоче зменшити відмінності в рівні цивілізованості між
регіонами країни і різними соціальними групами. Але ''досить непросто зберегти національні традиції,
звичаї та історичний досвід і, водночас, дотримуватися спільних європейських пріоритетів'' [20: 237-238].
Ситуацію пошуку культурно-цивілізаційної самоідентифікації національних систем освіти загострює
їхня зорієнтованість на панівну у світі некласичну (ліберальну) модель освіти. Ця орієнтація, безперечно,
сприяє розвитку творчого хисту учня, його фантазії, сприяє виробленню оригінальних і сміливих рішень.
Освіта тут стає запитувальною, набуває характеру гри, в яку втягнуті як педагог, так й учні (студенти).
Вона ніби проникнута демократизацією. Але, у той же час, некласична модель продукує людину, не
обтяжену вимогливістю до себе, людину, яка готова розмірковувати на будь-які теми, пропонувати
різноманітні соціальні фантазії, але не спроможну вирішувати конкретні проблеми й, тим паче, нести
відповідальність за власні дії. Такій людині, просякнутій ідеями ''всеохоплюючої демократії'' і
''віртуального професіоналізму'', немає значення, що робити – керувати Чорноморським флотом чи
проводити реформи в охороні здоров’я. Те, що вона не в змозі відрізнити крейсера від есмінця, а
пеніцилін від інсуліну, не так важливо. ''В голові у неї – зазначає П. Таланчук, – виникає ''каша'',
фундаментальних знань – нуль, але при цьому вона уявляє себе академіком, якому не потрібно
поглиблювати свої знання, оскільки вона уміє з апломбом розмірковувати на будь-яку тему. У підсумку
отримуємо ''салонного ідіота'' [21: 16].
Некласична модель не сприяє дисципліні навчання і мислення як педагога, так і учня (студента),
розпорошує і нівелює їхні уявлення про світ і самих себе, відходить від універсальності й систематизованості
знань, надає їм утилітарного, фрагментарного та космополітичного характеру. В цій ситуації будь-який
алгоритм культурно-цивілізаційної самоідентифікації національної системи освіти є небажаним.
Реформувати освіту однозначно потрібно. Але здійснити якісно новий стрибок за нинішньої системи,
яка балансує між класичною (професійною) і некласичною (ліберальною) моделями, очевидно,
неможливо. Для цього потрібно подолати однобічність класичного фундаменталізму і некласичну
фрагментарність в освіті, здійснивши перехід до нової некласичної моделі, яка спроможна вирішити
проблему не лише спеціалізації різних галузей знань (і відповідно диференціації освіти), а й паралельно –
їх синтезу в єдиний культурно-цивілізаційний простір. На цій основі потрібно подолати орієнтацію
традиційних освітянських процесів на поверхневу ''енциклопедичність'' змісту, перевантаженість
інформаційним і фактологічним матеріалом, не пов’язаним із запитами не лише тих, хто навчається, а й
суспільства загалом. Необхідно переорієнтувати навчально-виховний процес з продукування зразків
лише минулого досвіду людства на засвоєння механізмів перетворення дійсності, оволодіння засобами і
методами самоосвіти, вмінням вчитися.
Знання в умовах інноваційного суспільства, бажаємо цього ми чи ні, набуває характеру товару і
соціального капіталу. Але найістотнішим в ньому є те, що воно як товар дедалі більше і більше стає
інструментальним, технологічним, рецептурним, а від фахівця вимагається, насамперед, знання
принципів не лише того ''як має робитися щось'', а й уміння користуватися знанням. У цій непростій
ситуації, яка загрожує домінуванням вузького прагматизму і нівелюванням демократичного
соціокультурного контролю над ''самостійним рухом'' знань, єдиною протиотрутою може бути
формування філософсько-методологічної культури фахівця, у чому полягає одна із найважливіших
функцій гуманітарних наук. За дієвої участі останніх постнекласична освіта має стати засобом
забезпечення свободи саморозвитку людини і суспільства в контексті їх гармонії та історичного
самозбереження.
Орієнтирами в цих складних процесах, безперечно, виступає абсолютна більшість принципів, які
культивуються Болонським процесом. Але перед Україною, перед її освітньою системою має постати
значно складніша проблема – проблема гнучкої стратегії реформування. Така стратегія має, з одного боку,
враховувати неминучу тенденцію залучення держави в процеси глобалізації, а з другого – бути
зорієнтованою на підвищення національної конкурентоздатності за умови культурно-національної
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специфіки. Але і в першому, і в другому випадку Україна має грати не стільки на тому полі, де заможні
країни досягли успіхів, а на тому, де вони зіткнулися з проблемами. В цій ''грі'' важливо не зруйнувати саму
природу освіти, її національний алгоритм. Адже освіта, як справедливо вважав фундатор соціології освіти
Е. Дюркгейм, увічнює і зміцнює єдність, фіксує основні цінності та якості, необхідні для колективного
життя. В той же час освіта, самоурізноманітнюючись і спеціалізуючись, забезпечує сталість
різноманітності, необхідної для кооперації. Вона ''продукує суспільство як сукупність вірувань і почуттів'',
виконуючи функцію соціальної інтеграції. Тобто освіта постає ''інструментом ідеологічного конструювання
соціальної спільноти'' на основі єдиної системи уявлень, що поділяються усіма її членами [22: 55].
Взявши за основу досвід інших країн варто пам’ятати мудрі слова відомого американського педагога
Джеральда Брейсі: ''ми мусимо сто разів подумати, перш ніж напартачити в нашій освіті'', знехтувавши
досвідом і традиціями власної національної освіти, її педагогічною матрицею [23: 13-14]. Некритичне
копіювання чужої схеми може лише зруйнувати систематизований характер історично сформованих
національних традицій, до речі всупереч задекларованим в програмних документах Болонського процесу
положенням. Розбудова єдиного європейського простору має відбуватися на глибокій повазі до
національних традицій в освіті та супроводжуватися їх взаємозбагаченням. Просте запозичення чужих
зразків і моделей не може дати очікуваних ''райських плодів'' без продуманого синтезу цивілізаційних і
національно-культурних традицій. З цього погляду показовими є приклади ''прискореної модернізації''
латиноамериканських і азійських держав. Перші прийняли усі рекомендації зовні, натягли на себе
''золотий корсет'' лібералізму, зшили відповідно до запрограмованих матриць інститути ''всеохоплюючої
демократії'' та науково-освітні системи. Результати цього відомі: зробивши у 80-х роках крок вперед, у
90-х – вони зробили крок назад. І, навпаки, нові індустріальні економіки Південно-Східної Азії з
великою обережністю і певною долею критичності поставилися до імпорту гучних інститутів і взяли з
них те, що реально скорочувало їх науково-технологічне відставання та відкинули усе, що суперечило
традиційній східній культурі. Очевидно, що саме завдяки такому продуманому синтезу стало можливим
відоме ''азійське економічне чудо''.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Саух П. Ю. Современное университетское образование в дискурсе культурно-цивилизационной
самоидентификации: между исторической миссией и реальной перспективой.
В статье, на основе анализа новых тенденций унификации, комерциализации и ''массовизации''
университетского образования, предлагается алгоритм синтеза утилитарной прагматики
профессиональной подготовки специалиста с ''прагматикой'' фундаментальных знаний и национальнокультурными традициями, который позволяет современному университету не только сохранить себя,
но и в дальнейшем выполнять важную социокультурную миссию. В связи с этим предлагается
конкретные шаги в реформировании отечественного университетского образования.
Ключевые слова: университетское образование, культурно-цевилизационная самоидентификация,
историческая миссия, реальная перспектива.
Saukh P. Yu. Modern University Education within the Discourse of Cultural and Civilizational Self-Identity:
Between the Historical Mission and the Real Prospect.
Based on the analysis of the new trends of university education unification, commercialization and massification,
the article offers the algorithm of combining the utilitarian pragmatics of the expert's professional training with
the ''pragmatics'' of the fundamental knowledge and national cultural traditions. The algorithm makes possible
for modern universities to carry on their important socio-cultural mission without losing their identity. The
article presents specific steps for restructuring the national university education.
Key words: university education, cultural-civilizational self-identification, historical mission, real perspective.
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ФІЛОСОФІЯ ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ
У статті з’ясовано практичну природу філософії, обґрунтовано логіку виникнення її проблем із
протиріч буденної свідомості, на прикладах з історії філософії проведено інтерпретацію істин, які
брунькуються на рівні буденної свідомості, але своє вирішення знаходять у сфері філософії. Філософія
представлена як сфера теоретичного мислення як форма теоретичної свідомості, як теоретичний
спосіб вирішення світоглядних проблем. Користуючись таким розумінням філософії, у статті
обґрунтовано практичні джерела теоретичних пошуків в античній філософії.
Ключові слова: істина, теоретична свідомість, першопочаток, система.
Вступ. Серед широкого загалу нерідко можна почути думку, що філософія далека від життя. Підстави
так думати для пересічної людини існують. Чи не кожному доводилось чути і не раз, що коли хочуть
повернути індивіда на ''грішну землю'' із захмарних висот пустопорожнього розмірковування, кажуть:
перестань філософувати, йди працюй. Цілу низку подібних міркувань про філософію зібрав у своїй
науковій розвідці ''Про специфіку філософського знання'' радянський філософ О. В. Потьомкін [1: 5-19].
Звісно, що це крайня форма негативного ставлення до філософії. Буденна свідомість характеризується не
лише такими інвективами на адресу філософії, але й містить в собі інтенції, прагнення до вивищення, до
переходу на більш високий рівень усвідомлення людиною себе і світу. Але здійснити такий перехід
можна, очевидно, лише з допомогою філософії, через засвоєння того теоретичного досвіду, який вона
містить в собі. І сьогодні це завдання стоїть перед усім світом. Навіть заснований Всесвітній день
філософії для того, щоб ''привнести в буденне мислення нові ідеї і стимулювати публічні дебати
інтелектуалів і громадянського суспільства з приводу викликів, які постають сьогодні перед
суспільством'' [2]. Мова йде про те, ''щоб на глобальному рівні долучити світове співтовариство до
багатства філософської думки'', ''ознайомити людей з філософським спадком'' [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практично більша частина філософських праць, які
присвячені проблемам буття та свідомості так чи інакше торкаються питань, що мають відношення до
протиріч свідомості, в тому числі і буденної. Але спеціальних праць, які б досліджували процес переходу
буденної свідомості в теоретичну, їхнього генетичного зв’язку обмаль, якщо не сказати, що їх немає.
Можна назвати книгу російського автора М. П. Желтова ''Практическая философия'' [3], де розглядається
зв’язок філософії із народною мудрістю, яку автор називає здоровим глуздом, або прикладом буденної
свідомості. В 1997 році вийшла книга Ф. І. Георгієва ''Сознание, его происхождение и сущность'' [4], в
якій автор досліджує свідомість, потрохи відходячи від радянського догматизму в її трактуванні з
класових позицій. Існує необхідність дослідження генетичного зв’язку буденної і теоретичної свідомості,
способів переходу першої в останню, оскільки прояснення цієї проблеми полегшить ''неофіту'' від
філософії краще зрозуміти тісний зв’язок філософії із життям.
Мета дослідження. Будь-яка наука має свій понятійно-категоріальний апарат, що означає: не
засвоївши його, неможливо осягнути істини, якими дана наука оперує. Але, що стосується філософії, то
тут перепоною до зрозуміння її істин є не лише понятійний характер мислення, але й те, що філософія як
світогляд є проблемою для самої себе, що вона, останнім часом, устами деяких своїх адептів
відмовляється бути методологічною основою наукового пізнання та практики. Наше завдання полягає в
тому, щоб, виходячи із простих і буденних фактів людського існування, показати не лише зв’язок
буденної свідомості і теоретичного мислення, але й довести закономірну необхідність переходу від
буденного, часто непродуманого, суперечливого сприйняття світу до його логічного пізнання і,
відповідно, цілісного і системного знання.
Виклад основного змісту. Відомо, що буденна свідомість формується із дня в день, щоденно в
процесі стихійної людської життєдіяльності. Саме тому, що вона формується щоденно, вона й отримала
назву буденної. Як правило, така свідомість часто є суперечливою та непослідовною. Але вже в ній
міститься тенденція до її перетворення в іншу свідомість, свідомість більш досконалу, а значить,
свідомість узгоджену в собі, продуману, систематизовану, логічну. Як реально в житті це відбувається?
© Загрійчук І. Д., 2013
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Вже маленька дитина, яка прокинулась до свідомості, навчилась розмовляти і набула першого досвіду
спілкування зі світом прагне до осмислення світу як цілого, узгодженого в собі утворення. Саме з цієї
причини першим питанням, яким дитина ставить в незручне становище маму, є питання: звідки Я? Як би
довго мама не уникала відповіді на це питання, рано чи пізно вона ''зізнається'', що вона її народила. Але
з причини допитливості, яка носить практичний характер (дитині необхідно знати світ, в якому вона
живе), ''дитячі'' питання на цьому не закінчуються. Далі йде ціла низка питань. Це не лише питання, хто
тебе мамо народив, але й хто народив твою маму. Йдучи таким шляхом, малеча врешті-решт задає
питання, хто був першою людиною. Але й відповідь, що першою людиною був Адам, як правило, не
влаштовує допитливих дітей. Вони хочуть знати звідки з’явився той Адам. І навіть відповідь, що Адама
створив Бог, не задовольняє людину, яка прийшла в цей світ не по своїй волі. Само собою зрозуміло,
відповідь на сакральне питання: звідки Бог? Тим більше не задовольнить дитину, коли їй скажуть, що він
нізвідки, що він вічний, що він завжди був, є і буде. Так само не задовольнить її твердження, що першою
була матерія, світ матеріальних речей, яка також є вічною, а значить є, була і буде вічно існувати. Так
буденна свідомість приходить до необхідності визнання безпочаткового початку світу, який для
теоретичної свідомості виступає в понятті субстанції.
Подорослішавши, дитина інколи ніби забуває те питання, яке так сильно її колись хвилювало. Це
питання, як ми вияснили, звідки я і звідки світ. Причому питання звідки світ є наслідком не
''абстрактних'' розмірковувань, а результатом дуже практичних, глибоко особистісних бажань, які ну
просто ніяк не можна ''обійти'', ''звільнитись'' від них і які є не тільки бажаннями, але виступають
фундаментальними причинами таких гносеологічних міркувань. Що це саме так, свідчить досвід і
світоглядні хвилювання людей похилого віку.
Втративши ровесників, а інколи навіть і молодших друзів, з якими прийшлось йти по життю разом,
людина похилого віку, якій вдалось дожити до глибокої старості, в довгі безсонні ночі задається тими ж
питаннями, що й діти, які тільки-но починають жити. Але це життєве питання формулюється ними дещо
інакше. Їх уже не цікавить питання: звідки Я? Для них актуальною, начисто практичною, життєзначимою
проблемою є питання: куди я йду? Чи смерть є остаточним кінцем життя як такого, чи вона є лише фіналом
життя земного і початком життя іншого, життя вічного. Найцікавішим тут є те, що цього питання жодна
людина не в змозі обійти, навіть за умови визнання, що дане питання не вирішується. Хоч багато людей як
у минулому, так і сьогодні, вважають, що його вирішити неможливо, вони, тим не менш, відмовитись від
його постановки і спроб розв’язати не в змозі. А це лише означає, що дана проблема відображає
невідчужувану людську потребу ''дійти до кінця'', віднайти основу, яка є причиною буттєвого розмаїття.
Хоч практичні причини суто філософської постановки проблеми звідки світ, як нам здається, вище
достатньо обґрунтовані, варто зупинитись на деяких наслідках для тутешнього, земного життя того чи
іншого вирішення основного питання філософії, яке є таким для багатьох філософських систем.
Зазначимо однак, що навіть якщо людина найде в собі ''мужність'' відмовитись від того, від чого
відмовитись неможливо, то вона тим не менш на нього дасть відповідь самим фактом своєї смерті, але
цю ''відповідь'' ніхто і ніколи так і не узнає. Всі наступні покоління і кожний зокрема будуть ''мучитись''
цим питанням, в прямому і переносному значенні ''ламати голову'' над ним, але відмовитись від його
постановки і, відповідно, вирішення не зможуть.
Так от щодо наслідків прийняття того чи іншого варіанту розв’язання так званого основного питання
філософії для життя, для цінностей, якими воно наповнене, допоки людина живе. В релігійному дискурсі
відповідальність за "гріхи", проступки, які людина здійснює протягом життя, не знімає навіть смерть, а
тому вже тут, в житті земному, варто думати про майбутнє ''життя вічне''. І ми знаємо, що значна частина
віруючих є достатньо моральними, якщо не враховувати фанатиків, які є серед адептів будь-яких
світоглядних орієнтацій. Фанатиками стають прихильники будь-якого типу світогляду, які стоять на
фундаменталістських позиціях. А фундаменталістські позиції є такими, тому що не обмежені жодними
межами. Вони є абсолютизованими принципами, які за своєю сутністю завжди відносні. Фанатиками є і
''войовничі безбожники''.
Далі. Сказане зовсім не означає, що моральними особистостями не можуть бути індивіди, які не
вірять в надприродне походження світу, які не визнають вічного життя за гробом. Але тоді моральною
інстанцією, що спонукає людину до морального життя, є суспільство, громада, добре ім’я, яке індивід
прагне залишити дітям.
Таким чином, ми бачимо, що питання про граничні основи людського буття і буття взагалі брунькуються в
житті щоденному, що буденна свідомість містить в собі з самого початку тенденцію до вивищення, до
переходу в свідомість філософську, теоретичну. Саме за такою логікою виникли перші філософські системи,
творці яких прагнули відшукати початок, із якого можна було б вивести все розмаїття світу.
І все ж вичерпної відповіді на питання про світоглядний смисл проблеми початку ми поки що не
отримали. Адже питання звідки і куди ми йдемо? хоч і стосується важливої проблеми життя і смерті і
навіть вирішення її стосується моральної поведінки людини протягом всього життя, все ж, будучи ще
малим хлопчиком, Тарас Шевченко ходив у степ дивитись стовпи, які підпирають небо, не з причини
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моральних міркувань. Йому хотілось знов таки знайти, побачити той початок (те саме, що й кінець) світу,
усвідомлення якого могло б принести велику душевну радість, радість пізнання. Однак, не сама по собі
радість, хвилювання та інші емоції тут є найважливіші, адже вони хоч і складають важливий екзистеційний
зміст буття, самі є, як нам здається, наслідком суто практичного характеру людського існування.
Так ось, якщо повернутись до проблеми першопочатку, якою так активно переймались античні
натурфілософи, то треба сказати, що незалежно від того, усвідомлювали вони це чи ні, їхні прагнення
мали в своїй основі потребу знати світ як цілісне, узгоджене в собі утворення. Такий світ ми називаємо
цілісним, системним. А система, як відомо, є сукупністю елементів, що пов’язані між собою необхідним
чином. А за якої умови елементи певного цілого можуть складати систему? Якщо вони виведені з єдиної
основи. Ось чому в людини така тяга до першопочатків, до першоджерел.
Сказане можна інтерпретувати на такому прикладі. Скажемо так, студенти, які сидять в аудиторії,
складають академічну групу. На потоці таких груп є кілька і всі вони проходять підготовку по одній і тій
же спеціальності. Чи зв’язують студентів академічної групи відносини необхідності? Звичайно, що ні.
Адже кожен із них міг попасти з таким же успіхом до групи іншої. Знаходження саме в цій, а не іншій
академічній групі, є чисто випадковим. Але коли ми задамо інші умови і скажемо, що ці хлопці і дівчата
є рідними братами і сестрами, то дана система уже буде родинною, а зв’язки між ними необхідними,
адже розірвати ці зв’язки уже неможливо. І ця необхідність обумовлена, має свою причину, свій початок
в спільних батьках. Щоб не виникало різночитань даного прикладу, додамо. Мова не йде про юридичні
зв’язки, а про зв’язки буттєві і їхню сутність. Добре, коли брати і сестри знаходяться в дружніх
стосунках, але буває, що і сваряться. Більше того, скільки відомо фактів, коли брат брата вбиває,
наприклад, серед королевичів і принців за посади короля чи царя. Але ніколи і ніхто не говорить в таких
випадках, що вони одне одному не брати. Братом не можна перестати бути так, наприклад, як перестати
бути студентом, написавши заяву про відрахування чи навіть без неї.
Сказане вище свідчить про те, що пошуки першопочатку пов’язані з практичною необхідністю
системного, несуперечливого, послідовного, логічного усвідомлення власного буття, що можливо лише
за умови формування теоретичного мислення, яке існує як система. А щоб система була більш менш
достовірною, надійною, всі її складові елементи повинні бути виведені з єдиної основи. Ось чому
багатовікові дискусії між матеріалістами та ідеалістами це не примха, а реальний діалог, який в своєму
здійсненні можна розцінити як намагання найбільш послідовно і несуперечливо представити світ як
цілісне, виведене з єдиної основи утворення, тобто знайти його першопочаток. Для того щоб уникнути
дискусії на цю тему, нагадаємо лише оцінку ідеалістичної системи філософії Гегеля відомим
матеріалістом, який підкреслив у свій час, що розумний ідеаліст ближчий до розумного матеріаліста, ніж
матеріаліст нерозумний.
Або візьмемо ще один аспект практичної природи філософського світогляду, який раніше
формулювався як друга сторона основного питання філософії. Це питання про тотожність мислення і
буття. Які щоденні практичні проблеми лежать в основі цього теоретичного узагальнення?
Кожен індивід на власному досвіді не раз стикався з тим, що йому не завжди вдавалось реалізувати
задумане. Коли так ставалось, то, як правило, невдачі шукаємо в собі, а якщо точніше, то шукаємо
помилки в усвідомленні об’єкту, з яким маємо справу, в якому намагаємось втілити свій задум. Крім
об’єкту такій перевірці підлягають також засоби та знаряддя, які ми використовуємо, щоб ідеальний
образ майбутньої діяльності набув рис реального предмету. Так ось невдачі нас очікують тоді, коли ми
не маємо адекватного знання про всі складові реалізації задуманого. А це означає, що наші уявлення про
предмет не відповідають самому предмету. На академічній мові, ''по-філософськи'', такий стан фіксується
в понятті нетотожності мислення та буття. Коли ж предмет і наші знання про нього збігаються,
відповідають одне одному, тоді кажуть, що мислення і буття тотожні.
Таким чином, ми отримали теоретичне формулювання проблеми істини, як воно було сформульоване
на певному етапі розвитку філософії. Ще Аристотель навчав, що філософія є мисленням про мислення. А
це означає, що сутністю філософії є істинне мислення, або вона є способом перевірки мислення на
предмет істини. Звідси випливає ще один висновок, причому висновок практичний, а саме: знання
філософії, набуття навичок філософування є практично цінним, адже володіння ними робить людину
самостійно мислячою, здатною до самостійного вирішення складних теоретичних і практичних проблем.
Стосовно такої складної проблеми, якою є проблема істини, ми також можемо і повинні усвідомити її
''археологію'', практичну природу. Поставимо перед собою питання таким чином, що такого існує в бутті
людини, що неминуче породжує проблему істини. Знову ж таки, вже у буденному, щоденному житті,
стикаючись з плинністю, коли, наприклад, наш колега чи знайомий характеризується протеївською
мінливістю, перед нами виникає питання: а яким же він є насправді? Оце питання: яким він є насправді?
на філософській мові формулюється як проблема істини. Із вище наведеного прикладу, доводячи його до
понятійного вираження на основі узагальнення цілої низки подібних ситуацій, ми приходимо до
висновку, що істиною мінливого предмета є його глибоко захована сутність, яка, не дивлячись на
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мінливість, рухливість предмета, є незмінною, а тому дозволяє мінливому предмету залишатись самим
собою. Таким чином, хочеш пізнати істину предмета, пізнай його сутність.
Саме таким шляхом пішов в античній Греції Платон. Ми знаємо його як творця системи філософії
об’єктивного ідеалізму. Сутністю останнього є визнання ідей як нематеріальних утворень, що існують
поза світом матеріальних речей. Вони за своїм характером є ідеальними, досконалими, вічними,
нерухомими і, як такі, є предметом істини. Виникає питання: яким чином, в процесі яких міркувань
Платон прийшов до такої ідеї, як така думка зародилась в його свідомості?
Знайомство з історією зародження та становлення філософських ідей дозволяє виявити логіку такого
розвитку. Як відомо, пошуком умов можливості істини до Платона займались як софісти, так і Сократ.
Спроби софістів усвідомити проблему істини вилились, врешті-решт, у визнання істини як суб’єктивного
утворення. І хоч спільної точки зору на розуміння істини у них не було, однак, навіть не зважаючи на
заперечення можливості її пізнання з боку Горгія, для більшості з них все ж характерним є
гносеологічний релятивізм. У дослідженнях частіше всього таке розуміння істини з боку софістів
пояснюється розведенням законів, які існують по природі і таких, що існують за установленням, тобто з
волі самої людини. А якщо закони людиною встановлюються, то вони людиною можуть бути й
відмінені. І саме тут варто акцентувати на тому, що мінливість таких законів, їхня плинність і обумовили
висновок Протагора про те, що для кожного істиною є те, що йому таким видається.
Однак вже на рівні буденної свідомості фіксується некоректність, невірність і навіть абсурдність
даної позиції. Адже якби це було саме так, тоді люди не могли б узгоджувати свої дії, вони не могли б
виконувати спільну працю, врешті-решт, було б неможливо навіть порозумітись. Таким чином, логіка
подальшого розвитку не могла не привести до пошуку чогось стабільного, незмінного в розумінні істини,
щоб остання могла бути єдиною, спільною, загальною для всіх.
Естафету пошуку умов загальності істини в полеміці з софістами взяв на себе Сократ. Він ніколи не
відмовлявся від визнання того, що істина спільна, загальна для всіх, існує. Пошуки ''місця'', де вона існує,
привели його до заклику шукати її в собі. Його знамените: ''пізнай самого себе'', хоч і не є бездоганним,
однак і сьогодні привертає до себе увагу тих, хто звик розмірковувати. А не є воно бездоганним тому,
що, закликаючи шукати її в собі, знову ж таки невідомо – кожний знайде в собі істину загальну, чи знову
ж таки свою і тільки свою. Останнє означає, що Сократ, декларуючи об’єктивний характер істини, у
формулюванні умов її можливості все ж таки інколи нагадує софістів.
Повертаючись до філософії Платона, стає зрозумілим, що в ті часи, коли були випробувані
попередниками наведені вище способи усвідомлення суті істинного знання і вони виявились
незадовільними, учневі Сократа, який поділяв думку свого вчителя, що предмет істини має бути
незмінним, адже тільки за такої умови істина може бути спільною, загальною для всіх, не залишалось
нічого іншого як винести цей предмет за межі плинного світу матеріальних речей. Ось які емпіричні,
буденні спостереження лягли в основу філософської системи Платона, яка стала взірцевою для класичної
доби античної філософії і не тільки. Філософське вчення Платона справило такий величезний вплив на
подальший розвиток філософії, що це дало підстави англійському філософу і математику Альфреду
Уайтхеду назвати всю наступну західну філософію лише коментарями до Платона.
Висновки. Можна наводити ще досить багато прикладів протиріч та проблем буденної свідомості,
розв’язання яких вимагало іншого, нового, більш глибокого, ніж буденне, мислення. Але й сказаного
досить, щоб сказати: власне, реалізувавшись, сама інтенція буденної свідомості призвела до виникнення
філософії. І тому сьогодні перші кроки в філософії будуть найбільш ефективними та результативними,
якщо їх здійснювати, виходячи з протиріч буденної свідомості. Тільки на такому шляху, таким способом
можна і необхідно не лише освоїти філософські істини, але й перетворити їх на дієве духовне підґрунтя
практичного життєтворення.
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Загрийчук И. Д. Философия как способ решения противоречий будничного сознания.
В статье выяснена практическая природа философии, обоснована логика возникновения ее проблем с
противоречиями будничного сознания, на примерах с истории философии проведена интерпретация
истин, которые находятся на уровне будничного сознания, но свое решение находят в сфере философии.
Философия представлена как сфера теоретического мышления, как форма теоретического сознания,
как теоретический способ решения мировоззренческих проблем. Пользуясь таким понятием философии,
в статье обоснованы практические источники теоретических поисков в античной философии.
Ключевые слова: истина, теоретическое сознание, первооснова, система.
Zagriichuk I. D. Philosophy as a Way of Solving Contradictions of Commonplace Consciousness.
The research deals with the practical nature of philosophy, its origin and logic according to which problems of
the commonplace consciousness are being brought to be solved theoretically. The commonplace consciousness
is interpreted as the primary reflection of living conditions of the human being. On a certain development stage
in the commonplace consciousness an internal contradiction comes to light. This contradiction remains in the
latent form until a certain time. This intention declares itself as the necessity to go beyond the scope of oneself.
The implementation of this necessity is what indicates the transformation of the commonplace consciousness into
the philosophical, or theoretical, consciousness which in its turn is characterized by consistency, system and
logicality. Being so the consciousness is searching for the kernel which becomes the matter of truth on the first
stages of the philosophical development. The research of the above mentioned problems is conducted on the base
of materials of the ancient philosophy. In particular the practical nature of the category ''substance'' is being
proved and at the same time the identity questions of consciousness and objective reality as well as the
philosophical system establishment of the Plato’s objective idealism. The problem of the substance as the
beginning of the world was caused by the inalienable metaphysical human necessity to get to know the world in
which he /she lives ''till the end''. In other words this need can also be called the necessity to get to know the
world as the whole, as a certain system the elements of which are connected in the required way, which means
genetically. The question of thinking and objective reality identity turns out to be a problem with which any
acting subject has to deal with each time when there appear problems with the implementation of what has been
intended. Regarding the question of the truth and the conditions of its probability of existence in ancient times, it
turns out that Plato has brought ideas beyond the borders of the world of material things aiming to make them
static, so that the existence of one common truth could be proved in such a way. The scientific methods used in
the research are: dialectical, genetic and the one of historical and logical unity. The conclusions made consist in
the statement that the commonplace consciousness with the necessity turns out into theoretical and philosophic.
The awareness of this connection turns the philosophy not only into the knowledge, but into the spiritual
foundation of the practical life activity as well.
Key words: truth, theoretical consciousness, foundation, system.
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КОРПОРАТИВНЕ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ
Автором висвітлено сутність корпоративного знання та його значення для теорії і практики
комунікацій у діловому середовищі. Зосереджено увагу на осягненні корпоративного знання як однієї із
основних категорій теорії комунікації. Охарактеризовано його зміст, визначено критерії і функції.
Окреслено передумови та процеси, що супроводжували виникнення даного феномену. Дослідження
побудовано на основі теорії соціального психолога Л. Уманського, яку розвинуто і репрезентовано в
авторській класифікації. Вивчено також досвід успіху корпорації ІБМ у побудові комунікацій.
Акцентовано увагу на значенні корпоративного знання як стратегічного ресурсу сучасної компанії.
Ключові слова: корпоративне знання, теорія комунікації, стратегічний ресурс.
Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності та низької мотивації працівників до
праці проблема корпоративного знання залишається досить актуальною. Тому як теоретики – соціальні
психологи, фахівці з управління персоналом, фахівці з внутрішніх комунікацій, так і практики –
керівники сучасних компаній, все частіше звертаються до вказаної проблематики.
Аналіз наукових публікацій. Зазначений напрям наукових досліджень ще тільки формується, хоча в
сучасній соціогуманітарній науці представлені теоретичні праці, в яких розглянуто різні аспекти
корпоративного знання. Так, проблемами розвитку групи, групового знання займалися Л. І. Уманський,
А. В. Петровський, А. І. Донцов та інші вчені. У науці управління персоналом проблематика дослідження
представлена в роботах В. І. Корнієнко, Ф. Дж. Роджерса, В. А. Співака та інших. Водночас, як сам
термін ''корпоративне знання'', так і визначення його змісту, критеріїв, функцій, значення для розвитку
теорії комунікації та корпоративної культури потребують глибокого теоретичного осмислення.
Метою даної публікації є висвітлення змісту, критеріїв, функцій корпоративного знання, його
значення як для теорії, так і для практики комунікації.
Виклад основного матеріалу. Під корпоративним знанням ми будемо розуміти те, що соціальний
психолог Л. Уманський називав ''ступінь інтеграції індивідуальної свідомості в групове'' [1: 68]. Щоб
визначити цей ступінь, необхідно розглянути, насамперед, психологічну структуру колективу як малої
групи. За основоположний принцип розуміння психологічної структури групи, підтримуючи думку
вченого, ми приймаємо ''відображення її життєдіяльності загалом, а підструктур – відображення різних
сфер цієї життєдіяльності'' [1: 71].
Л. Уманський розрізняє три блоки цієї структури: 1) громадський блок із підструктурами соціальної
спрямованості, організованості і підготовленості, що відображають відповідно ідеологічну, управлінську
та професійно-ділову сфери групової життєдіяльності; 2) особистісний блок із підструктурами
інтелектуальної, емоційної і вольової комунікативності, що відображають три сторони свідомості, що
входять до групи особистостей і відповідних сфер життєдіяльності групи; 3) блок загальних якостей
(інтегративність, референтність, інтрагрупова активність тощо) [1: 72].
У нашому дослідженні найбільш важливими і показовими будуть такі загальні якості, як:
інтегративність – міра єдності, неподільності, спільності членів групи один із одним; референтність –
ступінь прийняття членами групи групового еталона, їх ідентифікація з еталоном групових цінностей;
інтрагрупова активність – міра активізації групою складових її особистостей. Усі загальні якості
характеризують ступінь, міру загальної оцінки групи як колективу, вони тісно пов’язані одне з одним,
кожне з них розкривається через підструктури двох перших блоків.
Під спрямованістю групи Л. Уманський розуміє ''соціальну цінність прийнятих нею цілей, мотивів
діяльності, ціннісних орієнтацій і групових норм''. Іншими словами, це – корпоративна ідеологія і
культура. Сутність організованості полягає в ''реальній ефективній здатності групи до самоврядування'',
це – ''управлінська сфера групової свідомості''. Реально діюча група завжди активна щодо тієї чи іншої
конкретної діяльності, яка вимагає від кожної особистості та групи загалом відповідних знань, навичок,
умінь, досвіду групової підготовленості [1: 75].
Інтелектуальна комунікативність – це процес міжособистісного сприйняття і встановлення
взаєморозуміння, знаходження спільної мови. Комунікативність реалізується в здатності групи
створювати оптимальні шляхи взаємоінформації у визначенні спільних позицій, суджень, ухваленні
групових рішень. Ідеальним еквівалентом інтелектуальної комунікативності є здатність членів групи
розуміти один одного ''з півслова''. Емоційна комунікативність – це "міжособистісні зв’язки емоційного
характеру, динамічний процес емоційного настрою групи, що переважує зазвичай, та її емоційні
потенціали. Емоційна комунікативність проявляється в реалізації народної мудрості: ''Розділена радість –
© Дмитренко М. Й., 2013
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дві радості, розділене горе – півгоря''. Вольова комунікативність – це здатність групи протистояти
труднощам і перешкодам, її своєрідна стресостійкість, надійність в екстремальних ситуаціях [1: 72].
Тобто визначальними показниками групової динаміки є спрямованість, організованість, підготовленість,
інтелектуальна комунікативність, емоційна комунікативність і вольова комунікативність, тому розглядати
їх можна не за усіма загальними психологічними якостями, а лише за деякими. У нашому випадку це
будуть інтегративність, референтність, інтрагрупова активність і лідерство.
Соціально-психологічними критеріями корпоративного знання за Л. Уманським [1: 73-74]
виступають:
– інтегративність за спрямованістю – це ''ідейна згуртованість групи, єдність цілей і мотивів
діяльності''; референтність за спрямованістю – це поділ усіма членами групи прийнятих норм і
установок; інтрагрупова активність за спрямованістю – це вплив групи на спрямованість особистості,
''існування ''комісарів групи'', ''совісті групи''; лідерство за спрямованістю – це приклад моральної та
етичної поведінки лідера для співробітників;
– інтегративність за організованістю – це організаційна згуртованість членів групи, наслідування
ними інтересів групи навіть у разі міжособистісних чи групових конфліктів; референтність за
організованністю – це ''прийняття еталонності групи (впевненість у тому, що кожен знаходиться на
своєму місці)''; інтрагрупова активність за організованістю – це здатність групи змусити своїх членів
працювати на межі своїх можливостей; лідерство за організованістю – це ефективність лідера в якості
керівника групи;
– інтегративність за підготовленістю – це ступінь сумісності всієї групи за підготовленістю.
''Діапазон: від простої суми підготовленості кожної особистості окремо до високого ступеня інтеграції,
єдності''. ''Команда зірок'' – не є ще ''команда-зірка''; референтність за підготовленістю – це терплячість і
взаємодопомога членів групи в професійно-ділових відносинах; інтрагрупова активність за
підготовленістю – це здатність групи спонукати її членів удосконалювати свої професійно-ділові
навички; лідерство за підготовленістю – це професійна компетентність лідера;
– інтегративність за інтелектуальною комунікативністю – це інтелектуальна єдність членів групи,
взаєморозуміння між її членами, вироблення групових рішень; референтність за інтелектуальною
комунікативністю – це ''інтелектуальна еталонність групи для особистості''; інтрагрупова активність за
інтелектуальною комунікативністю – це ''здатність групи інтелектуально активізувати особистість'';
лідерство за інтелектуальною комунікативністю – інтелектуальний вплив лідера на групу, його здатність
пробудити ініціативу в співробітниках;
– інтегративність за емоційною комунікативністю – це ''емоційна єдність'' членів групи (єдність
реакцій, емоцій із тих чи інших питань); референтність за емоційною комунікативністю – це ''еталонність
емоційної атмосфери групи для особистості та її задоволеність цією атмосферою''; інтрагрупова
активність за емоційною комунікативністю – це емоційний вплив на особистість усередині групи;
лідерство за емоційною комунікативністю – це емоційне лідерство, ''лідер-генератор емоцій'';
– інтегративність за вольовою комунікативністю – посилення згуртованості групи в кризових
ситуаціях; референтність за вольовою комунікативністю – підвищення еталонності групи, підкреслене
дотримання норм, цінностей, традицій групи в екстремальних умовах; інтрагрупова активність за
вольовою комунікативністю – здатність групи максимально активізувати своїх членів у вольовому та
інтелектуальному відношенні в екстремальних ситуаціях; лідерство за вольовою комунікативністю –
активізація всіх якостей лідера в кризових умовах.
Л. Уманський визначає декілька рівнів розвитку групи як колективу [1: 78]:
– група-конгломерат – ''група раніше безпосередньо не знайомих людей, що опинилися на одному
просторі і в один час''. Комунікації та інші взаємодії в такій групі поверхові й ситуативні;
– номінальна група – ''група особистостей, названих спільним ім’ям''. Така номіналізація групи,
присвоєння їй загального імені має не тільки офіційний характер, їй також приписують певні цілі, види
діяльності, умови відношення до інших групувань, режим роботи тощо. Прикладом може слугувати
тільки що створена організація, фірма. Кожен співробітник у ній отримує певний статус – керівник,
секретар, кур’єр. Відповідно вибудовуються напрямки комунікацій та їх опосередкованість статусами
суб’єктів комунікацій;
– група-асоціація – це ''початкове об’єднання членів групи''. На такому рівні починається єдина
життєдіяльність групи, і, можна сказати, відбувається апробація структури групи, її цілей та умов
існування. Починають складатися міжособистісні відносини;
– група-кооперація – це ''об’єднання людей в один і той же час, на одному і тому ж полі праці, по
відношенню до одного і того ж об’єкта праці''. ''Така група відрізняється реально й успішно діючою
організаційною структурою, високим рівнем групової підготовленості та співробітництва. Її
міжособистісні стосунки та її внутрішньогрупове спілкування носять, насамперед, суто діловий характер,
підпорядкований досягненню високого результату у виконанні завдання в тому чи іншому виді
діяльності''. Головне в такій групі – досягнення мети, яка формується на рівні вищого керівництва. Тому
22

М. Й. Дмитренко. Корпоративне знання як основа теорії комунікації

тут можна говорити про директивне управління, складання авторитарного стилю лідерства і, отже,
переважання вертикальних і спадних комунікацій;
– група-колектив – це ''об’єднання людей, яке демонструє високу внутрішню єдність за всіма
підструктурами і загальними якостями. Члени групи ідентифікують себе з нею (''Моя група'', ''Ми'', на
відміну від ''Вони'')''. Відбувається інтеграція свідомості особистості в групову свідомість, тобто
спостерігається те, що ми назвали корпоративним знанням. Завдання групи-колектива, у свою чергу,
полягає в максимальній реалізації потенціалу кожного її члена.
В іноземних і сучасних вітчизняних джерелах зустрічається поняття ''команда'', що збігається за
змістом поняття ''колектив'' Л. І. Уманського. Усі автори сходяться на думці про те, що в команді
переважають горизонтальні і висхідні комунікації та демократичний стиль лідерства. Це реалізується в
основних принципах роботи команди, які пропонує Френсіс Роджерс [2], глава всесвітньо відомої
компанії ІБМ: максимальне делегування повноважень; пріоритет горизонтальних комунікацій над
вертикальними; право висловлювати і відстоювати власну думку; заступництво ентузіастам; надання
єдиного статусу всім співробітникам; терплячість до невдач.
Під делегуванням повноважень розуміється ''передача частини прав і відповідальності керівників
їхнім підлеглим, тобто надання їм максимальної автономії''. Воно розподіляється на всі рівні аж до
рядового співробітника. Максимальне делегування повноважень базується на твердженні, що справу
найкраще знає та людина, яка нею безпосередньо займається. У ІБМ це ''забезпечується навмисним
перевантаженням менеджерів середньої ланки, яких спеціально завалюють роботою і відволікають на
нескінченні наради з тим, щоб змусити їх доручати справи своїм підлеглим і позбавити можливості
втручатися в їхню роботу. Дріб’язкова опіка стає неможливою, натомість зростає координаційна і
підтримуюча роль менеджера, який перетворюється з керівника в помічника своїх підлеглих: він працює
на людей, які роблять справу, а не вони на нього'' [2: 15].
Однак російські дослідники, наприклад, В. А. Співак, вважають, що для Росії це не характерно. ''У
Росії середня ланка не обтяжує себе прийняттям рішень, а чекає вказівок зверху. Це – прояв специфіки
вітчизняної системи управління та менталітету'' [3: 93].
Переважний розвиток горизонтальних комунікацій між співробітниками порівняно з вертикальними
''дозволяє людям із різних підрозділів вільно консультуватися один із одним та об’єднувати зусилля для
вирішення поставлених перед ними завдань, минаючи бюрократичну структуру''. Налагодженню
горизонтальних комунікацій сприяє система навчання, завдяки якій людина зав’язує відносини з людьми
з різних підрозділів компанії. У ІБМ спеціально навчають мистецтву спілкування та проведення нарад,
які ''скликаються надзвичайно часто і слугують узаконеним каналом здійснення горизонтальних
зв’язків''. Більше того, професія комунікатора є цілком офіційною і визнаною в компанії. Є в ІБМ люди,
їх називають ''фіксери'' (залагоджувателі), чия робота полягає, головним чином, у сприянні встановленню
зв’язків між працівниками різних підрозділів. Як правило, це люди з великим досвідом роботи в
компанії, що знають тут усі входи і виходи та мають безліч особистих контактів'' [2: 16].
У великих компаніях реалізація горизонтальних комунікацій неможлива, якщо вона не підкріплена
матеріально. ''До теперішнього часу основним засобом комунікації слугує телефон, за допомогою якого
кожен співробітник ІБМ може зв’язатися з іншим співробітником, що знаходиться в будь-якій країні
світу''. Без права людини на власну думку не може бути й мови про яку б то не було самостійність та
підприємливість. Наприклад, в Японії практикується система прийняття рішень ''ринги''. Її зміст полягає
у тому, що центр викладає суть проблеми і посилає інформацію тим суб’єктам, які мають вирішувати цю
проблему. Усі у своїх екземплярах викладають свою реакцію на дану інформацію, і починається
кругообіг документів, тобто кожен посилає свій екземпляр іншому учаснику проблеми за заздалегідь
складеним графіком. Кругообіг закінчується тоді, коли кожен отримує той примірник документів, який
сам почав, тобто може ознайомитися з думками інших суб’єктів. Після цього він формулює остаточну
думку і посилає комплект документів у центр. Якщо остаточні думки всіх збігаються, тобто досягнуто
консенсусу, починається реалізація прийнятого рішення. Якщо ні – формується залишкова проблема, і
кругообіг поновлюється. Таким чином, не тільки кожна зацікавлена людина висловлює свою думку, але і
досягається консенсус.
Ентузіазм працівників має вирішальне значення для вдосконалення організації. ''На ентузіастів в ІБМ
покладають великі надії ... успіх проекту залежить не тільки від кількості людей, що беруть у ньому
участь і розмірів асигнувань, а від наявності ентузіастів ... починаючи з середини 50-х років, усі великі
нововведення ІБМ виникали поза межами формальної системи досліджень і розробок'' [2: 17].
Принцип єдиного статусу передбачає, що статус працівника не залежить від його посади, але
залежить від його здібностей і якості роботи. Рівність у відношенні побутових та інших умов є однією із
форм реалізації принципу поваги до людини й одночасно створює сприятливе середовище для прояву
прагнення до самостійності. Це полегшує комунікації між рівнями організаційної структури. Принцип
терплячості до невдач співробітників – це ще один принцип, який не завжди легко реалізувати
керівництву. Він співвідноситься з японським ''принципом позитивної оцінки виявлених недоліків''. Цей
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принцип протилежний російському підходу в оцінюванні результатів діяльності персоналу. У нас за
виявлені недоліки керівництво відразу починає сварити підлеглого. Можливо це пов’язано з прагненням
мінімізувати трудовитрати на виробництві, з керівництвом ''по вертикалі'', зі сприйняттям персоналу як
придатку до техніки, із заохоченням у працівників старанності, а не ініціативи (''ініціатива карається''), а
це, у свою чергу, пов’язано із загальною некомпетентністю керівництва, відсутністю конкуренції,
адміністративно-командною системою управління, економікою. Японці ж просять будь-якого
стороннього фахівця висловити зауваження, оскільки свіжий погляд на справи здатний виявити
проблеми і тим самим створити потенціал для покращень.
Якщо працівник не допустив жодних помилок у роботі, але й не створив нічого нового, позитивного,
то оцінка його праці буде дуже низькою. Якщо ж у нього були помилки, але є і внесок у скарбничку
інновацій, то оцінка буде істотно вища, оскільки тут розуміють, що заняття новими речами пов’язано з
промахами і помилками, а найважливіше, що Ви створюєте нове, працюєте ... ''Удосконалення – це
перехід від існуючої системи до більш досконалої систем'' [3: 93].
На перший погляд, внутрішні комунікації в команді ІБМ здаються досить хаотичними і що вони
вийшли з-під контролю. Однак насправді це не так. У команді проповідується принцип ''керівник
всередині кожного працівника''. Функцію цього керівника виконує корпоративна культура. ''Головним
інструментом управління в ІБМ служить її культура, основним елементом якої є певний набір
переконань, спільних цінностей. У ІБМ це повага до людини, прагнення до досконалості, надання
покупцю найкращого обслуговування. Ці основоположні принципи і служать орієнтиром для людей при
прийнятті рішення щодо тієї чи іншої конкретної проблеми'' [2: 19]. Цінності, які проповідує
підприємство, народжують відчуття причетності до загальної справи і гордості за свою компанію. Вони –
основа корпоративного знання. ''Вони наділяють роботу ... сенсом. Важко знайти більш міцні узи, ніж
загальний сенс існування'' [2: 22].
Горизонтальні комунікації можна співвіднести з показниками інтегративності, висхідні комунікації –
з інтрагруповою активністю, демократичний стиль лідерства – з показниками лідерства, а корпоративну
культуру – з референтністю. Вербально корпоративне знання може реалізуватися, насамперед, у статутах
і кодексах поведінки компанії. ''Три базові принципи дають життя безлічі інших, занесених до Кодексу
поведінки, який урочисто вручають кожному новачкові'' [2: 19].
Ось витяги з ''Правил ділового спілкування'', прийнятих у ІБМ: ''Наша компанія володіє завидною
репутацією. Нас, зазвичай, вважають компетентними, процвітаючими та вихованими людьми. Три ці
якості взаємопов’язані. Наша прихильність твердим моральним принципам внесла великий і найбільш
безпосередній внесок як у професійне зростання нашої компанії, так і в її успіх на ринку. Протягом
багатьох років ми невпинно звертали увагу на те, що кожен співробітник повинен діяти згідно з
найвищими моральними принципами. Ми робимо це сьогодні і будемо робити завтра… Ми
покладаємося на вас і сподіваємося на те, що ви будете чинити правильно – це потрібно і вам, і компанії.
Не буде перебільшенням сказати, що репутація ІБМ знаходиться у ваших руках'' [2: 263].
Вагому роль в утвердженні цінностей компанії відіграють такі комунікативні одиниці, як міфи та
ритуали. Міфи включають письмові та усні перекази про ''батьків-засновників і ентузіастів-винахідників''
і про ''просто самовідданих співробітників, які здійснювали подвиги в ім’я клієнта''. Ритуали, такі як
збори співробітників, із метою підведення результатів роботи компанії, дають можливість ущільнення
комунікативних мереж, а корпоративні прийоми, святкування днів народження формують сферу
неформального спілкування між співробітниками.
Невербально корпоративне знання реалізується і у фірмовому стилі – наборі кольорових, графічних,
дизайнерських, типографських констант, які надають смислову єдність інформації про цю фірму.
Корпоративний стиль включає фірмові бланки, конверти, ручки та іншу канцелярію, створення в
єдиному форматі всіх офісів компанії, єдину форму одягу. ''У ІБМ це строгий діловий костюм, біла
сорочка і краватка неяскравого забарвлення. Тут присутня і повага до клієнта, і закріплення принципу
єдиного статусу, і акцент на поглинання роботою – нехай люди виявляють творчий підхід до справи, а не
до свого гардеробу'' [2: 24].
Висновок. Отже, ми спробували дати визначення поняттю корпоративне знання, розглянути його
критерії, проаналізувати його з точки зору теорії комунікації. Останнім часом наука все частіше
приходить до висновку про те, що корпоративне знання – це невід’ємна частина успішно діючої
компанії; до розуміння організації як єдиного цілого, як ''живого організму'', до того, що Д. Мерсер
називає ''клітинно-органічною структурою'' й описує за допомогою понять біологічної науки:
''Первинним елементом цієї структури є клітина (людина, але частіше група), зв’язок якої з зовнішнім
світом здійснюється за допомогою її відростків, і вона сама вирішує, в яких напрямках їй варто
випускати ці відростки. Отримання і віддача інформації (обмін!) стають майже єдиною функцією ділової
клітини. Її поведінку визначають не тільки зовнішні подразники, а й внутрішній код – ДНК (принципи і
культура фірми). Завдання управління зводиться до забезпечення цих амебоподібних колоній
середовищем, ресурсами і культурними цінностями. Клітини ростуть, видозмінюються, діляться,
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зливаються і відмирають. Від справжніх, живих клітин їх відрізняє більший потенціал мінливості і
менша запрограмованість розвитку, код у цих клітинах визначає не їхній вид, а сумісність з іншими
клітинами живого організму – фірми'' [4: 143].
Таке розуміння фірми визначає функцію корпоративного знання як того, що пов’язує ці клітини один
із одним, не дає їм розсипатися; як до сфери корпоративної свідомості, яка охоплює і визначає всі типи
комунікацій у фірмі. До перспективи розробки даної теми потрібно віднести, передусім, розширення
практичної частини – опитування в більшій кількості фірм, щоб можна було виявити деякі тенденції на
рівні міста. Крім того, на підставі отриманих результатів можна розробити рекомендації для керівництва
фірм, які б допомогли покращити управління персоналом.
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Дмитренко М. И. Корпоративное знание как основа теории коммуникации.
Автором рассмотрены сущность корпоративного знания и его значение для теории и практики
коммуникаций в деловом мире. Сосредоточено внимание на постижении корпоративного знания как
одной из основных категорий теории коммуникации. Охарактеризованы его содержание, критерии и
функции. Определены предпосылки и процессы, сопровождающие возникновение данного феномена.
Исследование выстроено на основе теории социального психолога Л. Уманского, которая развита и
представлена авторской классификацией. Изучен также опыт успеха корпорации ИБМ в построении
коммуникаций. Акцентировано внимание на значении корпоративного знания как стратегического
ресурса современной компании.
Ключевые слова: корпоративное знание, теория коммуникации, стратегический ресурс.
Dmytrenko М. I. Corporate Knowledge as the Basis for Communication Theory.
Theorists and practitioners are increasingly turning to the issue of corporate knowledge. In order to highlight
the essence of corporate knowledge and its importance for the theory and practice of communication in the
business environment the content of corporate knowledge is explored; its criteria and function are defined. The
attention is concentrated on the apprehension of the corporate knowledge as one of the main categories of the
communication theory. The background and processes that accompanied the emergence of the phenomenon are
outlined. The research is based on the theory of a social psychologist L. Umanskyі, and it is developed and
represented in the author's classification. The experience of successful IBM corporation in the construction of
communications is studied. The author focuses the attention on the importance of the corporate knowledge as the
strategic resource of the modern company. Research prospects of this theme are to extend the practical part,
such as polls companies to identify trends regions.
Key words: corporate knowledge, communication theory, strategic resourse.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ВОЛІ І
НЕОБХІДНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ АКТИВНОСТІ
У статті проаналізовано співвідношення свободи волі і необхідності в інтерпретації представників
детермінізму, індетермінізму, волюнтаризму, лібертаризму й арбітризму. Дослідження свободи волі як
основи соціальної активності особи і соціальної групи загалом зумовило інтерес автора до
синтетичного підходу у розумінні свободи волі і необхідності. Особливу увагу зосереджено на
дослідженні сфери правової і моральної відповідальності як практичного втілення свободи волі у
соціальному середовищі.
Ключові слова: концептуальній підхід, свобода волі, детермінізм, індетермінізм, волюнтаризм,
лібертаризм, арбітризм.
Актуальність дослідження. Радикальні зміни в будь-якому соціумі неможливі без формування
високого рівня соціальної активності особи і суспільства загалом. У контексті цього важливу роль
відіграє дослідження співвідношення свободи волі і необхідності як важливої передумови соціальної
активності. водночас в умовах тривалих соціальних трансформацій, коли соціальна активність індивіда
перебуває у стані перманентних важко прогнозованих змін, зростає вплив світоглядних підходів,
пов’язаних із запереченням свободи волі людини. Маючи міждисциплінарний характер, проблема
свободи волі вивчається у межах філософії, історії філософії, етики, філософії релігії, філософії права,
психології, педагогіки. Утім, свобода волі у її співвідношенні з необхідністю як умова соціальної
активності потребує ґрунтовного аналізу у соціально-філософській парадигмі. Зумовлене це тим, що дати
однозначну відповідь на питання, чи існує свобода волі конкретної людини неможливо, базуючись лише
на дослідженні індивідуального буття. Це можна зробити, лише дослідивши зв’язки особи з іншими
суб’єктами соціальної активності та суспільними інституціями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У філософській парадигмі проблема дослідження
феноменів свободи волі і необхідності отримала достатньо ґрунтовний аналіз. Вивчення вказаної
проблематики концентрується навколо детерміністського, індетерміністського, синтетичного,
лібертаристського й арбітристського підходів. Особливої уваги заслуговують і напрацювання
А. Шопенгауера, В. Віндельбанда, М. Лоського, П. Сорокіна, у творах яких обґрунтовано синтетичний
підхід до розуміння феномену свободи волі. Однак, інтерпретація співвідношення свободи волі і
необхідності у вказаних дослідженнях базувалася переважно на їх розумінні як універсальних феноменів
дійсності. Натомість цілісний аналіз концептуальних підходів до інтерпретації співвідношення свободи
волі і необхідності у контексті дослідження соціальної активності особи і соціальної групи у сучасній
українській соціально-філософській парадигмі відсутний.
Метою дослідження є аналіз концептуальних підходів до осмислення співвідношення свободи волі і
необхідності у соціальній активності особи і соціальної групи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті визначення концептуальних підходів до
осмислення вказаної проблематики свобода волі визначається нами як здатність людини до
самовизначення основних напрямків власної діяльності. У зв’язку з цим необхідність постає як
відображення внутрішньо стійких, повторюваних відношень дійсності. Атрибутивною ознакою
необхідності є наявність у явищі лише однієї можливості, яка у перспективі втілюється у дійсність.
Необхідність викликається іманентно властивими, системно повторюваними причинами процесу. На цій
підставі обґрунтовується жорстка детермінованість необхідності, для якої властиві однозначність,
визначеність, неминучість. Свобода волі у такому розумінні постає протилежністю необхідності.
Водночас діалектична єдність свободи волі й необхідності втілюється в тому, що рівень інтенсивності
свободи волі виявляється лише у її протистоянні з необхідністю.
У філософській традиції сформувалося декілька підходів щодо класифікації підходів до розуміння
свободи волі й необхідності. Один з них належить А. Сапінгтону, який виділив такі напрямки щодо
тлумачення згаданих феноменів: жорсткий детермінізм, м’який детермінізм і лібертаризм [1: 19-29].
Жорсткий детермінізм виходить з позиції, що людська поведінка повністю визначається факторами, які
лежать поза сферою її впливу. Натомість м’який детермінізм базується на ідеї сумісності свободи волі з
необхідністю. У соціальній діяльності людина може вибирати, але з обмеженої кількості варіантів. За
лібертаристським підходом, джерелом соціальної активності є цілеспрямована здатність людини до
напередвизначеного вибору.
На нашу думку, у філософській традиції варто виділити три основні підходи до розуміння
співвідношення свободи волі і необхідності: детерміністичний, індетерміністичний і синтетичний.
© Ковтун Н. М., 2013
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Детермінізм пов’язаний з частковим або повним запереченням свободи волі людини у природному і
соціальному середовищі, на підставі чого виділяють жорсткий (крайній) і поміркований детермінізм.
Виходячи з концепції детермінізму, на основі пізнання умов існування певної системи можна
прогнозувати її розвиток у майбутньому. Однак, варто зауважити, що навіть у природничих науках не
доведена можливість універсального детермінізму.
До позиції жорсткого детермінізму у філософській парадигмі схилялися представники християнської
філософії (Аврелій Августин, Мартін Лютер), які джерелом і домінантою людської свободи волі вважали
Бога. Через гріхопадіння дарована Богом добра воля перетворилась в обтяжену гріховністю волю
людини. Відтак, досягнення благодаті не пов’язувалось вказаними мислителями зі свободою волі і
свідомим вибором людини. У контексті жорсткого механістичного детермінізму розглядається
співвідношення свободи волі і необхідності у філософії Т. Гобса. На його думку, свобода волі не містить
жодних інших перешкод у сфері діяльності, окрім природи й внутрішніх якостей діючого
суб’єкта [2: 608]. Діяльність людини у соціальній сфері пояснюється ним впливом зовнішніх чинників,
насамперед, рухом матеріальних часток. Відтак, висхідні причини активності перебувають поза межами
тіла людини. Саме на цій підставі мислитель, заперечуючи свободу волі, обґрунтовує наявність свободи
суб’єкта соціальної активності.
У межах жорсткого детермінізму перебуває й філософія Б. Спінози. За його твердженням, свободою
володіє лише Бог, дії якого зумовлені внутрішньою закономірністю. Натомість людина як частина
природи позбавлена свободи. У природі немає нічого випадкового, усе визначається до дії необхідністю,
яка перебуває в єдності зі свободою [3: 311-312]. Воля є необхідною причиною, а свобода – формою
прояву необхідності. Філософ розглядає необхідність як причину, що спонукає волю до діяльності. Лише
пристосовуючись до необхідності, людина володіє собою.
Крайнім виявом механістичного детермінізму є й дослідження Б. Скінера ''По іншу сторону від
свободи і достоїнства'', за яким, особистість не відповідальна за вчинки, оскільки вони цілком
напередвизначені зовнішніми обставинами або вихованням [4]. Класифікуючи щось, як ваду або
доброчинність, суспільство просто визначає, що воно буде карати, а що – заохочувати.
У філософській традиції достатньо поширеною є позиція поміркованого (м’якого) детермінізму, згідно з
якою свобода волі, реалізуючись в активності людини, залежить від сфери її застосування. У межах цього
напрямку, зазвичай, визнається залежність людини від природного середовища та її відносна свобода у
соціальному середовищі. Подібний підхід сформувався ще в давньогрецькій традиції, де свобода волі
розглядалася не стільки як іманентний стан людської духовності, а як певний юридичний статус. У
давньогрецькому соціумі цінність людини визначалася через її соціальну активність, спрямовану на
перетворення природної і соціокультурної дійсності. Свобода волі розглядалася не лише як атрибутивна
ознака діяльності громадянина, а й як основа його моральної і юридичної відповідальності. З цього приводу
Аристотель на початку третьої книги ''Нікомахової етики'' [5] зауважує, що саме наявність доброї волі носія
діяльності є основою визнання його юридичної відповідальності.
Важливими для дослідження свободи волі і необхідності у контексті поміркованого детермінізму
стали напрацювання Фоми Аквінського. Людина, на його думку, володіє свободою волі настільки,
наскільки вільна вибирати одне і заперечувати інше [6: 148]. Бог не обмежує свободи волі, оскільки діє в
кожній речі згідно з її істинною природою. Свобода волі обмежена зовнішньою необхідністю,
непідвладною людині, натомість навички і пристрасті залежать від вибору і свободи волі людини.
Визнання необхідності і свободи волі властиве і для філософії І. Канта. У совісті людини як діяльнісної
вольової істоти формується думка, що будь-які акти волі, вчинки людини в емпіричному світі є необхідним
наслідком передуючих їм причин. Незважаючи на це, людина відчуває себе відповідальною за власні
вчинки через наявність морального закону. Свобода волі визначається моральним законом через
обмеження схильностей, котрі йдуть врозріз з ним [7: 460]. Це стає можливим тому, що наш емпіричний
характер як втілення чуттєвого світу водночас постає і зовнішнім явищем, в основі якого лежить
інтелігібельний характер ''речі в собі''. І. Кант визнає існування необхідності у світі явищ, натомість свобода
характерна лише для "речей в собі", які мають довільну причину [7: 486]. Оскільки свобода як ''річ у собі''
не є об’єктом пізнання, у неї можна лише вірити. У свою чергу, практична свобода є незалежністю волі від
примусу чуттєвості. Людина як моральна істота, яка володіє свободою волі, абсолютно вільна.
Цілеспрямована діяльність людини, за твердженням Г. Гегеля, виходить з втілення своїх ідей у
зовнішній об’єктивній дійсності так, щоб свобода реалізувалась як визначений волею світ [8: 326]. Таким
чином, свобода волі, набувши форми дійсності, втілюється у необхідності. Філософ заперечував зведення
волі до свободи, адже воля вільна лише в собі і для нас. Натомість свободою він називав свавілля як
можливість вибору. Мислитель виділив декілька втілень свободи волі: а) як наявне одиничне буття свобода
волі пов’язана з власністю; б) як рефлексивна сутність воля властива для сфери моральності; с) як
субстанційна сутність воля наявна у суб’єкті, як абсолютність у необхідності, – в моральності сім’ї,
громадянському суспільстві і державі [8: 328-329]. На цій підставі він називав людину, з одного боку,
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мислячою істотою, з іншого – воліючою. Загалом, у філософії Г. Гегеля вчення про свободу волі тісно
пов’язане з вченням не тільки про право і мораль, а й з вченням про соціальну і державну організацію.
Зауважимо, що індетермінізм як філософський підхід сформувався ще в епоху античності. Зокрема,
до крайнього індетермінізму як вчення про безпристрасну свободу відносяться філософські
напрацювання Епікура. Утім, до нас дійшли лише фрагменти його праць, за якими важко відновити
цілісну картину вчення мислителя. До мислителів, які обґрунтовували можливість свободи волі, належав
і Г. Лейбніц, за твердженням якого, кожній людині властива не лише свобода здійснення будь-якого
вчинку, а й воля як усвідомлене прагнення до дії. Не існує волі там, де передумови до бажання і
небажання є рівнозначними [9: 307]. Саме Г. Лейбніц відкинув аргумент проти свободи волі під назвою
''Буриданового віслюка'', за яким жива істота, котра перебуває під впливом рівнозначних мотивів,
нездатна прийняти жодного рішення. На думку філософа, у світі не існує абсолютно рівнозначних
мотивів, зокрема у соціальній сфері.
Значне місце аналіз свободи волі у контексті індетерміністичного підходу посідає у філософії
екзистенціалізму. Саме свобода волі як основа свободи вибору постає втіленням екзистенції. У філософії
Ж.-П. Сартра обґрунтовано оригінальний підхід до розкриття свободи волі у контексті надісторичного
характеру родової сутності людини. Мислитель критикує детермінізм за те, що він є основою
виправдання людиною власних негідних вчинків, обґрунтування уникнення відповідальності [10: 352354]. Свобода волі розглядається філософом як основа відповідальності, яку людина завжди має нести за
власні вчинки. Свобода продукує у свідомості людини тривогу, самотність, усвідомлення смертності.
Вибір як втілення свободи волі залежить не від зовнішньої необхідності, а від внутрішньої позиції
людини, яка дозволяє іноді зовнішньому втрутитись у процес вибору. Незважаючи на результат вибору,
від нього самого людина не здатна відмовитись.
У контексті протистояння індетермінізму й детермінізму щодо розуміння свободи волі сформувався й
синтетичний підхід, запропонований у дослідженнях А. Шопенгауера, В. Віндельбанда, М. Лоського,
П. Сорокіна. У творах А. Шопенгауера воля розглядається як несвідома сила, непідвласна необхідності.
Мислитель розглядає волю як ''річ у собі'', яка володіє абсолютною свободою. Оскільки індивід і
особистість є явищем волі, його діяльність детермінована на основі закону достатньої підстави. Цим
пояснюється той дивовижний факт, що кожен a priori вважає себе вільним, однак, a posteriori виявляє, що
невільний і підкорений необхідності [11: 240-241]. Закон достатньої підстави, таким чином, постає
загальною формою існування усіх явищ і людина має підкорятися йому у своїй діяльності. Оскільки у
самопізнанні воля пізнається безпосередньо, у самій свідомості закладене й усвідомлення свободи.
Поєднання А. Шопенгауером детермінізму й індетермінізму виходить з вчення про ''речі в собі'' і
''речі для нас'' (явища). У надпросторовому і надчасовому світі існує свобода. Натомість у світі явищ все
підкорене необхідності в природі, формам часу і простору та закону причинності. Людина як єдина
істота, яка належить обом світам, є абсолютно вільною у суб’єктивному трансцендентальному світі і
підкоряється жорсткій необхідності у світі явищ. Виходячи з цього, мислитель робить висновок, що
свободи немає в соціальній активності, але вона є в бутті. Свободу волі людини варто шукати не в
окремих вчинках людини, а у всьому її існуванні, яке виявляється у множинності і різноманітності
вчинків у просторі, часі й причинності.
Синтетичний підхід до розуміння свободи волі реалізується і в працях В. Віндельбанда, котрий
стверджував, що свобода вибору індивіда позбавлена зовнішніх детермінант, її основою є внутрішні
особистісні процеси. У бутті волі він розрізняє три фази. На першій фазі формується особливе воління,
прагнення, кожне з яких може перейти в дію. На другій фазі відбуваєьться взаємне стримування і
врівноваження прагнень на основі прийняття певного рішення. Третя фаза характеризується імпульсом
волі, внаслідок якого прагнення перетворюються у відповідні тілесні дії. Першу фазу ми називаємо фазою
воління, другу – фазою вибору (обговорення), третю – фазою діяльності [12: 520]. При цьому окремі
воління, вибір між веліннями і діяльність постають як різні функції волі. Окремі дії особистості, за
В. Віндельбандом, є результатом життєвих умов народу, з одного боку, і спільних націленостей волі – з
іншого. У контексті цього вольове життя окремої людини виявляє цілковиту аналогію з вольовим життям
суспільства [12: 607]. У визначенні передумов соціальної активності особистості варто враховувати
особливості її характеру та соціокультурні умови існування. Натомість у соціальній активності соціальної
групи вирішальну роль відіграє матеріальне становище і особливості ментальності населення.
Виділяючи у філософській традиції чотири основні напрямки розуміння свободи волі
(матеріалістичний детермінізм, психологічний детермінізм, супранатуралістичний детермінізм й
індетермінізм), М. Лоський пропонує власний підхід до аналізу співвідношення свободи волі й
необхідності. Вважаючи, що поняття ''індетермінізм'' має заперечний характер, філософ назвав власне
вчення про свободу волі арбітризмом, маючи на увазі концепцію осмисленої індетермінованості
рішень [13: 560]. Щоб поведінка індивіда мала моральний смисл, його рішення мають не підкорятись
закону необхідності, а повинні виходити з ціннісних засад. Інтерпретація свободи волі М. Лоським
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базується на засадах індетермінізму, в якому визнається позитивний характер свободи субстанційного
діяча як дійсної або потенційної особистості.
До синтетичного підходу у розумінні свободи й необхідності тяжіють напрацювання П. Сорокіна,
пов’язані з аналізом історичної необхідності. Критикуючи фаталізм в історичному процесі, мислитель
зауважує, що Мойра, Бог, доля, закон, причинність, необхідність – різні назви одного й того самого
явища [14: 513]. На його думку, закон і причинність не можна розглядати як ідоли, перед якими варто
схилятися. Насправді закон є зв’язком предметів, який підмічається людиною завдяки багатократному й
одноманітному повторенню [14: 514-515]. Завдяки тривалому повторенню людина усвідомлює, що не
лише умови виявлення закону повторюються, а й наслідки вказаної ситуації. На цій основі й формується
вчення про необхідність. Однак, що стосується дослідження історичної необхідності як протилежності
свободи волі, то систематичне повторення якраз і виключає історію. ''В історію… входять лише
неповторювані, своєрідні, одиничні факти. Тому будь-яка історична епоха є цілком індивідуальною,
будь-яка історія є ланкою індивідуальних епох... Античний світ – явище одиничне, як одиничні і середні
віки і т. д.'' [14: 516-517]. На нашу думку, ця позиція П. Сорокіна є цілком слушною. В історичному
процесі навіть під час повторюваних явищ практично неможливо досягнути тотожних соціокультурних
умов. На підставі історичного минулого і теперішнього неможливо точно спрогнозувати майбутнє,
можна лише визначити тенденції розвитку тих чи інших соціальних систем.
Відповідаючи ствердно на питання, чи існує свобода волі, чи ні, ми визнаємо наявність
самовизначення, автономності волі людини. Якщо відповідаємо заперечно, то відповідальність має
переноситися на відповідне джерело необхідності, соціальної чи природної. Однак, якщо у сфері
теоретизування таке припущення й можливе, то на практиці, зокрема в юридичній сфері такий підхід до
розуміння свободи волі і відповідальності розглядається як неможливий. Виходячи з цього, у сфері
соціального буття існує декілька царин, які підтверджують наявність свободи волі. Мається на увазі,
насамперед, правова і моральна відповідальність. ″Юридична відповідальність падає на людину, як на
особистість настільки, наскільки право вбачає у вільному прояві воління цієї людини причину
порушення норми'' [12: 642]. На цій підставі у сфері права людина розглядається як кінцева ланка
причинного ланцюга, результатом якого є людська діяльність.
Після аморального вчинку, правопорушення, злочину людина, зазвичай, не нарікає на необхідність, а
картає себе, адже у кожній ситуації існує варіативність вибору, заснована на свободі волі. Міра
відповідальності у різних сферах соціальної дійсності залежить від рівня безперешкодності діяльності
суб’єкта соціальної активності. Свобода волі містить у собі одночасно і відкритість суб’єкта діяльності
до перетворення світу як реалізацію свободи, і націленість на ці перетворення як реалізацію волі.
Свобода волі і необхідність по-різному реалізуються у різних сферах буттєвості людини. Можна
виділити щонайменше три форми взаємодії людини і природи. По-перше, у природі існують процеси, до
яких людина немає жодного відношення і може бути цілком незалежна від них. По-друге, у природі
наявні процеси, від яких людина перебуває у цілковитій залежності. Саме в них проявляється жорстка
природна необхідність. По-третє, у природі є процеси, щодо яких людина, проявляючи власну
активність, постає основним фактором їх існування. На відміну від природного середовища, у соціальній
сфері, будь-яка закономірність не може здійснюватись поза межами вольової активності людини.
Усвідомлення власної свободи волі в житті індивіда варіюється залежно від віку. У період юності
людина вступає у світ сповнена упевненості у можливості змінити світ, а згодом починає усвідомлювати,
що в соціальному бутті майже кожен її крок залежить від інших індивідів та соціальних груп у всій
багатогранності їх взаємодії. Перманентно у свідомості людини формуються й сумніви щодо доцільності
протистояння необхідності.
У суспільстві усталена традиція є уособленням соціальної необхідності. У межах певної
соціокультурної традиції вироблені норми і правила постають критеріями необхідності, яка завбачує
зразковий варіант соціальної поведінки. Натомість, свобода волі є умовою і фактором вироблення нових
зразків традиції, які, у свою чергу, постають як соціальна необхідність. У цьому виявляється діалектична
єдність свободи волі й необхідності. Свобода волі суб’єкта соціальної активності має відносно
нейтральній характер. З одного боку, свобода волі може призвести до деструктивних змін у суспільстві, з
іншого боку, саме наявність свободи воління є основою соціальної активності, спрямованої на
вдосконалення життя соціуму. В умовах кардинальних соціальних перетворень свобода волі є висхідним
фактором для десакралізації і відкидання віджилих зразків традиції. На їх місці формуються нові форми
соціокультурного досвіду.
Загалом різні підходи до розуміння свободи волі в діапазоні від жорсткого детермінізму до
індетермінізму визначають і різний рівень соціальної активності особи й соціальної групи. Детермінізм
пов’язаний з частковим або повним запереченням свободи волі людини у природному і соціальному
середовищі, на підставі чого виділяють жорсткий (крайній) і поміркований детермінізм. Вчення про
жорстку детермінацію (Аврелій Августин, М. Лютер, Б. Спіноза, Б. Скінер) ставить активність у
соціальному середовищі у пряму залежність від внутрішньої і зовнішньої необхідності. Детерміністичне
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розуміння свободи волі позбавляє людину функцій соціально активної особистості. Людина розглядається
як маріонетка, якою керують зовнішні сили (природа, інстинкти, Абсолют, Бог). Свобода волі людини у
соціальній реалізації у такому випадку зводиться до мінімуму. Натомість у поміркованому детермінізмі
(Аристотель, Фома Аквінський, І. Кант, Г. Гегель) обгрунтовується ідея сумісності свободи волі з
необхідністю. Людина у такому розумінні здатна вибирати, але з обмеженої кількості варіантів діяльності.
Натомість індетерміністьскі вчення про свободу волі (Епікур, Г. Лейбніц, Ж.-П. Сартр) відкривають
перед людиною горизонт для більшої самостійності у соціальному середовищі. Людина, володіючи усією
повнотою свободи волі, має сподіватись на саму себе та на взаємодію з іншими суб’єктами соціальної
активності. При цьому джерелом активності розглядається цілеспрямована здатність людини до вибору.
Однак, в інтедермінізмі зовсім не вирішується проблема свободи волі, адже у його межах так і не
пояснюється, чи завжди вибір має самостійний характер.
У контексті протистояння індетермінізму й детермінізму сформувався й синтетичний підхід,
запропонований у дослідженнях А. Шопенгауера, В. Віндельбанда, М. Лоського, П. Сорокіна. Згідно з
цим підходом, свобода волі і необхідність діють у різних системах по-різному. У сфері суб’єктивного
людина володіє усією повнотою свободи волі, що найбільш повно втілюється у різних формах соціальної
активності індивіда і соціальної групи. Натомість у сфері об’єктивного свобода волі людини обмежена
природною або соціальною необхідністю.
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Ковтун Н. М. Концептуальные подходы к пониманию соотношения свободы воли и необходимости
в социальной активности.
В статье проанализировано соотношение свободы воли и необходимости в интерпретации
представителей детерминизма, индетерминизма, волюнтаризма, либертаризма и арбитризма.
Изучение свободы воли как основы социальной активности особы и общества в целом актуализировало
интерес автора к синтетическому подходу в понимании свободы и необходимости. Особое внимание
сконцентрировано на изучении сфер правовой и моральной ответственности как практического
воплощения свободы воли в социальной среде.
Ключевые слова: концептуальный подход, свобода воли, детерминизм, индетерминизм, волюнтаризм,
либертаризм, арбитризм.
Kovtun N. M. Conceptual Approaches to the Comprehension of the Correlation between the Will Freedom and the
Necessity in the Social Activity.
In the article the correlation between will, freedom and necessity in the interpretation of representatives of
determinism, indeterminism, voluntarism, libertinism and arbitrysm is analyzed. The research of will freedom as
the basis of the social activity of a person and a social group in general has caused the author’s interest to the
system approach in the freedom necessity comprehension. The research of the sphere of the juridical and moral
responsibility as the practical embodiment in the social environment is emphasized. It is stated that different
levels of the social activity of a person and a social group is substantiated within various approaches to will
freedom in a range from the strict determinism to indeterminism. The study about the strict determinism makes
the social activity dependent on the inner and outer necessity. A person is regarded as a marionette which is
being guided by outer forces (nature, instincts, Absolute, God). But if free will does not exist and everything is
predestined, a person's responsibility for his / her acts does not exist either. Indeterministic theories about free
will open a broad horizon before a person for a greater social independence instead. In this case a person must
rely on himself / herself and his/ her cooperation with other subjects of the social activity.
Кey words: conceptual approach, will freedom, determinism, indeterminism, voluntarism, libertinism and arbitrysm.
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ПАТРІОТИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНІ СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано вплив патріотизму та національної ідеї на процес формування громадянської
компетентності особистості в сучасному українському суспільстві. Досліджено взаємозв’язок
патріотизму та національної ідеї як закономірності у становленні та розвитку сучасної держави.
Обґрунтовано, що на процес становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні
великою мірою буде впливати взаємозв’язок патріотизму та національної ідеї у складі громадянської
компетентності особистості.
Ключові слова: патріотизм, національна ідея, громадянська компетентність особистості.
Постановка проблеми. Кожне самостійне суспільство прагне виховати свідомих, активних суб’єктів
суспільного і політичного життя. З іншої сторони, для особистості громадянина соціальна діяльність,
мотивом якої є користь для суспільства, відповідає потребам у самореалізації, підвищує рівень
самооцінки та сприяє визнанню іншими людьми його самоцінності. В сучасному українському соціумі
поки що немає тих об’єктивних, тривало діючих і сталих історичних підстав для стабільного розгортання
громадянської сфери на рівні світових зразків. Великою мірою це зумовлено відсутністю власної
державницької історії, яка виховує не тільки такі людські чесноти, як державницьке мислення,
патріотизм, повага до особистості, дотримування загальних, побудованих на достоїнстві людини, правил
поведінки, але й такі дуже важливі для сьогоднішнього державницького розвитку українського соціуму,
як громадянська позиція, громадянська активність, знання громадянських прав і свобод, а також
обов’язків, громадянська компетентність врешті. Фактично, ставши на шлях незалежності, український
народ все починає з нуля. Це накладає відповідний відбиток на процес як актуалізації, так і створення
відповідного середовища для формування громадянської компетентності особистості.
Мета статті – проаналізувати вплив патріотизму та національної ідеї на процес формування
громадянської компетентності особистості в сучасному українському суспільстві. Обґрунтувати влив
взаємозв’язку патріотизму та національної ідеї у складі громадянської компетентності особистості на
процес становлення та розвитку правової держави та громадянського суспільства в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед небагатьох дослідників проблеми формування
громадянської компетентності особистості на Заході – Р. А. Даль та Х. Мюнклер, на вітчизняному
просторі – О. Пометун, Т. Смагіна, М. Михайліченко, І. Єрмаков, Г. Несен, І. Тараненко. Науковий аналіз
патріотизму та національної ідеї посідає важливе місце в працях сучасних українських учених
В. Андрущенка, В. Беха, М. Михальченка, М. Розумного, Т. Безверхої, В. Воловика, В. Заблоцького,
Р. Додонова і багатьох інших дослідників.
Викладення основного матеріалу. Громадянська компетентність особистості, на нашу думку,
являється ключовою компетентністю особистості тому, що це певний стан людського індивіда,
громадянське буття якого є адекватним стану соціуму, в якому цей індивід здійснює власну
життєдіяльність [1: 102]. Громадянин – людина, яка ідентифікує себе з певною країною, що породжує в
неї певні духовно-моральні почуття щодо встановлених у ній порядків, її історії й культури, а також
наділена відповідним юридичним статусом, що є підставою для володіння певними правами (приміром,
такими, як право на державне забезпечення й захист, виборче право, право на представництво інтересів в
органах державної влади, свободу слова й асоціацій, право на житло, роботу, освіту, медичну і
матеріальну допомогу, на захист безпеки і власності тощо). Ідеальний громадянин – це модель особи, яка
цікавиться державними справами і поінформована про них; коли це потрібно, виконує громадянській
обов’язок голосування; голосуючи, діє "раціонально", обмірковуючи проблеми сьогодення та приймаючи
рішення, що ґрунтуються на власній думці громадянина з цих проблем; цікавиться станом справ у
суспільстві взагалі та є активним у громадянському житті [2: 646, 647].
Таким чином, визначальними кваліфікаційними характеристиками громадянської компетентності є
патріотизм, моральність, правосвідомість, політична освіченість, ділова активність. Серед основних
морально-етичних, ціннісних якостей громадянина треба назвати такі, як гуманізм, людяність,
толерантність, повагу до Батьківщини, держави та її символіки; повага до народу, його традицій та мови;
повага таких базових цінностей, як свобода, рівність, солідарність, порозуміння та інші.
Отже, патріотизм та національна ідея виступають одночасно як мотивуючі чинники розвитку сучасної
української
держави
і
ціннісні
складові
громадянської
компетентності
особистості.
"У процесі розбудови самостійних держав, що створені в результаті розпаду СРСР, питання патріотизму
набуває особливої гостроти, оскільки по-перше, мотивують сам факт становлення та розвитку
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незалежної країни, по-друге, є формою виявлення зв’язку громадянина та держави, по-третє, сприяють
самоідентифікації особистості. Значного розвитку набуває й національна ідея як загальна мета розвитку
суспільства'' [3: 1]. Політична теорія визначає націю як політичну спільноту, яка об’єднує всіх громадян
держави незалежно від їх етнічного й соціального походження, культурно-мовних та інших
особливостей. По суті в теоретичному плані національна свідомість включає в себе ідеологію даної нації,
основним елементом якої є національна ідея, тобто ідея історичного призначення, відповідних ціннісних
і духовних орієнтирів, або мета існування нації та шляхів досягнення цієї мети. Даремно обстоювати,
розвивати і реалізовувати національні інтереси, якщо в країні, особливо серед молодого покоління, не
ведеться належної роботи з формування вкрай необхідної національної свідомості.
Функціональна роль феномена громадянства значною мірою залежить від того, наскільки ця якісна
характеристика поширена, типова для нації, тобто "націоналізована". Дієвість моральних якостей
особистості може значною мірою зростати за умови їх поєднання з позитивними характеристиками
національної свідомості й самосвідомості особистості, яка суттєво розширює спектр бачення людиною
тих значущих громадянських, національних, вагомих у державному сенсі цілей, на досягнення яких вона
може спрямовувати свій моральний потенціал. Цілком зрозуміло, що зденаціоналізована особистість
ніколи не зможе стати справжнім громадянином.
Практику формування громадянських цінностей треба організовувати відповідно до історичних,
економічних, психологічних особливостей конкретної спільноти, відповідно до виховних традицій, що
складалися протягом тривалого історичного періоду. Особистість, яка є патріотом, уболіває за долю
Вітчизни, почуття відповідальності за сучасне й майбутнє нації, держави є для неї реальним виявом
громадського обов’язку. Патріотизм, безумовно, проявляється не тільки в героїчних вчинках і жертвах у
критичних для батьківщини часах, а, передусім, це – відповідальність в ставленні до своїх громадських
обов'язків; сумлінне виконання своїх професійних завдань, родинних обов’язків та інших видів своєї
діяльності, порядність, чесність. Отже, патріотизм – це почуття, спрямовані на батьківщину і народ, ці
обидва складника патріотизму повинні поєднуватися і підсилювати один одного. В нинішніх умовах
патріотизм повинен виявлятися насамперед у громадянській гідності і мужності, готовності громадянина
відстоювати вищі демократичні цінності, які повинні бути закладені в основи незалежності української
держави. "Патріотизм – це позиція особистості, яка характеризується почуттям любові до вітчизни,
готовністю до практичної діяльності заради втілення в життя державних інтересів та ідеалів, повагою до
законів держави та ототожненням власних інтересів з інтересами держави, в якій проживає особистість.
Головними елементами патріотизму є любов суб’єкта патріотизму до об’єкта, історична пам’ять,
інтереси суб’єкта патріотизму, що органічно узгоджуються з цілями існування об’єкта патріотизму.
Національна ідея – це уявлення певної нації про те, яке місце вона займає в об’єктивній реальності,
усвідомлення свого історичного минулого і формулювання на основі аналізу минулого і теперішнього
стану мети свого існування" [3: 4, 5].
Як зазначають фахівці, західноєвропейський варіант досягнення громадянської єдності, коли
громадянську і національну єдність фактично не розрізняють, був досягнутий переважно завдяки
ранньому виникненню національної держави. В такому разі, поціновування незалежної держави і
поціновування культурної самобутності даної нації мислили як два аспекти одного і того ж розуміння
нації. Щоправда фактично важливу роль відігравали також культурні чинники (особливо мова), в
окремих випадках – релігія. Тому натуралізація, внаслідок якої іноземець набуває права громадянства,
включає, зокрема, оволодіння національною мовою. Але національну належність все-таки мислять крізь
призму громадянства. Тому, що національна ідея заснована на патріотизмі, за змістом і формою матиме
національний характер, але повинна вбирати в себе загальнолюдські цінності, бути зрозумілою і
близькою для сприйняття усім населенням. Отже, європейський громадянській простір був створений не
за одне століття. Він започаткований ще унікальними цивілізаційними досягненнями давньогрецьких
полісів та Римської імперії, які в ході історії дбайливо зберігалися, вдосконалювалися і крізь непрості
випробування дійшли до наших днів, створивши в наші дні єдиний громадянський простір у межах
Європейського Союзу.
Для сучасних процесів розбудови незалежної української держави і формування громадянського
суспільства в Україні проблема взаємозв’язку патріотизму і національної ідеї виявилася надзвичайно
актуальною. Так само, як в свій час, цей зв’язок визначив державний і громадський розвиток
європейських націй, так само і в наш час він буде відігравати важливу роль у формуванні української
державності і формуванні громадянської компетентності українця.
На жаль дослідники стану взаємозв’язку патріотизму та національної ідеї на етапі сучасного розвитку
української державності констатують: "…догматизований характер національної ідеї, відсутність
ідеології державного розвитку, перебування патріотизму в латентному стані, відсутність спрямованості
патріотизму на державу, його місцевий, споглядальний характер, втрата гармонійності між патріотизмом
та національною ідеєю, абсолютизація однієї зі сторін цього взаємозв’язку, що проявляється в поширенні
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у суспільній свідомості націоналізму та у прагненні певних суспільних та політичних сил його
використати у діяльності політичних партій та державній політиці'' [3: 11].
Серед основних перешкод формування громадянина-патріота в сучасному українському суспільстві
можна виділити не домінуюче положення взаємозв’язку патріотизму та національної ідеї в ідеології
державного розвитку та загалом низький рівень громадянської культури.
Громадянська культура – різновид політичної культури, її вищий щабель. Вона передбачає, що суб’єкти
політичного процесу в своїй діяльності керуються, насамперед, інтересами всього суспільства і саме йому
підпорядковують свої часткові, корпоративні цілі, що дії цих суб’єктів спрямовуються на дотримання
громадянського консенсусу і здійснюються в межах правової держави. Як показує світовий досвід, саме
громадянськість змушує кожну людину відчувати себе частиною держави, відповідати за її справи і
одночасно примушувати державу бути відповідальною перед своїм народом. Громадянська культура
визначається не тільки правовими, а й етичними (моральними) чинниками політичної діяльності, тому, що
громадянськість — одна із найважливіших ознак інтелігентності і цивілізованості суспільства.
Громадянська культура – це своєрідна "соціальна спадковість" процесу формування громадянських
прав і свобод людини, її громадянської компетентності. Це означає, що і громадянська компетентність
конкретної особистості – процес, який невіддільний від фундаментальних тенденцій формування
громадянської компетентності людини, що виявляється в тому чи іншому соціумі. Це означає також і те,
що, наприклад, справа формування громадянських якостей людського індивіда – це завжди контекст
конкретних громадянських засад соціуму, де здійснює свою життєдіяльність цей індивід і що його
громадянські якості – своєрідний наслідок дії найрізноманітніших факторів його соціалізації, в тому
числі громадянської культури суспільства і основних засад функціонування громадянської
компетентності людини даного суспільства.
Що ж необхідно подолати у своїй свідомості кожному українцю для формування найважливіших
ціннісних складових громадянської компетентності – патріотизму та національної ідеї у всій їх повноті
та якісності. Бо ж людина, як відомо, є творчою сутністю. Вона ніколи не залишається в певних рамках
власного буття, вона завжди прагне вийти за них. Вдосконалюючи свої найрізноманітніші сили, загалом
вдосконалює і себе. Наявність об’єктивних можливостей такого вдосконалення – необхідна, однак
невирішальна його умова, в якості якого треба завжди мати на увазі внутрішній стимул. І цей стимул,
безперечно, є у кожного українця-патріота, це – побудова демократичної, правової держави і формування
громадянського суспільства на основі кращих світових зразків.
Актуальною залишається проблема подолання нашої надзвичайно міфологізованої радянським
минулим свідомості, недопущення завищених соціальних очікувань, такого способу думання, коли все
зводиться до власного соціального комфорту, соціального утримання та політичного інфантилізму.
Важливим є також, підвищення рівня правової освіти, адже від правової свідомості кожного громадянина
залежить ставлення громадян до закону та до виконання закону. Становлення громадянського
суспільства можливе тоді, коли етнос перетворюється в націю, тобто коли етнічна спільність
трансформується в спільність людей – громадян, здатних до усвідомленого, вільного вибору свого
державного самовизначення.
Висновки. Щоб вивести людину із стану індиферентності та сліпоти, по відношенню до всього
державного і суспільного, необхідно включати її в державний організм, спрямувати на ту
відповідальність, яка з цим пов’язана, і на ті обов’язки, що з цього випливають. Тому основними
чинниками, що будуть впливати на процес становлення патріотизму та національної ідеї як ціннісних
складових громадянської компетентності особистості можна виділити такі: формування та поширення
ідеології державного розвитку, підвищення відповідальності держави перед суспільством, формування
відкритості влади, формування відчуття особистісної соціальної значущості та відповідальності у
громадян; виведення національної ідеї із догматизованого стану, наповнення її новим, таким, що
відповідає сьогоденнім суспільним потребам, змістом; практична підтримка державою розвитку
домінування патріотичних цінностей у суспільстві.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективи подальшого дослідження розвитку
патріотизму та національної ідеї у процесі формування громадянської компетентності особистості в
сучасному українському суспільстві, на нашу думку, будуть зумовлені процесами глобалізації та
інтеграції міжнародних відносин.
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Лазурина Н. П. Патриотизм и национальная идея как ценностные составляющие гражданской
компетентности личности.
В статье проанализировано влияние патриотизма и национальной идеи на процесс формирования
гражданской компетентности личности в современном украинском обществе. Исследована
взаимосвязь патриотизма и национальной идеи как закономерности в процессе становления и развития
современного государства. Обосновано, что на процесс становления правового государства и
гражданского общества в Украине будет иметь сильное влияние взаимосвязь патриотизма и
национальной идеи в составе гражданской компетентности личности.
Ключевые слова: патриотизм, национальная идея, гражданская компетентность личности.
Lazurina N. P. Patriotism and National Idea as Axiological Components of a Person's Civil Competence.
The article presents the influence of patriotism and national idea on forming a person's civil competence in the
modern Ukrainian society. The author researches the interrelation between patriotism and national idea as a
rule in the process of forming and development of the modern society. The author claims that the process of
forming the legal state and the civil society in Ukraine is influenced greatly by the interrelation of patriotism and
national idea as a part of a person's civil competence. The process of forming the person's civil qualities is
always the context of the social basis of civility where this person lives. The person's civil qualities are the
special result of the influence of different factors of socialization including the civil culture that is the basis of
the civil competence functioning. Among main obstructions to form a patriot citizen in the modern Ukrainian
society are the non-dominating position of patriotism and national idea in the state development ideology and
the general low level of the civil culture. The work describes main directions of the state policy in the sphere of
forming patriotism and national idea and their inclusion into the person's civil competence.
Кey words: patriotism, national idea, the person's civil competence.
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ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
На основі психологічного та культурологічного підходів досліджено сутність феномена креативності.
Виявлено, що поняття ''креативність'' особистісно зорієнтоване, тоді як ''творчість'' вказує на
реальну діяльність та її результати. Існуючі психологічні концепції до аналізу креативного потенціалу
особистості зосереджені на інтерпретації феноменології творчої обдарованості, зокрема, на проявах
дивергентного мислення, актуалізації інтелектуальної активності, на інтегрованих якостях творчої
особистості. В культурологічному дискурсі на перший план виходить не створення матеріальних речей,
продуктів чи то процес їх створення, а суб’єктивне пізнання індивідом феноменальної та змістової
сутності світу. Креативність є складною інтегративною характеристикою особистості, що
ґрунтується на виявленні взаємозв’язків тих психічних явищ, які найбільш повно відображають її творчі
риси. Структуру креативності складають мотиваційні, інтелектуальні, комунікативні, емоційні
компоненти цього новоутворення.
Ключові слова: творчість, креативність, креативна діяльність, креативний потенціал, особистість,
культуротворчість, глобалізація.
Актуальність теми дослідження обумовлюється глобалізаційними процесами, в результаті яких
радикально змінюються культурні виміри людської діяльності. В умовах підвищення цінності і
значущості людського, інтелектуального, культурного та інших видів капіталів гостро постає проблема
визначення факторів актуалізації креативного потенціалу особистості, яка може зробити свій творчий
внесок у розбудову суспільства знань.
Ступінь наукової розробки проблеми. У XX ст. – особливо впродовж другої його половини – відомі
зарубіжні автори, насамперед, Г. Айзенк, Д. Векслер, А. Маслоу, Р. Стенберг, П. Торренс, В. Франкл,
перейшли від аналізу процесу творчості індивіда до вивчення його творчих здібностей (обдарованості),
які вбачалися в здатності до продукування принципово нових ідей, або креативності (від лат. creatio –
''створення'').
У психологічній літературі другої половини ХХ ст. значно розширене коло проблем, пов’язаних з
феноменом ''креативність''. Аналітичний огляд дослідницьких висновків показав, що начального розв’язання
креології потребують такі питання: місце креативності в структурі творчого потенціалу особистості
(Д. Богоявленська, А. Маслоу, О. Солдатова, Н. Хазратова, І. Цхай та ін.); ступінь усвідомлення індивідом
проявів власної креативності (М. Гнатко, В. Козленко, Я. Пономарьов та ін.); витоки та рівні розвитку
креативності (З. Денисова, Л. Орбелі, О. Тихомиров та ін.); значення вікового цензу для творчої
продуктивності (І. Алпо, В. Біррен та ін.); зв’язок креативності з особистісними якостями індивіда (Ф. Баррон,
Д. Ерк та ін.); вплив емоцій на творчу діяльність (Л. Малимон, А. Осборнта ін.); вивчення пріоритетності
креативності (Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, В. Русалов та ін); діагностика рівня креативності особистості та
її прогнозування (Е. де Боно, М. Воллах, Дж. Гілфорд, Л. Єрмолаєва-Томіна та ін.).
Існують розбіжності і стосовно динаміки креативного процесу: одні дослідники (Ф. Баррон,
Р. Стернберг, Т. Тардиф, Д. Харрингтон), називаючи його ''дозріванням ідеєю'', вважають тривалим, а
інші (Х. Грубер, С. Девіс, М. Шикшентмихалій) стверджують, що цей момент креативного процесу не
що інше, як інсайт, хоча і саме поняття інсайту, визначають дуже по-різному: від зведення загалом
креативного процесу до творчого осяяння (evrika) (С. Тейлор, Д. Фельдман) і до відновлення його
унікальної ролі (Р. Візберг).
Важливе значення в дослідженнях креативного виміру особистості зазвичай надається
цілепокладанню, яке також трактується по-різному: найчастіше вчені (Ф. Баррон, Х. Гарднер, Х. Грубер,
Д. Перкінс, Д. Харрингтон, М. Шикшентмихалій) вбачають у творчому процесі свідому спробу індивіда
збагатити набуті знання, щоб подолати перепони, вийти за межі досягнутого, тобто, йдеться про дієву
активність пошуку у проблемному полі. Натомість інші дослідники (Р. Джонс, П. Ленглі, С. Тейлор,
Д. Фельдман) відстоюють несвідомий характер творчості, розглядаючи креативні набутки як збіг
випадковостей у цьому процесі. Нейтральнішою є третя точка зору (Ф. Баррон, Р. Візберг, Х. Гарднер,
П. Торренс), згідно з якою креативний процес стимулюється досвідом попередніх невдалих спроб
пояснити або підтвердити новаційну гіпотезу, або потребою особистості методом спроб і помилок
здійснити задум і заспокоїти розбурхану свідомість. Отже, дослідження питання креативності
особистості залишається розпорошеним і концептуально неузгодженим. Розуміючи, що в межах однієї
статті важко подати цілісну концепцію сутності креативного потенціалу особистості, автор ставить за
мету на основі психологічного та культурологічного підходів дослідити сутність феномена креативності
та виявити чинники, що визначають можливість здійснення креативної діяльності особистості.
© Попович О. В., 2013
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Застосовуючи психологічний підхід до вирішення поставленої мети, варто зупинитися на вихідному
понятті цього дослідження – понятті творчості.
Як вказується в психологічному словнику, ''творчість…передбачає наявність в особистості
здібностей, мотивів, знань та вмінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною,
оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих якостей особистості визначило важливу роль уяви, інтуїції,
неусвідомлених компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, у
розкритті та розширенні власних здібностей до творення'' [1: 380].
У творчості варто вбачати не тільки зовнішню, а особливо внутрішню активність, при цьому творчий
процес варто розглядати як ментальний акт творіння. Зовнішня активність є об'єктивацією продуктів
свідомості. Такий стан є наслідком впливів глобалізації, яка відображає змінність масштабів творчого
процесу. Він набуває не тільки особистісного, а й інтерсуб’єктивного виміру. Узагальнити це положення
можна в твердженнях, що зазначені нижче.
З-поміж таких факторів, що визначають можливість здійснення творчої діяльності, сучасний
дослідник О. Лощилін називає потреби, здібності та інтереси особистості [2]. Підтверджуючи цю думку,
Г. Дилигенський наголошує, що людина нічого не робить і не буде робити без наявності потреб [3: 111123]. Цей постулат викладений відповідно і в теорії настановлення відомим грузинським психологом
Д. Узнадзе, який вважав витоком будь-якої активності потреби в широкому сенсі цього поняття – як усе
те, що потрібне організму, але чого він у певний час не має.
У більшості російських та вітчизняних робіт з психології творчості креативність визначається,
наприклад, як ''рівень творчої обдарованості, здібності до творчості, що складає відносно стійку
характеристику особистості'' [1: 173]. В унісон звучить тлумачення креативності з точки зору здібності
до творчості, надане В. Дружиніним: креативність – ''…загальна здібність до творчості, характеризує
особистість загалом, проявляється в різних сферах активності, розглядається як відносно незалежний
фактор обдарованості…'' [4: 353].
Зрозуміло, що в наведеному дискурсі креативність використовується як термін, що за своїм
значенням є синонімічним терміну ''творчість''. Проте багато дослідників заперечують можливість
ототожнення понять ''креативність'' та ''творчість''. Зокрема, відомий лінгвіст І. Милославський
наголошує, що терміном ''креативний'' позначається творчість, що ''не тільки висуває ідеї, але й доводить
їх до конкретного практичного результату''. На думку мовознавця, ''…саме життя вимагає розрізняти
творчість-1 – ''процес створення нових ідей та продуктів'' і творчість-2 – ''результат створення на основі
нових ідей кращих умов життя людей''. Залишаючи за словом ''творчий'' загальне, неподілене значення і
творчості-1, і творчості-2, слово ''креативний'' налаштоване називати лише творчість-2 [5].
Таким чином, важливо наголосити на особливому понятті – ''креативність'' (у значенні ''творча
здібність''), що було уперше застосоване в 1922 р. американським ученим Д. Томпсоном для позначення
здатності людини виходити за межі стереотипних способів мислення.
Д. Томпсон розглядав креативність як максимальний рівень розвитку природних талантів. Проте
широке вивчення здібності до творчості було розпочате через чверть сторіччя – після звернення 1949
року президента Американської психологічної асоціації Дж. Гілфорда, в якому вчений окреслив коло
питань щодо спроможності людини до творчості та увів до наукового обігу поняття ''креативність'' –
загальна здібність до творчості.
У своїх працях Дж. Гілфорд визначив креативність як самостійний фактор, що знаходить прояв у
здібності людини до породження незвичайних ідей, знаходження оригінальних рішень, відхилення від
традиційних схем мислення; [6: 173] і започаткував підхід до розуміння обдарованості (творчих
здібностей) як сукупності творчих рис, що виступають як природна даність.
Наголошувалося на тому, що креативність може знаходити прояв у мисленні, відчуттях, спілкуванні,
окремих видах діяльності, таких, як здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних
схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації, тощо. Все це може характеризувати як саму
особистість, так і продукти або результати її діяльності та процес їх створення, що цілком відповідає змісту
терміна ''creativity'' – ''креативність'' (creative (англ.) – ''творчий''; creation (англ.) – створення; витвір (науки,
мистецтва); результат діяльності мислення; формування; складення; creativity (англ.) – ''творча діяльність'')
– термін, яким в англомовній літературі позначається все, що причетне до створення нового.
Дж. Гілфорд розрізняв два види мислення, а саме: конвергентне, що спрямоване на аналіз наявних засобів
розв'язання завдання з метою обрання оптимального правильного, та дивергентне, що спрямоване на
генерування множини логічних засобів розв’язання завдань, і визнавав перший базисом інтелекту. Натомість
дивергентне мислення, що детермінує творчі досягнення, Дж. Гілфорд вважав засадою креативності.
Наведена вище концепція Дж. Гілфорда, що отримала розвиток у працях іншого американського
психолога П. Торренса, набула надзвичайної популярності у всьому світі, насамперед, завдяки простоті
вихідної ідеї [7: 156]. Дослідники виокремлювали вербальну креативність, образну креативність та
окремі креативні здібності, які розглядалися як критерії феномену креативності, а саме: оригінальність
(здібність до продукування віддалених асоціацій), семантична гнучкість (здібність вбачати головну
властивість об’єкту та пропонувати нові способи його використання, тобто породжувати ідеї в
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нерегламентованій ситуації); образна адаптивна гнучкість (здібність побачити нові ознаки і нові
можливості використання об’єкту).
Дж. Гілфорд не включав загальний інтелект до креативності, натомість розробив методи кількісного
дослідження здібностей, застосування яких в експериментальній роботі виявило високу кореляцію рівня
інтелекту (IQ) та рівня креативності. Узагальнення результатів численних досліджень привело до
формулювання лінійної залежності: що вищий рівень інтелекту досліджуваних, то вищі їх показники за
тестами креативності. Г. Айзенк навіть відмовився виокремлювати креативність як особливу здібність,
оскільки вона є залежною від загального інтелекту [8: 111-131]. За слушним визначенням В. Дружиніна,
здійснилася редукція креативності до інтелекту [4: 170], і впродовж кількох десятиліть і у психології
переважав підхід, у межах якого рівень творчої обдарованості пов’язувався з рівнем інтелекту.
Проте, вихідна ідея попереднього дослідження феномену креативності була поставлена під сумнів
внаслідок низки проведених експериментів, автори яких довели, що існуючі уявлення про
співвідношення креативності та інтелекту не є лінійно залежними, зокрема, рівень інтелекту корелює з
креативністю до певної межі, а надто високий інтелект заважає креативності.
З огляду на ці результати, П. Торренс запропонував теорію інтелектуального порогу, згідно з якою за
рівнем розвитку інтелекту (IQ) нижче за 115-120 балів інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, а за
рівнем розвитку інтелекту понад 120 балів – творчі здібності та інтелект стають незалежними факторами.
З появою факторної моделі, запропонованої американським психологом Ч. Спірменом, інтелект
розглядається як система відповідних навичок, що набуваються індивідом у його діяльності протягом
життя, до структури якого належать загальний інтелект, числовий, просторовий, вербальний фактори, та
креативність, яка розглядається окремо. Під індивідуальною креативністю, вербальною та невербальною,
Ч. Спірмен розуміє здатність породжувати множину оригінальних продуктів (висловлювань, гіпотез
тощо). На відміну від загального інтелекту, креативність розглядається як менш генетично детермінована
і більш залежна від досвіду взаємодії індивіда з соціальним середовищем [9].
Дослідження креативності з позиції розуміння цього феномену як функції інтелекту залишаються не
менш актуальними й тепер. Прикладом цього слугує концепція послідовників Гілфорда – Торренса,
М. Воллаха та Н. Когана, які розглядають взаємозв'язок креативності та інтелекту не тільки на рівні
якостей особистості, але й на рівні пізнавального процесу. Іншим прикладом може бути думка
Д. Векслера про інтелект і креативність як єдину людську здатність вищого рівня.
За Р. Стернбергом, креативність визначається взаємообумовлюваними факторами – високим рівнем
інтелектуальних здібностей людини, її знань, стилю мислення, якості індивідуальних рис, мотивації,
далекозорістю сприйняття зовнішнього середовища. Складовими інтелекту виступає, по-перше,
синтетична здатність виходити за межі повсякденної свідомості і полягає в новому баченні проблеми.
По-друге, аналітична здібність виявлення тих ідей, що заслуговують на подальший розвиток, та, потретє, практичне вміння наведення аргументації для переконання інших у цінності ідеї. Визначальними у
творчому процесі є інтелектуальні здібності.
Важливим, на наш погляд, є розуміння того, що окремі компоненти, відповідальні за творчість,
взаємодіють між собою, зазвичай істотно підвищуючи рівень креативності. Синергія дії цих компонентів
може навіть компенсувати недостатність розвитку деяких з них. Зокрема, взаємодія інтелекту з мотивацією
може компенсувати відсутність творчого середовища, без якого прояв креативності неможливий.
Привертає увагу наведена в дослідженнях Д. Богоявленської концепція інтелектуальної активності, в
якій головною ознакою та одночасно фактором, що зумовлює творчу обдарованість, вбачається здібність
особистості до саморозвитку; вона не зводиться лише до ознак інтелекту, а є якістю особистості як
цілого і виступає як наслідок взаємодії когнітивної та афективної сфер у їх єдності. Підкреслюючи
значення внутрішньої детермінації для пояснення феномену творчості, авторка стверджує, що, хоча
зовнішня детермінація завжди має місце і стимулює діяльність, творчість народжується і ''не всупереч
зовнішній детермінації, і не з неї, а як розкриття потенцій особистості'' [10: 63].
Подекуди творчі здібності трактуються і як генетично обумовлений компонент, який може бути
розвинений за певних умов, незалежних від суб’єкта. Зокрема, А. Маслоу визначає креативність як
творчу спрямованість, яка притаманна всім людям і є системною характеристикою особистості. У роботі
''Далекі межі людської психіки'' він зазначає, що ''…проблема креативності – це проблема креативної
особистості (а не продуктів креативної діяльності, не креативної поведінки тощо). Іншими словами,
креативна особистість – це особливий …різновид людини, а не просто людина, що набула певного
нового вміння...'' [11: 86-87].
У вітчизняній літературі радянських часів для позначення здібностей до створення нового, тривалий
час використовувалися терміни ''творчі здібності'', ''творча обдарованість'' тощо, які поступово були
витіснені терміном ''креативність'', який є калькою англійського слова ''creativity'' і в новітньому словнику
іноземних слів та висловів визначається як творча, новаторська діяльність [12: 442].
Наслідком рецепції терміна ''креативність'' до вітчизняного наукового дискурсу творчості стала його
особлива відмінність від західного у зв’язку з тим, що він містить одночасно і поняття ''креативність'', яке
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за своїм значенням (залежно від контексту) є синонімічним терміну ''творчі здібності'', і поняття ''творчі
здібності'', ''творча обдарованість'', ''творчість'' тощо. На жаль, подібно до західного наукового дискурсу,
у вітчизняній науці також немає загальної концепції креативності.
Сучасний науковий дискурс та культурологічна рефлексія, враховуючи наслідки впливу глобалізації
на культурні явища й феномени, визначає креативність як основу культуротворення. Креативність
розглядається як творча діяльність (О. Брушлинський, В. Моляко, П. Якобсон), креативність
ототожнюється з поняттям творчого процесу (Г. Драч, В. Конєв); розуміється не як процес, а як
характеристика процесу, або особливість його протікання (Ю. Резнік); як характеристика життя людини
(М. Холодна, Л. Шавініна), як особливий спосіб вирішення індивідом певних завдань (А. Матюшкін,
О. Бєлова, І. Бурлакова) тощо. В окремих працях робиться наголос на зв'язку креативності з процесом
соціальної адаптації, в інших – висловлюються думки про ознаку дезадаптованості, що притаманна
творчим особистостям (Д. Богоявленська, В. Дружинін).
На наш погляд, цікавою є думка Б. Кононенко, який позначає креативність як ''…характерну рису
творчої особистості, що проявляється у зміні універсуму культури, спроможності здійснювати щось
нове: нове рішення проблеми, новий метод та інструмент, новий витвір мистецтва'' [13: 200].
Культурологічна проблематика вивчення креативного потенціалу особистості ширша за психологічну
та психоаналітичну, утім осмислення зазначеної проблематики враховує той факт, що ''…сама справді
існуюча людина могла у своєму житті – за допомогою й при максимальній участі психологічного та
гносеологічного знання і самопізнання – доленосно відбутися, креативно та творчо відповідаючи своєму
ненав’язливому універсальному покликанню, своєму призначенню через ненав’язливе покликання'' [14:
99]. Психологічне підґрунтя креативного потенціалу особистості в культурологічній рефлексії
відображає індивідуальну творчу продуктивність як спроможність до творчості, як реалізація
потенційної творчої можливості тощо.
Визначення онтологічного статусу креативних процесів культурологічній рефлексії акцентує увагу
на цілеспрямованості діяльності суб’єкта творчості, спрямованої на реалізацію потенціалу креативності,
на її формах та передумовах. Більш того, ідея креативності, на наш погляд, є (або має стати) сучасною
світоглядною установкою культурологічної рефлексії над буттям людини в глобальному культурному
середовищі, як така, що відповідає ситуації постмодерну, і є власне культурологічним баченням творчої
діяльності людини, незалежно від рівня її буття та сфери її діяльності, зокрема мистецтва, науки, техніки,
політики, економіки тощо. Показово, що в філософсько-культурологічній рефлексії креативний
потенціал особистості відображає універсальну значущість культуротворчості. Так, В. Панченко вказує
на невичерпний творчий потенціал людської праці, яка змінює і саму людину, і характер її предметнопрактичної діяльності [15: 36-37]. Існує поняття ''цілісне поле культури'', введене В. Межуєвим стосовно
ціннісно-аксіологічних та буттєвих (онтологічних) аспектів людської суспільної діяльності. Ми цілком
поділяємо думку цього дослідника, оскільки філософське розуміння культури відповідає ''суспільноісторичній та соціально-практичній позиції людини у світі, будучи налаштованим на перетворення його у
''людський світ'', у світ людини'' [16: 308].
Підсумовуючи, маємо зробити такі висновки. Поняття ''креативність'' особистісно зорієнтоване, тоді
як ''творчість'' вказує на реальну діяльність та її результати.
Існуючі психологічні концепції до аналізу креативного потенціалу особистості базуються на різних
філософсько-методологічних засадах та зосереджені на інтерпретації феноменології творчої
обдарованості, зокрема, на проявах дивергентного мислення, актуалізації інтелектуальної активності, на
інтегрованих якостях творчої особистості. Незважаючи на певну обмеженість психологічного підходу,
більшість концепцій креативності, що вбачають своїм предметом творчу особистість та її
характеристики, збагатили сучасне знання про людину та її особистісні здібності, і мають суттєве
значення для дослідження явища креативності в контексті глобализаційних процесів, які позначають
творення нового розуміння людської спільності, а саме: спільності, яка засновується на креативності.
У культурологічному дискурсі на перший план виходить не створення матеріальних речей, продуктів
чи то процес їх створення, а суб’єктивне пізнання індивідом феноменальної та змістової сутності світу.
Таким чином, розуміння креативності не може зводитися тільки до розкриття процесу створення.
Необхідною передумовою творчої діяльності індивіда є його здібність до креативності. При цьому
креативність варто визначати як динамічну інтегративну сукупність особистісних якостей, що виступає
детермінантою творчих проявів у всіх сферах людського буття.
Висновки. Проблема креативності є багатоаспектною та багатошаровою. Варто вбачати, що
креативність це складна інтегративна характеристика особистості, яка ґрунтується на виявленні
взаємозв’язків психічних явищ, що найбільш повно відображають її творчі риси. При цьому структура
креативності повинна включати мотиваційні, інтелектуальні, комунікативні, емоційні та інші
компоненти цього новоутворення.
Тому дослідження креативного потенціалу особистості в подальшому потребує ретельної розробки
понятійного апарату філософської рефлексії, що уможливлюватиме вербалізацію та експлікацію
креативного процесу, у ході якого формується сама особистість, котра вибудовує своє життя у формі
життєвого шляху – саме це визначаємо як перспективу подальших наукових досліджень.
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О. В. Попович. Філософські виміри креативного потенціалу особистості

Попович Е. В. Философское измерение творческого потенциала личности.
На основе психологического и культурологического подходов исследована сущность феномена
креативности. Выявлено, что понятие ''креативность'' личностно ориентированное, тогда как
''творчество'' указывает на реальную деятельность и ее результаты. Существующие психологические
концепции к анализу творческого потенциала личности сосредоточены на интерпретации
феноменологии творческой одаренности, в частности, проявлениях дивергентного мышления,
актуализации интеллектуальной активности, на интегрированных качествах личности. В
культурологическом дискурсе на первый план выходит не создание материальных вещей, продуктов или
процесс их создания, а субъективное познание индивидом феноменальной и смысловой сущности мира.
Креативность является сложной интегративной характеристикой личности, основанной на выявлении
взаимосвязей тех психических явлений, которые наиболее полно отражают ее творческие черты.
Структуру креативности составляют мотивационные, интеллектуальные, коммуникативные,
эмоциональные компоненты этого новообразования.
Ключевые слова: творчество, креативность, креативная деятельность, креативный потенциал,
личность, культуротворчество, глобализация.
Popovych O. V. Philosophical Measuring of a Personality's Creative Potential.
The actuality of the subject of the investigation is caused by globalization processes, which lead to drastic
changes in cultural measures of human activities. Under conditions of increase in the value of human
intellectual, cultural and other types of capital, the problem of determination of the actualization factors of the
creative potential of a person, who is able of making the creative contribution into the society’s knowledge,
seems to acquire the paramount importance. Up to now the investigation of the problem of the person’s
creativity remains eclectic and not agreed conceptually. The author, being well aware of the fact that it is
difficult to present the universal concept of the essence of the person’s creative potential in the framework of one
article, puts as her objective to investigate the essence of the phenomenon of creativity and reveal the examples,
which determine the possibility of realization of the person’s creative activity. It is important to pay attention to
the special notion of ''creativity'' (meaning ''creative ability''), which was used for the first time in 1922 by
D. Thompson, an American scholar for evaluation of the human possibility to go beyond stereotype ways of
thinking. In general, in psychology the attention is paid to the fact that creativity can be revealed in the creative
thinking, senses, communication and separate types of activity, like an ability to generate unusual ideas, to
decline from traditional methods of thinking or quickly solve problematic situations. All this can characterize
both the person and products or results of his / her activity, as well as the process of their creation; it completely
corresponds to the meaning of the ''creativity'' term. The modern culturological reflection, taking into account
the consequences of the globalization influence upon cultural phenomena, determines creativity as the basis of
the cultural creation. Creativity is considered as the creative activity, akin to the notion of a creative process;
creativity is understood to be a characteristic of a process, peculiarities of its motion, rather than the process
itself, it is considered as a characteristic of a person’s life, a special method of individual’s solving some tasks,
whatsoever. The attention, within the limits of the culturological approach, is focused on the links between
creativity and the process of social adaptation, while other approaches express ideas of the sign of the
adaptation absence, which is typical for creative individuals. The determination of the ontological status of
creative processes in the culturological reflection requires paying attention to actual activities of the subject of
creativity, aimed at the realization of the creative potential, its forms and prerequisites. Moreover, the idea of
creativity is a modern concept of the philosophic and culturological reflection of the human existence in the
global cultural environment, corresponding to the post-modern situation and it actually is a culturological
vision of the person’s creative activities, irrespective of the level of his / her being, the sphere of his / her
activities, like arts, science, engineering, politics, economics. It is symptomatic that the individual’s creative
potential reflects a universal value of the cultural creation in the philosophic-cultural reflection. Based on
psychological and cultural approaches the essence of the phenomenon of creativity is investigated. It was found
that the notion "creativity" is personally oriented, while "creative work" refers to the actual work and its results.
Existing psychological concepts for the analysis of the individual's creative potential are focused on the
interpretation of phenomenology of the creative talent, particularly on manifestations of divergent thinking,
actualization of intellectual activity, integrated qualities of the creative personality. In the culturological
discourse a subjective learning by the individual of the phenomenal and substantive nature of the world comes to
the forefront rather than the creation of material things, products or the process of their creation. Creativity is a
complex integrative personal characteristic, based on identifying the relationships of those mental phenomena
which most completely reflect its creative features. Motivational, intellectual, communicative, emotional
components of the new phenomenon made a structure of creativity.
Keywords: creative work, creativity, creative activities, creative potential, personality, culture making,
globalization.
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(Навчально-науковий інститут праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного
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ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ЕМПІРИЧНІЙ ТА РАЦІОНАЛІСТИЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ
ФІЛОСОФІЇ ХVII СТОЛІТТЯ
У статті досліджено проблему особистості в емпіричній та раціоналістичній європейській філософії
ХVII ст. Доведено, що підхід філософів-емпіриків Ф. Бекона, Т. Гоббса, Дж. Локка до розуміння
особистості як свідомої людини себе вичерпав. Встановлено, що переосмислення поняття
''особистість'' пов'язане з розвитком громадянського суспільства в Європі. Запропоновано повернути у
філософську антропологію субстанційне розуміння особистості Г. Ляйбніца, що побудоване на принципі
ієрархії, а особистість розглядати як принцип людського буття.
Ключові слова: особистість, емпірична філософія, раціоналістична філософія, принцип ієрархії,
монада, субстанція.
Постановка проблеми. Навколо проблеми особистості в історії філософії відбувалася й відбувається
відкрита, а часом прихована світоглядна боротьба, що залишається філософами не дослідженою. На наш
погляд, модерна та постмодерна філософія успадкувала цю ''традицію''. Ми живемо в її межах й не
усвідомлюємо цього. Відлуння цієї боротьби проявляється в тому, що в сучасній філософській
антропології нараховують десятки дефініцій особистості, що пояснюється багатовимірністю людської
сутності. Проте, вважаємо, що справа не в цьому.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню змісту емпіричної та раціоналістичної філософії XVII ст.
присвячено безліч праць європейських, українських, російських авторів: Ю. Габермас, П. Козловський,
М. Булатов, Ю. Кушаков, М. Попович, Б. Биховський, Г. Майоров, М. Можейко, І. Нарський, В Соколов
та ін. Утім, проблема особистості залишилася поза увагою учених.
Отже, метою статті є аналіз проблеми особистості в емпіричній та раціоналістичній європейській
філософії XVII ст., що передбачає розв'язання таких завдань: по-перше, виявити основні підходи щодо
розуміння змісту поняття ''особистість'', що склалися в філософії до XVII століття; по-друге,
проаналізувати погляди представників емпіричної та раціоналістичної традиції на проблему особистості.
Виклад основного матеріалу. Поняття ''особистість'' є одним із наскрізних у філософській та релігійній
думці з моменту його появи у філософії К. Тертулліана (приблизно 203 Р. Х.). Філософ пов'язує зміст
поняття ''особистість'' (persona) з Богом і підкреслює, що воно має охоплювати три основні аспекти:
''Творця, створене й матерію створеного'' [1: 144], тобто якості того, хто творить, продукт діяльності і
субстанцію продукту діяльності. Своє розуміння поняття ''persona'' Тертулліан обґрунтовує складовими
діяльності. Так, він пише: ''У будь-якій діяльності важливі три основні моменти: хто робить, що виникає, із
чого виникає'' [1: 144], отже, в понятті ''особистість'' фіксувалися такі сторони буття: хто є суб'єктом
діяльності, продукти діяльності та субстанцію, тобто це поняття цілісно охоплювало якості суб'єкта та
об'єкта діяльності. Уважаємо, що Тертулліан започатковує християнський підхід до розуміння особистості.
Систематично поняттям ''особистість'' починають послуговуватися римські юристи, що знайшло
відображення у знаменитому кодексі з римського права ''Дигести Юстеніана'' (529 Р. Х.). Юристи
використовують це поняття у двох значеннях. По-перше, особистість однозначно пов'язують із правом на
власність [2: 134]. По-друге, на основі цього поняття вільну людину відрізняли від раба, тобто
підкреслювали її соціальний статус [2: 89]. Уважаємо, що зв'язок особистості з власністю та соціальним
статусом невипадковий. Суспільна думка Стародавнього Риму шукала поняття для означення
фундаментального явища: ролі власності в життєдіяльності людини та суспільства, а також її впливу на
місце людини в системі суспільних відносин. Власність та соціальний статус надавали можливість бути
суб'єктом діяльності. Поняття ''особистість'' підходило для цієї ролі, бо воно якраз надавало таку
можливість. Зрозуміло, що статус особистості в Стародавньому Римі мали лише ті, хто володів власністю й
був вільною людиною. Отже, поняття особистості в римському суспільстві й римському праві зокрема
виконувало економічні та соціальні функції й підкреслювало здатність певного типу людини бути
суб'єктом діяльності. Цей підхід до змісту поняття ''особистість'' пропонуємо назвати соціально-політичний.
(На подібне розуміння особистості в Стародавньому Римі вказує й сучасний німецький філософ
Н. Лобковиць, який, посилаючись на іспанського мислителя Мігеля Сервета, (1509 або 1511 – 1553), пише,
що поняття ''persona'' спочатку позначало не більше, ніж ''роль'' чи ''соціальну функцію'' [3: 57]. Зауважимо,
що Лобковиць, на жаль, не врахував внеску Тертулліана в розвиток цього поняття).
Порівнюючи підходи Тертуліана й римських юристів, підкреслимо, що християнське розуміння
особистості було значно ширше й глибше, ніж підхід римських юристів, бо охоплювало якості як
суб‘єкта діяльності, так і об'єкта. Утім, підхід римських юристів враховував лише соціально-політичні та
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правові якості суб'єкта діяльності. Християнство, заперечуючи використання поняття ''особистість'' з
метою підкреслення майнового й соціального статусу людини, наполягає, що до кожної людини варто
ставитися як до особистості. Утім, це не заважає А. Августину проголосити, що особистість є принципом
буття, тобто універсальним суб'єктом діяльності. У Середні віки поняття ''особистість'' однозначно
пов'язано з Богом. За висловом Л. Фоєрбаха, Бог виступає особистістю особистостей [4: 207]. Але й
християнство не уникає використання поняття ''особистість'' з метою підкреслення ієрархії, але уже в
церкві. Соціальну ієрархію замінено на духовну.
Підсумовуючи еволюцію змісту поняття ''особистість'', Н. Лобковиць зазначає, що в епоху Високого
Середньовіччя воно пов'язано з особою священика [3: 57]. Подібний зв'язок був доцільним, бо в Середні
віки саме священик був реальним суб'єктом діяльності суспільного й політичного буття. Осмислюючи
цей початковий етап боротьби за зміст поняття ''особистість'', зазначимо, що воно було введено для
означення певного змісту, який і сьогодні, на наш погляд, повністю не усвідомлено. Уважаємо, що за
допомогою поняття ''особистість'' філософи намагалися позначити найглибшу й найпотаємнішу –
субстанційну – суть буття. Зрозуміло, що всі філософські течії так чи інакше претендують на цю
сутність, а тому відбувається прихована чи відкрита світоглядна й ідеологічна боротьба. Дослідники
абсолютизують різні їх аспекти, тому проблема не розв'язується, а ускладнюється.
Н. Кузанський, що жив на межі Середньовіччя і доби Гуманізму, продовжує пов'язувати поняття
''особистість'' з Богом [5: 163].
Емпірична філософія, що починає активно розвиватися у ХVII ст., не могла пройти повз проблеми
особистості. На наш погляд, першим використав поняття ''особистість'' щодо людини Ф. Бекон. Так, у
праці ''Про достоїнство і примноження наук'' (1623) філософ послуговується поняттям ''особистість'' і
пише про необхідність створення вчення про особистість, предметом якого має бути дослідження різних
чеснот та недоліків людини [6: 240], тобто предметом вчення про особистість має бути аналіз різних
якостей людини.
Т. Гоббс у праці ''Левіафан'' (1651), дошукуючись первісного значення поняття ''особистість'', пов'язує
його з латинським словом persona, що означає ''зовнішній вигляд людини'', а інколи частину зовнішнього
вигляду – маску. Cпеціально підкреслимо, що в сучасних словниках опускають більш загальне
трактування як ''загальний вигляд'' і роблять наголос на ''масці''. Т. Гоббс пізніше напише, що це поняття
вживалося щодо людини, яка проявляла активність як в театрі, так і в житті. ''Особистість <…> є тим
самим, що діюча особа, як на сцені, так і в життєвому сенсі…'' [7: 124]. Осмислюючи наведену думку,
звертаємо увагу на дві речі: по-перше, філософ, відштовхуючись від первісного розуміння особистості
(зовнішній вигляд людини, яка грає театральну роль), починає трактувати це поняття щодо реальних
взаємовідносин людей; по-друге, розуміє особистість в контексті здатності бути суб'єктом діяльності в
державних та громадських справах. Отже, особистість у Гоббса трактується як особа, що діє, – це
говорить про те, що філософ піднімається до прихованого змісту цього поняття – здатності бути
суб'єктом діяльності, творцем дійсності. На жаль, у сучасній філософській думці розуміння особистості
як суб'єкта соціальної діяльності не знайшло фундаментальної розробки.
Дж. Локк у праці ''Дослід стосовно людського розуму'' (1690) пов'язує поняття ''особистість'' з такими
якостями людини, як розум і здатність до рефлексії. ''Особистість є розумна, мисляча істота, яка має
розум і рефлексію…'' [8: 387]. Звертаємо увагу, що наголос на тому, що розум й рефлексія є основними
характеристиками особистості, суттєво обмежують зміст цього поняття. Подібне звуження ми
пояснюємо тим, що розбудова держави й громадянського суспільства вимагала, щоб кожна людина
свідомо дотримувалась законів. Правова позиція Дж. Локка вимагала від філософа прийняти й
розробляти концепцію, щоб кожна людина діяла як свідома й розумна істота. Тому філософу не
залишалось нічого іншого як проголосити, що в умовах державного й суспільного буття всі є
особистостями [9: 347]. Цей підхід до проблеми особистості отримав в історії філософії назву ''юридична
теорія особистості Дж. Локка'' [10: 387]. Уважаємо, що підхід Дж. Локка з філософської позиції менш
продуктивний, ніж підхід Т. Гоббса.
У центрі філософських роздумів Г. Ляйбніца було поняття субстанції. Намагаючись побудувати
філософське вчення про світ (онтологію) як якісно багатоманітний, живій організм, що розвивається, він
шукав засади, які можна покласти в основу його функціонування. Філософ відмовляється класти матерію
в основу субстанції [11: 451]. Таку основу він побачив у монаді, під якою розуміє ''живу істоту, що має
душу…'' [11: 451]. Розвиваючи свою ідею, Г. Ляйбніц пише: ''Монада <…> є ні що інше, як проста
субстанція, що входить у склад простих …'' [12: 413] і є життєвим принципом [11: 232]. Монади мають
активну (духовну) й пасивну (матеріальну, тілесну) природу [11: 451]. Отже, якості монад філософ
описував за аналогією з людським ''я'' та людською психологією, що надає можливість розглядати вчення
про монади як учення про особистість. (Для довідки зазначимо, що поняття ''монада'' має історію ще з
часів платонівської Академії. Н. Кузанський та Д. Бруно розглядали монаду як елемент світобудови.
Г. Мор зробив монади одухотвореними. У натурфілософії Ф. М. ван Гельмонта поняття монади стає
засадничим). Г. Ляйбніц переосмислює поняття монади і розглядає її як субстанцію буття. Філософ не
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наважився людину зробити субстанцією буття, бо, з одного боку, бачив її недосконалість, а, з іншого, –
можливо, не хотів вступати в конфлікт з церквою, що змусило ввести поняття ''монада''. Важко було
філософам-раціоналістам перейти від схоластичної традиції, у якій не було місця людині, до наукового
трактування. Правильно зазначає Ю. Кушаков, що філософію Ляйбніца з позиції здорового глузду
зрозуміти важко [13: 30]. Спробуємо залучити до трактування монадології концепцію чотирьох рівнів
розвитку сутнісних сил людини [14].
Проаналізуємо якості монад-особистостей. Першим атрибутом монади, на думку Ю. Кушакова, є
діяльність [13: 19]: у кожній монаді безперервно відбуваються зміни, що є результатом дії внутрішніх
причин [12: 414], отже монади мають колосальну актуальну й потенційну енергію, зокрема духовну.
Вони не просто змінюються, а прагнуть досконалості, саморозвитку, тобто мають здатність змінювати
свої якості під впливом власних зусиль. З подібним трактуванням основного атрибуту монад
погоджується й І. С. Нарський [15: 108].
Описуючи якості монад, Г. Ляйбніц говорить про їхню внутрішню суперечливість і звертає увагу, що
її не можна пояснити механічними причинами [12: 415]. Незважаючи на те, що монади здатні до
саморозвитку, вони водночас не можуть змінюватися під впливом інших монад [12: 413]. За цими
суперечливими твердженням про якості монад стоять реальні спостереження за людською психологією:
людина живе за власними уявленнями, життєвими установками, які дуже часто не усвідомлюються,
носять сталий характер, тобто на них майже неможливо впливати ззовні. Отже, монади, як і люди,
внутрішньо суперечливі істоти. Монада розвивається, але водночас залишається сама собою, тобто
тотожна собі й відрізняється від себе.
Особливе значення Г. Ляйбніц приділяє ієрархії монад. Так він пише: ''кожна монада обов'язково має
відрізнятися від іншої'' [12: 414]. Осмислюючи проблему їх ієрархії, філософ звертає особливу увагу на
те, що вони різняться між собою своїми внутрішніми якостями, а саме: ''відрізняються одна від одної за
ступенями виразності в сприйнятті'' [12: 423]. У цьому твердженні легко побачити, що люди
відрізняються між собою за рівнем розвитку мислення й сприйняття дійсності. Дослідник філософії
Ляйбніца М. Можейко виділяє п'ять рівнів розвитку монад [16: 654], але ми в ''Монадології'' нарахували
лише чотири. Перший – прості монади, які знаходяться в ''несвідомому стані'' [12: 417]. У цих
характеристиках не важко побачити якості людей, які орієнтуються на безпосередні потреби,
психологічно й інтелектуально нерозвинуті, замкнуті в собі й нездатні вийти за межі власних
психологічних установок. Другий – розвинуті монади-душі мають пам'ять, але не мають самосвідомості
[12: 416], У цих характеристиках монад можна побачити якості людей освічених, здатних на основі знань
організувати суспільне життя, але не спроможних передбачати результати своєї діяльності. Третій –
монади-духи – це розумні душі, для яких характерна рефлексія [12: 427]. Уважаємо, що у цих висловах
можна побачити характеристики особистостей, які здатні до рефлексивної життєдіяльності та
характеристики геніїв, що творять, виходячи із потреб добра й краси. Четвертий – Бог як верховна
монада, яка являє вершину досконалості. ''Усі монади, створені чи похідні, складають його творіння і
народжуються, так би мовити, з безперервних, від моменту до моменту, випромінювать <…>
Божества…'' [12: 421]. У цій думці є здогадка про те, що особистості та генії своєю творчою енергією
формують якості простих смертних.
Ієрархічний підхід до розуміння монад говорить про те, що Ляйбніц прекрасно розумів, що люди
різняться між собою своїми внутрішніми якостями та соціальним статусом. На завершення монадології
він зазначає, що земний світ має бути зруйнований і відтворений шляхом руху до благодаті, коли для
цього прийде час [12: 429].
Цікавими є погляди на співвідношення душі й тіла в життєдіяльності монад. Тіло й душа живуть за
своїми законами, але мають гармонізуватися як усі частини універсуму [12: 427].
Проаналізуємо взаємовідносини монад між собою та монад з цілим – універсумом. Прості монади мають
спілкуватися лише через Бога [12: 421-422]. На основі принципу загального взаємозв'язку Г. Ляйбніц
стверджує, що всі монади між собою пов'язані, тому, незважаючи на будь-яку відстань, впливають одна на
одну і відчувають, що відбувається в універсумі [12: 424]. Монади-духи здатні вступати в контакт з Богом [12:
428], утім як нижчі монади та монади-душі таких здібностей не мають. У цих твердженнях вбачаємо
відображення таких реальних фактів: людина нижчого рівня розвитку не здатна зрозуміти людину освічену,
виховану тому, що в неї не вистачає психологічного та інтелектуального потенціалу. Утім, людина освічена й
вихована здатна зрозуміти людину неосвічену й нерозвинуту.
На думку Г. Лeйбніца, монади здатні до пізнавальної діяльності, але їх можливості різні. Так, нижчі
монади здатні лише до ''несвідомих уявлень'' [12: 415]. У цьому твердженні Ю. Кушаков вбачає, що
Ляйбніц зробив велике відкриття, а саме відкрив глибинний шар духовного життя – несвідоме [13: 20].
Монади-душі здатні в процесі пізнавальної діяльності здобувати знання та накопичувати їх у пам'яті.
Утім, сфера їхніх пізнавальних можливостей обмежується зовнішнім світом. Монади-духи здатні до
пізнання самих себе, свого ''я'' через механізм рефлексії [12: 418].
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Монада відображає життя всього універсуму, є його ''постійним живим дзеркалом…'' [12: 422]. Це
твердження можна вважати методологічною засадою теорії відображення. Уважається, що її автором є
В. Ленін, але знайомство з філософією Ляйбніца доводить, що саме німецькому філософу належить
пріоритет ідеї теорії відображення. Залежно від рівня розвитку кожна монада відображає те, що
відповідає її уявленням. Так монади-душі віддзеркалюють універсум, а монади-духи віддзеркалюють
самого Бога [12: 428]. Це дійсно так, бачення людиною світу залежить від рівня розвитку самої людини,
в Іншому людина бачить себе.
Узагальнюючи вчення про монади, зазначимо, що у ньому відбито реальні взаємовідносини між
людьми різного рівня розвитку і різного соціального стану, проглядається ідея, що суб'єктом діяльності в
суспільстві виступає монада-дух – особистість. Надзвичайно конструктивним є ієрархічний підхід у
монадології. Ідея монад-особистостей з'являється в філософа в контексті пошуку субстанції. Монада
виступає водночас як субстанція [17: 299] і як суб'єкт усіх своїх змін. Монади Ляйбніца – це геніальна
здогадка про те, що особистість є субстанцією буття.
Варто зазначити, що Г. Ляйбніц не заперечував й емпіричний підхід до розуміння особистості й
уживає поняття ''особистість'' у контексті поглядів Дж. Локка. Відповідно до ситуації він послуговується
поняттям ''особистість'', а саме пов'язує з громадянством і стверджує, що кожний громадянин є
особистість [18: 384]. Утім, поняття ''особистість'' пов'язує не лише зі свідомістю й рефлексією, але й із
совістю людини, яку розуміє як рефлексію душі над власними якостями [19: 183].
Розбудова громадянських суспільств у Європі об'єктивно вимагала свідомих громадян, яких, на жаль,
у всі часи бракує. Для розв'язання цієї проблеми Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк переносять одне із
центральних понять християнської філософії – особистість – у світську філософію й досліджують її з
позиції громадянського суспільства. Найбільш адекватним до первісного й прихованого розуміння
поняття ''особистість'' є твердження Гоббса: особистість – це людина, що є суб'єктом діяльності в
соціумі. Локк звужує поняття ''особистість'' до свідомості й розуму. Незважаючи на певні розбіжності
між поглядами Т. Гоббса й Дж. Локка, спільним є те, що вони досліджували роль і значення особистості
з позиції держави й громадянського суспільства. Дійсно, державне й громадянське життя вимагало від
кожної людини, незалежно від рівня розвитку її мислення, свідомості, етичних і релігійних переконань,
щоб вона свідомо дотримувалась правових норм й законів. Утім, цей підхід проігнорував всі відмінності,
що є між людьми з позиції рівня розвитку їхнього інтелекту та моральних якостей. Уважаємо, що підхід
Ф. Бекона, Т. Гоббса, Дж. Локка вписується у соціально-політичний підхід, що був започаткований
римськими юристами.
Підхід Г. Ляйбніца не вписується ні в християнський, ні в соціально-політичний. Монада-особистість
розглядається як субстанція буття і досліджується в контексті царства благодаті [12: 428]. Монади мають
долати тілесне існування й прагнути Града Божого, що утворюється діяльністю монад-духів. Це
твердження варто розуміти так: справедливе суспільство можна розбудувати лише діяльністю
особистостей та геніїв, коли їм належатиме пріоритет. У Граді Божому буде гармонія між природою й
людиною, ''між фізичним царством природи і моральним царством благодаті'' [12: 428]. Уважаємо, що
Г. Ляйбніц започаткував субстанційний підхід до розуміння особистості.
Отже, європейська філософська думка ХVII ст. переосмислює поняття ''особистість'' й активно ним
послуговується щодо людини. Якщо у Середньовічній філософії це поняття вживалося щодо Бога та
священників, які наділялись божественним правом бути творцями дійсності, суб'єктами діяльності, то
тепер все стає навпаки. Поняття ''особистість'' було покликано до життя розвитком громадянського
суспільства в Європі, залученням великої кількості людей до соціально-економічної та громадської
діяльності. Вихід на історичну арену третього стану мав отримати філософське обґрунтування, що, на
наше переконання відображено у визначенні Дж. Локка: усі є свідомими й розумними, отже –
особистостями. Безумовно, це становить певне досягнення емпіричної філософії. Утім, емпірики, як це
не парадоксально звучить, проігнорували той факт, що люди різні за своїми психологічними та
інтелектуальними можливостями. Це є фундаментальний недолік емпіричних теорій особистості.
Г. Ляйбніц, незважаючи на те, що раціоналіст, враховує цей факт у монадології.
Проблема, що виникла під час розвитку громадянських суспільств – формування свідомого громадянина –
була розв'язана як емпіричною, так і раціоналістичною філософією формально. Філософи, відгукуючись на
потреби державотворення, стверджують, що кожна людина є свідомою, отже, особистістю. Зміст поняття
''особистість'' еволюціонує від Бога як особистості особистостей до людини як свідомої істоти. Утім,
проголошення усіх особистостями з позиції права проблеми не вирішувало. Отже, з одного боку, процес
переосмислення поняття ''особистість'' був об'єктивний і необхідний, бо державне й громадське життя
вимагало від кожної людини бути свідомим і відповідальним суб'єктом діяльності. Проте, з іншого, – кожна
людина за своїми внутрішніми якостями не могла бути свідомою й відповідальною.
Підсумовуючи погляди емпіричної та раціоналістичної традиції у філософії XVII ст. щодо проблеми
особистості, висновуємо, що це була світоглядна боротьба навколо проблеми: хто здатний бути
суб'єктом діяльності в історії і за яких умов. Емпірична традиція в розумінні проблеми особистості
45

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Філософські науки

продемонструвала свою обмеженість й вичерпаність. Субстанційна концепція особистості Ляйбніца теж
не отримала подальшого розвитку, бо була абстрактною та складною для сприйняття. У сучасних умовах
продовжує панувати емпіричний підхід до розуміння особистості й народжуються різні його
модифікації. Утім, філософи не відчувають історичного виклику подолати емпіричну традицію в
розумінні особистості, тому не хочуть докладати зусиль, щоб розв'язати ці парадигмальні недоліки.
Г. Ляйбніц усвідомив, що діяльність певних типів людини матиме деструктивний характер. Він, на рівні
символів, передбачив, хто може протистояти цьому процесові – монади-духи. Завдання постмодерних
філософів – наповнити підхід Ляйбніца сучасним соціально-психологічним знанням про людину.
Глобальні зміни, що відбуваються під впливом наукової та технологічної діяльності вимагають
відродження субстанційного підходу до розуміння проблеми особистості.
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Сабадуха В. А. Проблемы личности в эмпирической и рационалистической европейской
философии XVII века.
В статье исследована проблема личности в эмпирической и рационалиcтической философии ХVII в.
Доказано, что подход философов-эмпириков Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка к пониманию личности как
сознательного человека себя исчерпал. Переосмысление понятия ''личность'' связано с развитием
гражданского общества в Европе. Предполагается вернуть в философскую антропологию
субстанциональное понимание личности Г. Лейбница, которое построено на принципе иерархии, а
личность понимать как принцип бытия.
Ключевые слова: личность, эмпирическая философия, рационалистическая философия, принцип
иерархии, монада, субстанция.
Sabadukha V. O. The Personality Problem in the Empirical and Rationalist European
Philosophy of the XVII Century.
The article deals with the problem of identity in the empirical and rationalistic European philosophy of the XVII
century. The analysis began with studies of Tertullian and opinions of Roman legal experts on the issue of
personality. The approach of Tertullian is proposed to be called Christian and Roman legal experts’ one – social
political. It is found that rethinking of the concept of "personality" is associated with the development of the civil
society in Europe. It is proved that Francis Bacon was the first who used the term ''personality'' in relation to a
man. In the context of the time John Locke understands an individual person who has understanding and
reflection. It is shown that the approach of such philosophers-empiricists as Francis Bacon, Thomas Hobbes,
and John Locke to the understanding of the individual as a conscious person has exhausted itself.
Gottfried Wilhelm Leibniz created monadology as a philosophical theory of personality. The doctrine of monads
reflects the real relationships between people of different levels of development and different social status. A
monad at the same time acts as a substance and as a subject of all its changes. Leibniz's approach fits neither
the Christian nor the social political one. The empirical tradition in understanding of the problem of personality
showed its limitations and exhaustion. However, in the present conditions the empirical approach to the
personality's understanding continues to dominate. It is proposed to turn the substantive understanding of
personality by G. Leibniz that is built on the principle of hierarchy into the philosophical anthropology, and to
consider personality as a principle of human existence.
Key words: personality, empirical philosophy, rationalist philosophy, the principle of hierarchy, monad,
substance.
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СТРАЖДЕННІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОНТОЛОГІЇ
Стверджено онтологічний підхід до проблеми стражденності, завдяки якому вона постає цілісним
концептом у багатоманітності своїх проявів. Доведено, що стражденність в контексті православноорієнтованого дискурсу має онтологічне підґрунтя, що полягає у тварній свободі й, тим самим, є
складовою релігійної онтології як вчення про буття Бога, світу, людини і решти тварних істот.
Встановлено, що гріхопадіння виступає головним предикатом стражденності, онтологічні принципи
якого відображені у поняттях катастасису: роз’єднання, розділення, алієнації (відчуження),
відособлення тварного буття від божественного, відпадіння від повноти буття, нецілісності сутнісної
природи, недосконалості, недостатності, вразливості, спотворення, ушкодження, егоїзму,
ексцентризму, індивідуальності тварного буття, а також іпостасної відособленості.
Ключові слова: стражденність, тварна свобода, гріхопадіння, катастасис, пристрасність.
Актуальність дослідження. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Проблема осмислення стражденності у багатоманітності своїх
форм є одним із вічних запитів людського розуму, занепокоєного власним становищем у світі,
визначенням шляхів достотної самореалізіції, способів пізнання дійсності й відношення до різних видів
онтологічної реальності: світу, Бога, свого ближнього, самого себе. У бутті та відносно буття
стражденність проявляється екзистенційними переживаннями страждання, страху, печалі, туги, нудьги,
скорботи, відчаю, тривоги, відчуженості, самотності тощо. У цьому контексті актуалізується релігійнофілософська рефлексія феномену стражденності, пошуку його буттєвих засад у православноорієнтованому дискурсі. Визначення онтологічних підвалин стражденності у православній філософії
дозволить зрозуміти процес осутнення таких категорій, як пристрасть, гріх, зло і страждання, котрі в
деяких мислителів стають вихідним пунктом розмірковувань про стражденність буття.
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. Сучасними мислителями проблемі стражденності приділено значну увагу у вигляді
осмислення окремих її смислових конструктів, модифікацій. Віднайдення аксіологічного виміру
страждання в бутті, ствердження його позитивного смислу належить М. Лосському [1]. Т. Буткевич
досліджував онтологічну сутність і походження зла в контексті Св. Одкровення та святоотецького
вчення, встановив взаємозв’язок між фактом гріхопадіння і проявами стражденності в людському бутті
[2]. М. Бердяєв розвинув екзистенційну діалектику свободи, гріха, зла, страху, провини, страждання,
нещастя, туги, смерті. Першоосновою зла, страждання, смерті, тощо у М. Бердяєва є добуттєва
ірраціональна свобода, що мислиться як первинний хаос і безвідносна до Бога як Творця світу [3].
Проблему співвідношення свободи, образу Божого в людині і гріхопадіння розглядав Б. Вишеславцев [4].
Г. Флоровський вперше застосував поняття ''стражденність'', аналізуючи твори Максима Сповідника та
багатьох інших Отців церкви, закріпивши за ним іманентну пристрасності характеристику [5; 6], поява
якої обумовлена гріхопадінням. У контексті онтології та космології окремі складові проблеми
стражденності розглядаються у В. Зеньковського [7]. Проблема стражденності у гносеологічному вимірі
постає в контексті досліджуваної П. Міниним християнської містики [8]. З точки зору сучасної
християнської антропології А. Позова людська стражденність проблематизується через сукупність
катастатичних проявів буття [9]. Зв'язок між окремими аспектами стражденності та часом у духовній
практиці ісихазму досліджує П. Сержантов [10]. В аспекті синергійної антропології стражденність
виражена через енергійну природу пристрасності у С. Хоружого [11]. У світоглядно-філософському
змісті проблеми стражденності недостатньо дослідженими є її онтологічні підстави: чим обумовлена
стражденність у бутті, яке її походження, чи володіють страждання та інші форми стражденності
самостійним буттєвим статусом, – ці та інші питання потребують з’ясування.
Відтак, метою дослідження є розкриття сутності онтологічного підґрунтя стражденності в світі, в бутті
людини та решти тварних істот. Головними завданнями дослідження є ствердження взаємозв’язку між буттям
і стражденністю, визначення буттєвої першопричини стражденності та принципів її вкорінення у бутті.
Виклад основного матеріалу. Метафізичне підґрунтя стражденності основується на положенні про
первинне розділення всього сущого на тварне і нетварне, яке успадкувала вже першолюдина Адам. Вже
старозавітною біблійною думкою стверджується онтологічна нетотожність Бога і тварного світу. Ця
думка обґрунтовувалась особливо наполегливо Григорієм Нісським, котрий розійшовся на цій підставі з
міркуваннями неоплатоніків, а також зі своїм учителем Орігеном (у якого світ співвічний Богові,
© Т. А. Шадюк., 2013
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оскільки в бутті Бога можливе співпадає з дійсним). У Г. Нісського ''Бог творить не із Себе, бо
різнорідний тварному''. Це означає, що начало буття є таємницею, в якому бере участь творча воля Божа,
''художня і премудра сила'' як різновид Абсолютної свободи. При цьому творення світу Богом вже
Г. Нісський розуміє не в категоріях речі, а в категоріях енергії. Бог творить, передусім, неречові якості:
''приводи, причини, сили істот'' [5: 153].
Онтологічні підвалини ідеї стражденності закладаються також у містичному богослів’ї
Діонісія Ареопагіта. Д. Ареопагіт описує Бога як замежову Причину всього сущого, Котрий в той самий
час абсолютно не причетний сущому, оскільки Він переважає все суще і надсуще, переважає навіть
відсутність буття [12: 5-6]. Будучи замежовим всьому сущому, Бог існує поза словами і мисленням, а
отже недоступний ніякому пізнанню. Таким чином, фундаментом ідеї стражденності у Д. Ареопагіта, а з
ним і в усій апофатичній традиції, слугує положення про визнання неспіввимірності буття Бога і буття
всього сущого, з чого слідує висновок про принципову непізнаваність, незбагненність Бога для людини.
Сутність містичного богослів’я загалом, за А. Кураєвим, полягає у ствердженні інаковості Бога і світу
[13: 15]. Ця обставина закладає метафізичні передумови людської стражденності, яка виражається
болісним пошуком смислу власного існування та смислу існування всього сущого, що обертається
необхідністю богопізнання. Але попри сутнісну відмінність, у свідомості християнських мислителів
буттєвий зв'язок між вічним Богом і тимчасовим (тварним) світом зберігається. ''Іноприродність вічного
Бога і тимчасового світу не обов’язково вносить розрив між творінням і Творцем'', – підтверджує
сучасний дослідник [10: 20]. Тому онтологічне підґрунтя стражденності варто шукати глибше.
Необхідно зазначити, що під поняттям тварного у православ’ї розуміється весь світ як ціле, тобто
універсум. У вченні ап. Павла поняття ''тварне'' охоплює собою усю зовнішню природу: царство рослин і
царство тварин, небо і землю, людину і ангелів. Відповідно слова апостола Павла у посланні до Римлян
стосуються всього світу: ''вся твар сукупно стогне і мучиться й донині'' (Рим. 8: 22). Вічне божественне
буття протиставляється в тварному образі також світу людини. Тому Бог і людина у православному
богослів’ї є, передусім, учасниками онтологічних відносин, – підкреслює С. Аверинцев [14: 350].
Онтологія і космологія у православній філософії дуже тісно пов’язані з антропологією. Цей
взаємозв’язок встановлюється на підставі ієрархічної структури буття, до кожної з ланок якого (буття
Бога, буття фізичного світу, духовний світ) виявляється причетним людське буття. І формування
православної ідеї стражденності відбувається у тісному взаємозв’язку з усіма ланками буття. Якщо з
християнської точки зору світ постає як ''мікроантропос'', то людина – як ''мікрокосм''. Така позиція
доводить, що існує підпорядкованість вже до людського буття людині, – вважає В. Зеньковський [7: 199].
Як відомо, вся історія тварного буття поділяється на періоди до гріхопадіння (перебування тварного
світу і людини в своєму первозданному становищі, в згоді з божественною волею) і після гріхопадіння, з
часу якого все тварне буття зазнає його неминучих наслідків. Причому варто зауважити, що згідно
догматики, гріхопадіння відбулося спочатку в світі ангелів, а лише тоді в світі людини. Величний статус
людини в бутті сполучається з низьким, найбільша відповідальність за гріхопадіння покладається на
людину, адже саме в ній повною мірою виявляється ушкодженість природи. Гріхопадіння людини лише
ушкоджує буття, але не руйнує його єдності. Однією із провідних в християнській метафізиці є також
думка про те, що світ не є ''відпадіння'' від Бога, але вільне Боже творіння. Людина була усе ж таки
створена Богом, незважаючи на її подальше гріхопадіння в очах Божих (В. Зеньковський).
Розвиваючи вчення про еволюцію субстанційних діячів, М. Лосський своєрідно витлумачує творення
світу Богом за книгою Буття. В його розумінні ''небо'' – це Царство Боже, ''сукупність діячів, котрі
вступили одразу на шлях правильного відношення до цінностей, люблячи Бога більше себе і всіх тварних
особистостей, як себе''. Натомість ''земля'' – це спільнота тих діячів, ''котрих Бог передбачив, що вони
почнуть своє життя гріхопадінням, тобто більшою чи меншою ступінню егоїзму'' [1: 318]. Звідси,
особистісний егоїзм є головною причиною недосконалості в світі (''царстві психо-матеріального буття''),
усіх існуючих в ньому розладів і невлаштованості, причиною якого стало зловживання свободою волі.
Відтак, дійсною онтологічною основою стражденності є свобода, нею зумовлені також поява часу й еону
(тварної вічності), тварного буття, і – що найголовніше – тварної свободи. У тварній свободі наявні
протилежні можливості для ''самовизначення по відношенню до Буття – прийняття або заперечення, віри
або невір’я, служіння або непослуху, любові чи ненависті'' [15: 105]. Тобто саме тварною свободою
зумовлений вибір гріха як онтологічної передумови стражденності. Тому можна також сказати, що
стражденність має буттєвий тварний характер.
Якщо в Д. Ареопагіта все таки гносеологія домінує над онтологією, то Максим Сповідник
повертається до питань про першооснови всього сущого, наполегливо розбудовуючи онтологічну теорію
через антропологію. Таємниця світостворення і світобудови криється в людині, яка є серединою,
зосередженням тварного буття загалом і, водночас, образом Божим. У творах М. Сповідника йдеться про
основоположний принцип, з якого бере початок вся реальність тварного буття, це – протиставлення Бога
сукупності тварного світу, поділ на тварне і нетварне. З цього починаються усі інші розділення, –
аналізує В. Лосський в праці ''Догматичне богослів’я''. Тварна природа поділяється на небесну і земну, на
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розумоосяжне і чуттєве. Відповідно, в чуттєвому світі небо відділяється від землі. На поверхні землі
виділяється рай, а людина, що в ньому мешкає, розділяється на дві статі: чоловічу і жіночу [16: 503]. В
розумінні М. Сповідника ''Адам повинен був подолати ці розділення свідомим діянням, з’єднати в собі
всю сукупність тварного космосу і разом з ним досягти обожнення''. В людині повинно здійснитись
обожнення всього сотвореного, а тому ''передусім, людина покликана єднати'' і у цьому покликанні
полягає таємниця Боголюдства. Задля цієї мети людина, за Г. Флоровським, повинна була ''зняти і
погасити в самій собі всі ''розділення'' тварного єства'' [6: 208]. Однак внаслідок людського гріхопадіння
розділення лише поглибилось, гріх зруйнував можливу і передвизначену гармонію. Д. Ареопагіт також
говорить про метафізичну недосконалість людини, котра має своєю причиною гріховність, гріховну
нечистоту в розумінні розділення, що відводить людину від єдинообразності, а своїм наслідком має
віддалення від Бога [8: 353].
У сучасного західного богослова Х. У. Бальтазара первородний гріх є одночасно завершенням
райського періоду буття людини і началом нового буття, в якому діють параметри часовості,
становлення. З точки зору останнього, нинішнє становище людини у світі видається природнім. Момент
гріхопадіння прабатьків стає точкою відліку довгого і мучительного шляху людини в пошуках Бога.
Віднині через страждання, котрі спричиняються до неповноцінності душі, людина змушена йти до
пізнання Бога, споглядати власну сутність, шукати вірну позицію по відношенню до світу і до самої себе,
усмиряючи своє нерозсудливе тяжіння до минущого. Разом із тілом душа бере участь у пристрастях і
стражданнях, оскільки в людині визнається взаємобуття тіла і душі. За словами Х. У. Бальтазара, для
Орігена, Г. Нісського, М. Сповідника ''чуттєвий світ явищ з його стражданнями і смертю – це одночасно
кара і балагодіяння Божі'' [17: 125]. У нинішньому бутті світу існує взаємовтягненість руйнівних і
очищаючих сил страждання і смерті, становлення і зникнення, котрі розуміються вже не як нездоланний
демонізм буття, але як драма і діалог людської норовливості і Божественної милості [17: 129].
Фактом гріхопадіння прабатьків людства було завдано важких наслідків не лише людському роду, але
всьому оточуючому світові, – доводить православний мислитель Т. Буткевич, посилаючись на
божественне Одкровення та твори багатьох Отців церкви [2: 90-91]. Суєта і тління, страждання і
хвороби, скорботи і печалі, зрештою, смерть стали спільним набутком всього існуючого в світі після
гріхопадіння людини. І оскільки з вини людини гріх і прокляття розповсюдились в світі, то і з людини
має розпочатись відновлення втраченого ідеального стану. Таке відновлення для людини можливе через
Христа і розпочинається воно зі ''звільнення розуму'' (Рим. 7: 25). Христос прийшов у світ, щоб посилити
і відновити онтологічний зв'язок між тварним і нетварним і спрямувати образ Божий в людині до
божественної досконалості через свободне становлення, знову актуалізуючи свободу.
''Гріхопадінням розірвано ланцюг буття'', однак воно (гріхопадіння) не стосується, за вченням отців
церкви, природи людини [6: 209]. Людина по природі створена як єдність душі, тіла і духу й залишається
такою навіть після гріхопадіння. Саме тому проблемою всього православного дискурсу є пошук можливості
''об’єктивного, сутнісного залучення людської природи до Божественної'' – обожнення [14: 350]. Гріх
людський поглибив прірву між Богом і людиною, між Богом і усім тварним світом, однак, як пише Г.
Флоровський, не змінив план і будову світу [6: 209]. Гріховність не є першоосновою людини у православній
аскетиці, вона є лише емпіричною реальністю, оскільки гріх – це завжди лише акт, дія, – стверджує Керн, –
натомість ''передвічне небесне людство є самою онтологією у вченні про людину'' [18: 427].
Все ж таки гріхопадіння позначилося на людській сутності, яка втративши свою цілісність, стала
розумітись складною сутністю, що виразилось у двомірній (душа і тіло), тримірній (дух, душа і тіло) та у
ще складніших різноманітних онтологічних схемах [19: 168-188]. Сама потребу, необхідність
витлумачення складу людської сутності в протилежність нетварній сутності, й відсутність догматичної
однозначності в ньому, вже можна вважати наслідком гріхопадіння – відпадіння від повноти буття в
Богові. Не вдаючись у подробиці варіантів визначення складу людської природи, варто зазначити, що
кожен із них відображає в загальному вигляді один із найважливіших наслідків гріхопадіння – набуття
людиною тварної сутності. Ось чому М. Єгипетський вважав, зокрема, тварність людської душі
причиною віддаленості між душею і Богом [20: 420]. Тварність душі є головною передумовою не лише
містичного віддалення людини від Бога, а й критичним виразом людської немочі, а тому – перепоною у
містичному взаємоспілкуванні душі і Бога.
Гріхопадіння першолюдини – архетип усіх людських гріхів. За зразком первородного гріха
здійснюються усі падіння людини, тому що в їх основі лежить свобода волі. Великого значення набуває
поняття свободи у Б. Вишеславцева, що розуміється як сутнісна сила в людині, котра є богоподібною й
полягає у незалежній здатності обирати, вирішувати. Однією з функцій свободи є самовладдя, згідно з
яким людина визначається відносно того чи іншого проекту своєї екзистенції: ''якщо захочеш, можеш
загинути, можеш богохульствувати, отруювати і вбивати, і ніхто тобі не завадить у цьому. Але з іншої
сторони, якщо хто захоче, то може підкоритися богові, стати на шлях праведності і володарювати над
похотями'' [4: 388]. Таким чином, стражденність есенційно зумовлена й коріниться у свободі, в якій з
однаковою ймовірністю реалізуються ідеальні та хибні проекти людської екзистенції. Проте сутнісні
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властивості (свобода та образ Божий) зберігаються в людині навіть у випадку реалізації негативних
проявів екзистенції – гріховних станів.
Стражденність – це також мука детермінованого людського духу, вираженням чого є індивідуальне
існування. ''Доля кожного життя в цьому світі, котре досягло індивідуалізації, є стражданням'', – писав
М. Бердяєв. Але страждання пов’язане не лише з нижчою природою людини, але і з її духовністю,
свободою, особистістю, тобто – з вищою природою [3: 394]. Тому подолання стражденності є не лише
виходом з індивідуального та наближенням до космічного (як розширення зони індивідуального життя),
але і виходом за межі космічного існування в сферу духу, де відсутні будь-які детермінації, передусім,
часово-просторові й іпостасі, адже кожна особистість існує у вигляді своєї іпостасної відособленості,
оскільки не являє образ Божественного буття в Його повноті.
Стражденність стає дедалі більше зримою як сукупність онтологічних принципів гріхопадіння:
поглиблення розділення між тварним і нетварним сущим, розділення і ворожнеча між істотами тварного
світу, розокремлення людської волі і Божої, відпадіння від повноти буття, втрата сутнісної цілісності
сущого, тощо. На останньому принципі варто зупинитися, тому що його дробним смисловиразом є
ушкодження сутнісної природи людини, з якою пов’язане розпадіння людської волі під дією пристрастей
і вражень або зовнішніх чинників, прямим наслідком якого є виникнення стражденних станів.
Взаємозв’язок пристрасності з сутнісною природою людини стверджували Отці церкви. Згідно вчень
Немезія, Василя Великого, Григорія Богослова, Макарія Єгипетського, найбільш характерне вираження
розладу сутнісних сил людини і їх одностороннього егоїстичного спрямування проявляється у
пристрастях, котрі стають ''другою природою людини, основним ядром її почуттів і хотінь'' [21: 234].
Пристрасті та гріхи, що від пристрастей походять, є результатом задіяння всього складу людини, –
вважали Отці церкви. За І. Дамаскіним, ''дія називається пристрастю, коли вона проявляється
неузгоджено з природою'' [22: 346]. У гріхопадінні архім. Софроній вбачає відчуження від Бога:
''внаслідок падіння людина зазнала алієнації у всіх планах і енергіях свого буття''. Подальший процес
відчуження набув характеру роздроблення, розокремлення, розбиття цілісності людського єства на
окремі ланки природи, виразом чого є дух, душа, тіло, серце, воля, розум. Існуючі відтепер окремо, вони
набули пристрасного характеру й стали здатні пізнавати лише зовнішні сторони буття, слугуючи
низинним потребам Людини-людства [23: 204]. Тому й першим необхідним кроком у виправленні
становища (у подоланні наслідків первородного гріха) є з’єднання усіх сутнісних сил людини.
У сучасній християнській антропології А. Позова людина являє собою незавершену цілісність як ідеал
за принципом Триєдності, досягнення якого передбачає усунення катастатичних проявів людського буття.
А. Позов виявляє, що кожен із цих проявів є наслідком гріхопадіння й так чи інакше стосується кожної
сутнісної складової людської природи, спільною рисою яких є пристрасне ураження. Так, одним із проявів
катастасису є ексцентризм (тяжіючий до еосфоризму), що означає відпадіння від Бога, випадіння з центру
Буття та виникнення штучних центрів буття у вигляді Космосу, антропосу [9: 359]. Внутрішньою силою
ексцентризму є пристрасть: гордість, себелюбство, пиха. Ними породжене внутрішнє відчуження від Бога,
утвердження людиною своєї духовної самодостатності, безумовності своєї особистості в собі самій тощо.
Іншим проявом катастатизму є космофілія, що означає любов до світу, наслідком чого стало поневолення
людини її нижчою природою, життя по плоті, посилення відчуженості від Бога. Ще вагомішою
катастатичною рисою є багатоаспектний метасхематизм (спотворення духа, душі, тіла, розуму і волі в
результаті відпадіння людини від Бога), відмічений багатьма отцями Церкви та аскетами-мислителями як
джерело зла у світі. Його наслідки незліченні: емпатія (падіння з духовного рівня), гедонізм, гедопатія,
звуження свідомості, зростання чуттєвості, плотяність, нечистота (бруд, скверний гріх, що проявляється
через пристрасть), тлінність, демонізм, емотивність, афективність, інстинктивність, імагінативність, ін.
Метасхематизм призводить до дезінтеграції тримірності, порушення цілісності й тотальності, втрати
єдності, натомість – появи автономності у сферах тримерії (духу, душі, тіла, пам'яті, серця). Автономність,
набуваючи автоматизму, стає довершеною формою катастатичної пасивності [9: 489]. Усі вищезгадані риси
катастасису вміщають в себе пристрасть як діяльне начало, оскільки пристрасть проникає в усі сутнісні
сили людини, підміняючи собою їх справжнє божественне призначення, а відтак обертаючись руйнівною
згубною дією в них. Отже, пристрасність у складі людської природи є ознакою тварності як наслідку
гріхопадіння, спричиненого свободою волі.
Висновки та перспективи використання результатів дослідження. Онтологічне підґрунтя
стражденності основується на положенні про тварну свободу зі вчення про метафізичне розділення
всього сущого на тварне і нетварне, котре наявне у православній філософії. Гріхопадіння є головним
предикатом стражденності, онтологічні принципи якого відображені в різних мислителів у поняттях
катастасису: роз’єднання, розділення, алієнації (відчуження), відособлення тварного буття від
божественного, відпадіння від повноти буття, нецілісності сутнісної природи, недосконалості,
недостатності, вразливості, спотворення, ушкодження, егоїзму, ексцентризму, індивідуальності тварного
буття, а також іпостасної відособленості. У православно-орієнтованому дискурсі стражденність у формах
пристрасності, гріха, зла, страждання постає осутненою ознакою людського буття, однією з основних
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сутнісних характеристик існування людини. Результати дослідження можуть слугувати подальшим
розробкам у сферах філософської та релігійної онтології, а також антропології.
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Матеріал надійшов до редакції 20.09. 2013 р.
Шадюк Т. А. Страдательность сквозь призму христианской онтологии.
Утвержден онтологический подход к проблеме страдательности, благодаря которому она
представлена как целостный концепт в многообразии своих проявлений. Доказано, что
страдательность в контексте православно-ориентированного дискурса имеет онтологическое
основание, которое заключается в тварной свободе и, тем самым, является составляющей религиозной
онтологии как учения о бытии Бога, мира, человека и остальных тварных существ. Установлено, что
грехопадение выступает главным предикатом страдательности, онтологические принципы которого
отображены в понятиях катастасиса: разъединения, разделения, алиенации (отчуждения),
обособления тварного бытия от божественного, отпадения от полноты бытия, нецелостности
сущностной природы, несовершенства, недостаточности, уязвимости, искажения, повреждения,
эгоизма, эксцентризма, индивидуальности тварного бытия, а также ипостасной обособленности.
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Ключевые слова: страдательность, тварная свобода, грехопадение, катастасис, страстность.
Shadiuk T. A. The Sufferability through the Prism of Christian Ontology.
The problem of understanding of sufferability in diversity of its forms is one of the eternal query of the human
mind, disturbed by the own position in the world, the determination of ways of self-realization, methods of
cognition of reality and the attitude towards different types of the ontological reality: the world, God, near,
itself. In Being and relative being the sufferability is evident of existential experiences of suffering, fear, sorrow,
melancholy, boredom, sorrow, despair, alarm, alienation, loneliness and so on. In this context the religiouslyphilosophical reflection of the phenomenon of sufferability and also the search for its being foundations of the
Orthodox-oriented discourse becomes actual. The Orthodox philosophy allows us to understand the ways of the
essence of such categories as passion, sin, evil and suffering that for some thinkers become the starting point of
disserting of sufferability being. The research materials are the patristic legacy and the work of modern
religious philosophers and theologians. In the article the ontological approach to the sufferability which
appears a holistic concept is stated. It is proved that sufferability in the context of the Orthodox-oriented
discourse has an ontological foundation that is the created freedom and, thus, is part of a religious ontology as a
theory of the existence of God, the world, the man and the rest of the created beings. It is established that the fall
is the main predicate of sufferability, ontological principles of which are reflected in terms of catastasis:
separation, disconnection, division, alienation, separation from the divine created being, falling away from the
fullness of life, unintegrity of essential nature, imperfection, insufficiency, vulnerability, distortion, damage,
selfishness, eccentrism, individuality of created being and hypostatic apartness. In the Orthodox-oriented
discourse the sufferability in forms passion, sin, evil, suffering appears the essence quality of human being, one
of the main essential characteristics of the human existence.
Key words: sufferability, created freedom, fall, catastasis, passion.
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ДИСКУРС ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ
У даній статті здійснено спробу проаналізувати, концептуалізувати та класифікувати погляди на
задоволення мислителів доби Відродження. Серед іншого, висловлюється думка про важливість
дослідження гедоністичної проблематики різних епох, що сприяє покращенню розуміння проблем сучасної
культури. В цьому контексті, дослідження ренесансних поглядів на задоволення отримує особливе
значення, оскільки передує гедоністичним дослідженням Нового часу і багато в чому їх зумовлює.
Ключові слова: задоволення, дискурс про задоволення, перцептивність, гедонізм, гедоністичний
плюралізм, ригоризм.
''Спрямуй сюди свій ум…
І помилки збагнеш ти сліпооких,
Що іншим стали за поводирів.
Бо створена для почуттів глибоких,
Душа стремить приємному устріч,
Потрапивши в полон утіх високих.
Тоді ваш розум уявляє річ
І вимальовує її звабливо,
Аж та ввижається душі увіч'' [1: 116].
Данте Аліг’єрі
Постановка проблеми. Однією із важливих умов розуміння культурних процесів, що наразі мають
місце у світі, є розуміння їх передумов. Очевидно, що європейська культура має безліч аспектів, витоків і
граней, які, здебільшого, не дозволяють точно визначити і датувати початок того чи іншого дискурсу,
явища або культурної тенденції. Однак, деякі з них більш чи менш виразно проступають на зламі епох,
даючи досліднику культури можливість у боротьбі суперечливих позицій відшукати ознаки хвилюючого
його феномену або філософської проблеми. Дещо подібне можна сказати і про гедоністичну
проблематику в європейській культурі, суперечності дослідження якої у добу Відродження привертають
особливу увагу завдяки контрасту із духовно-науковими проблемами Середньовіччя і дозволяють
сподіватися на покращення розуміння сучасних культурних процесів шляхом застосування
генеалогічного методу.
Дослідження передбачає застосування двох груп джерел, які, з одного боку, дають уявлення про стан
розробленості проблеми (оглядові та методико-теоретичні дослідження сучасних авторів), а з іншого –
допомагають адекватно відтворити духовні процеси, проблематику наукових дискусій досліджуваного
часу (першоджерела).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До першої групи можна віднести праці авторитетних
дослідників доби Відродження О. Александрову [2] (історико-філософський аналіз доби із виділенням
ключових характеристик і тенденцій), М. Бахтіна [1] (дослідження окремих феноменів культури та їх
впливу на подальший розвиток європейського мислення), Л. Брагіну [3: 14] (дослідження культурних
зв’язків, аналіз взаємовпливів мислителів та ролі окремих мислителів у формуванні культури),
О. Горфункеля [4] (системний аналіз світогляду доби, класифікація культурних тенденцій та групування
поглядів представників різних шкіл), В. Шестакова [5] (гіпотеза філософсько-культурного синтезу та
дослідження культурних домінант епохи). Варто зауважити, що ознайомлення із працями зазначених
дослідників суттєво допомогло у виробленні власної дослідницької позиції, представленої у статті, і
мінімізувало необхідність посилатися на їх роботи для підтвердження власних висновків.
До іншої групи джерел належать твори окремих мислителів доби Відродження, які, на мою думку, у
своїх працях змогли виразити магістральні культурні тенденції і запити своєї доби і, у такий спосіб,
вплинути на подальшу долю європейської культури – Л. Валла, Ф. Гвіччардіні, М. Кузанського,
Н. Макіавеллі, М. Монтеня, А. Поліціано, Е. Ротердамського, М. Фічіно та інші.
Метою статті – є дослідження поглядів видатних мислителів доби Відродження на феномен
''задоволення'' (його роль в житті людини, суспільних процесах, духовному житті тощо) для покращення
розуміння ускладнення гедоністичного дискурсу в рамках європейської культури.
Виклад основного матеріалу. Мислителі доби Відродження не тільки суттєво розширили
філософсько-релігійну теорію людської перцептивності, але і багато зробили для естетико-практичного
© Дробович А. Е., 2013
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осягнення феномену задоволення. Це підтверджує не тільки наявність великої кількості наукових
трактатів про особливості чуттєвої природи людини, а й сама манера творчості ренесансних авторів, які
проникливо і широко розкривали реальне життя людей, намагалися передати у своїх творах всю палітру
їх характерів, множину житейських ситуацій, переживань. Наприклад, у численних шедеврах
Дж. Боккаччо, Д. Аліг’єрі, Ф. Петрарки, Ф. Рабле, М. Сервантеса і В. Шекспіра ми зустрічаємо
повнокровні образи персонажів. Вони реалістичні, живі, характерні; вони мріють, віддаються
пристрастям та задоволенням, страждають і радіють. У їх роботах звеличується дух людини,
відкривається моральна та емоційна глибина, якої може сягати внутрішній світ європейця і, водночас,
висміюється блюзнірство, жадібність, гріховність різних класів і верств, без озирання на духовні звання
та світські титули. Все це тісно пов’язано із вираженням людської чуттєвості, подоланням
середньовічних упереджень щодо дескрипції гедонічних мотивів у творчості та науці. Це виявляється не
тільки у художньому слові та живописі, а, навіть, в архітектурі, що підтверджують слова класика: ''і яка
ж пишнота цих будівель, скільки в них розкоші, скільки прикрас! Вони більш блискучі, ніж міські, так як
споруджені в більш гарних місцях і побудовані з більшою свободою заради задоволення і насолоди.
Через це тут немає нестачі ні у просторі, ні у портиках, ні у садах, ні у парках…'' [6: 170]. Утім,
найбільшої глибини антропологічні пошуки (що і виражається у загостренні гедоністичних дискусій)
досягли у філософських працях, які вмістили у собі не одну епоху, а цілих три – омріяну Античність,
пережите Середньовіччя і невловиме Відродження.
Філософський аспект розуміння задоволення глибоко показаний у знаменитому трактаті Лоренцо
Валли ''Про задоволення'' (більш відомий під назвою ''Про істинне і хибне благо''). Його характерною
ознакою є відновлення античного стилю міркування про предмет, оскільки Л. Валла здебільшого
відмовляється від ригористично-пуританської риторики християнських мислителів і схоластів. Він
яскраво демонструє конфлікт вигаданої ''високої моральності'' із природніми прагненнями людини до
задоволення [7: 95] і наполягає, що благо, яке не приносить задоволення душі, або тілу ''саме по собі
зовсім непотрібне'' [7: 97]. Він пропонує ієрархію благ, основним критерієм якої не є наближеність до
Бога, як у Августина [8: 322], а навпаки – життєва практичність: ''скажу про блага тіла, серед яких
найголовніше – здоров’я, далі – краса, потім – сили, і нарешті все інше'' [7: 101]. При цьому, він не
ігнорує вічні задоволення блаженства, однак, переконаний у тому, що людина може прагнути "деякого
гідного схвалення задоволення і найвище з них те, яке виходить із надії на майбутнє щастя, коли чиста
совість і душа" [7: 224]. Тому і не дивно, що одночасно наполягаючи на думці, що ''прагнути варто не
доброчесності, але насолоди заради неї самої, як тим, які хочуть радіти у цьому житті, так і тим, які
бажають радіти у майбутньому'' [7: 224], він відстоює думку про те, що ''основою для досягнення
блаженства, без сумніву, є доброчесність, християнська, а не філософів'' [7: 225]. Фактично Л. Валла
пропонує підсилити той аспект (мотив) середньовічної сакральної гедоністичної телеології, який
підносив і надавав особливого значення пізнанню меж добра і зла, що дозволяє додати у життя простої
людини більше задоволень. При цьому не варто забувати, що Л. Валла ототожнює насолоду із любов’ю
до Бога, який одночасно і виступає любов’ю, насолодою і остаточною причиною життя людини (causam
finalem) [7: 229].
Намагання Л. Валли примирити надмірні аскетичні вимоги середньовічних теологів і філософів із
вимогами людської природи, які для культури Відродження мали величезне значення, непоодинокі.
Інший італієць – Марсіліо Фічіно, у своєму знаменитому листі до Лоренцо Медічі [9], у символічній
формі представляє шлях досягнення щастя через поєднання трьох видів життя – споглядального
(Мінерва), активного (Юнона), гедонічного (Венера). При цьому, він наводить негативні приклади
античних персонажів, які віддаючи перевагу лише одній із богинь, як Сократ, або Парис, а потім за це
гірко розплачувалися, тоді як його сучасник Л. Валла виступає зразком, що зумів поєднати все краще від
трьох богинь: ''наш Лоренцо, навчений оракулом Аполлона, жодною із цих трьох богинь не знехтував.
Адже, всім трьом приділяв увагу і шанував їх гідності. З цієї причини Паллада наділила його мудрістю,
Юнона – силою, Венера – привабливістю, поетичним і музичним даром'' [9: 268]. Дещо схожі
помірковані думки висловлював менш відомий італійський мислитель Франческо Гвіччардіні, який у
своїх ''Нотатках'' намагався закликати читача до відродження античного ідеалу поміркованості в
задоволеннях: ''Чим більше ти віддаляєшся від міри, що дозволяє уникнути крайнощів, тим вірніше
впадаєш у ті крайнощі, яких боїшся, або в інші, не кращі. Чим більше намагаєшся здобути задоволення
від того, що маєш, тим швидше втрачаєш і те, що маєш і задоволення'' [10: 301]. Прикметно, що далі в
цьому міркуванні він зовсім у дусі Ніколо Макіавеллі обґрунтовує свій етичний заклик соціальнополітичним аргументом, наводячи приклад народу, який настільки безмірно захоплюється свободою, що
накликає на себе тиранію або анархію. Це говорить, що потроху релігійний аргумент починає
поступатися аргументу соціальному і політичному, тобто більш житейському, практичному, який можна
верифікувати у своїй життєвій практиці, а не виключно посиланням на авторитети церковного минулого.
До свого роду ренесансних консерваторів можна віднести Анжело Поліціано і Миколу Кузанського,
які дотримувалися поглядів радше середньовічних. А. Поліціано, наприклад, наполягає на нерівності тіла
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і душі у функціональному та сутнісному вимірі, і дотримується думки про те, що тіло – інструмент душі,
тому його варто ставити на місце розумною душею і не коритися йому1. Це важливий момент, який
доводить, що Відродження не вийшло повністю з ідейного фарватеру Середньовіччя, і хоча відкриває
деякі нові дискусії у дослідженні задоволення, однак, так само активно користується старими
упередженнями (наприклад, коли Поліціано, захищаючи Епіктета [11], насправді захищає християнську
мораль). Загалом, це не дивно, адже очевидність природнього початку і його щонайменше
функціональна суверенність буде визначальною рисою тільки пізнього Модерну, який визнає рівність
природи і духу. В добу ж Відродження про це, хоч і з обмовками, говорив лише Л. Валла, чим і
випередив свій час, бо був далекогляднішим і сміливіший за більшість сучасників. До консерваторів
можна віднести і М. Кузанського, який хоч і далеко вийшов за схоластичні догми у своїй гносеології,
однак, залишився вірний християнській традиції у питанні задоволень. Це підтверджується хоча б
такими словами: ''Всі, хто бажанням прагне пізнати вічну премудрість, той нічого не любить більше за
неї, боїться знехтувати нею. Порівняно із нею все вважає жалюгідним, всі свої сили присвячує тому, щоб
догодити любій премудрості, знаючи, що їй не можна догодити, якщо зв’язати себе з іншою, минущою
мирською премудрістю або чуттєвим задоволенням'' [12: 299].
На перший погляд, у тому ж таки консервативному контексті покладає свою філософію
Еразм Роттердамський. Наприклад, у своїх віршах він критикує хтивий, зажерливих і марнославних,
говорячи, що їх місце у пеклі, бо вони віддалися задоволенням [13: 89], а тим, хто відкинув ''хибні
насолоди'' обіцяє щастя у Христі [13: 163], або у мирній чесній праці [13: 250]. Також, у своїй знаменитій
''Похвалі глупоті'', він вимальовує образ Глупоти (тут можна вгледіти своєрідну обернену алюзію на
образ філософії С. Боеція), у почті якої ми бачимо Гедоне (задоволення), одну ''з вірних слуг, якою
глупота підкорює своїй владі рід людський'' [16: 37-38]. Однак, якщо глибше розібратися у його
творчості, то він критикує скоріше не задоволення, але радше нестримність, зіпсуту міщанську і
клерикальну пожадливість [14: 168]. Особливо це помітно у діалозі Гедонія і Спудея, де Еразм викладає
своє розуміння Епікура, що дуже близьке до Л. Валли і базується на тезі, що процес душевного
задоволення (від добрих вчинків, наприклад), із дотриманням міри у задоволеннях тілесних, є прикладом
корисної і правильної поведінки, яка найбільше має відповідати способу життя християн: ''якщо по
правді, то немає більших епікурейців, ніж благочестиві християни'' [15: 619]. При цьому, весь свій
логічний ряд Еразм вибудовує на знаменитій сентенції Плавта, що ''Немає гірше, ніж якщо знаєш за
собою якесь зло'', тому в підсумку його визначення задоволення будується не на проголошенні тілесних
задоволень злом, а на визнанні критерієм добра духу, який ці задоволення сприймає: ''істинне
задоволення – лише те, яке сприймається здоровим духом'' [15: 624]. Багато в чому на
Е. Роттердамського схожий і Мішель Монтень, особливо у питаннях аналізу задоволень. Він легко і
гостро висміює міщанську жагу до задоволення [16: 75] і проводить думку про природність задоволення,
відтак, про неможливість ігнорування його сигналів: ''Якби ми не стримували в наших руках і ногах
природженого маху, нам було б від цього куди ліпше, бо природа наділила їх докладним і поміркованим
чуттям того, що дає насолоду: воно, те чуття, не може бути хибним, бо воно притаманне всім і однакове
для всіх. Та оскільки ми виборсуємося із заковів природи, віддаючись на непогамовану сваволю нашої
уяви, то принаймні намагаймося схиляти її у приємніший бік'' [16: 66]. Тут він проводить думку про те,
що задоволення природні і що в розумі народжується уява, яка заважає нам бути природно щасливими. У
всіх цих натуралістичних акцентах ренесансні автори говорять не про ''скочення'' до вульгаризму
тварин2, але про природовідповідність, адже, людина, якщо вона слідує за своєю природою, не має
скотитися до собаки, так само, скажімо собака не скочується до миші, якщо слідує своїй власній природі.
Вона б набула лише властиву собі природню поведінку, передбачену її видом і родом. Цей аргумент
видається переконливим і достатнім, щоб зруйнувати звинувачення непослідовних критиків
натуралістичного гедонізму, які вважають, що якщо людина віддається природі, то стає твариною, менш
досконалою істотою. Так, вона стане свого роду ''твариною'', але її тваринний вид – людина. Розум і
гідність від того не зникнуть, а скоріше проявляться виразніше. Тут ренесансні автори знову підіймають
питання про підвищення ступеня своєї природності, визнання свого тіла та інстинктів, про можливість
наявності ''особливих людських інстинктів'', відмінних від решти тварин. У своїх пробах М. Монтень
також наголошує, що метою доброчесності є цнота, як у випадку із цнотою: ''що не кажіть, але навіть у
цноті остаточна мета – насолода'' [16: 92], так і з дружбою: ''всяка приязнь, яку цементує і підтримує
насолода, вигода, громадська чи приватна потреба, тим менш прекрасна і шляхетна, і тим менш є щирою
приязню, чим більше до неї домішується сторонніх причин, міркувань та цілей'' [16: 203]. Однак,
особлива заслуга Монтеня у тому, що він помітив один із основних парадоксів культури свого часу і
1

незважаючи на свою життєрадісну поезію, яка закликає тішитися красою природи і отримувати задоволення від
її дарів [3: 29]
2
прикметно, що через два століття Дж. С. Мілль у своїй знаменитій праці ''Утилітаризм'' буде писати, що
''людину не задовольняють задоволення, які задовольняють тварин… бо людські задоволення неодмінно вищі за
задоволення тварин'' [21: 11].
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сучасності – людина усвідомила, що її бажання породжують задоволення [17: 139], однак, здебільшого
так і не навчила себе формулювати свої бажання, розбиратися у тому, що їй дійсно потрібно: ''Посеред
інших свідчень нашої глупоти, здається мені, не варто забувати і того, що попри все своє прагнення
людина не вміє знайти, що їй треба. Навіть у своїй уяві й у своїх схотінках ми нездатні згодитись на те,
чого потребуємо, аби бути вдоволеними'' [17: 267]. І хоча він висунув класичний рецепт подолання
гедоністичного парадоксу, – ''Треба зберігати міру між нехіттю до страждання і любов’ю до насолоди''
[18: 240], він не був подоланий. З нього так само постали проблеми, що розбиратимуть мислителі Нового
часу і Постмодерну – від колізій егоїстичного гедонізму (Г. Сіджвік), споживацтва (К. Маркс) і
перцептивної непроникності (О. Уайльд) до конфлікту принципів задоволення і реальності (З. Фройд),
некоректності гедоністичного прагматизму й виробництва бажань (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі), і
неоднозначності експерименту ''машина бажань'' (Р. Нозік).
Підводячи підсумок, можна зазначити, що Відродження знає три ''табори'' мислителів, відповідно до
їх ставлення до задоволення:
• сміливі натуралісти (визнавали рівність духу і тіла й наполягали на їх суверенному вивченні) –
Л. Валла і М. Фічіно;
• помірковані синкретисти (розуміли, що духовні задоволення теж суперечать аскетизму, а, відтак,
уникали надмірного ригоризму в засудженні задоволень) – М. Монтень, Е. Ротердамський і Ф. Гвіччардіні;
• консерватори (зі скепсисом ставились до задоволення як здатності людського тіла і душі, віддаючи
шану тисячолітньому ''культу страждання'', освяченому християнською традицією) – А. Поліціано та
М. Кузанський.
Ця неоднорідність поглядів і поява серйозних філософських дискусії на тему задоволення у межах
культурного процесу Відродження призвела до того, що гедоністична проблематика хоча переважно і
залишалася межах етико-релігійного дискурсу, але збагатилася естетичними та соціально-політичними
екзерсисами, що можна вважати певною мірою відродженням античного гедоністичного плюралізму у
питаннях дослідження феноменів людської чуттєвості.
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Матеріал надійшов до редакції 01.10. 2013 р.
Дробович А. Э. Дискурс об удовольствии в эпоху Возрождения.
В данной статье предпринята попытка проанализировать, концептуализировать и классифицировать
взгляды на удовольствие мыслителей эпохи Возрождения. Среди прочего, высказывается мнение о
важности исследования гедонистической проблематики различных эпох, что способствует улучшению
понимания проблем современной культуры. В этом контексте, исследования ренессансных взглядов на
удовольствие получает особое значение, поскольку предшествует гедонистическим исследованиям
Нового времени и во многом их определяют.
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Ключевые слова: удовольствие, дискурс об удовольствии, перцептивность, гедонизм, гедонистический
плюрализм, ригоризм.
Drobovych A. E. The Discourse on Satisfaction in the Renaissance Age.
This paper presents the attempt of analysis, conceptualization and classification of the Renaissance thinkers'
views on satisfaction. Among other things, it is suggested the importance of the hedonistic perspective research
of different ages to improve the understanding of contemporary culture issues. In this context, the study of the
Renaissance views on satisfaction is especially important, because it priors the hedonistic research of Modern
time and in many ways influences it. This research analyzes the works of Renaissance thinkers – Lorenzo Valla,
Francesco Guicciardini, Nicholas of Cusa, Niccolò Machiavelli, Michel de Montaigne, Angelo Poliziano,
Desiderius Erasmus Roterodamus, Marsilio Ficino, who are significant and enable to imagine the complex
cultural transformations of the above mentioned timeframe. However, the analysis is based on the results of
historical, cultural and philosophical researches of the well-known experts on Renaissance – O. Alexandrova,
M. Bakhtin, V. Shestakov, O. Gorfunkel, L. Bragin, who have largely influenced on the theoretical aspect and the
disposition of the article. Classical scientific methods were used in this article: analysis, synthesis,
generalization, comparison, inductive method, there was also partly used the genealogical method, which has
been introduced by Nietzsche tradition and creatively complemented by structuralists. As a result of the
Renaissance hedonistic discourse research, the characteristics of philosophizing and reflection on the
satisfaction of that time were indicated as well as the nature of this philosophizing was classified. Moreover, in
this article was mentioned one of the precondition of bringing the hedonistic issues from the theoretical
discourse – to strengthen of naturalistic settings in the research of satisfaction. In conclusions the current were
mentioned problems connected with the contradictions in the analysis of human sensuality, which were found by
the Renaissance thinkers, as well as was presented hypothesis on the strengthening of pluralist trends there.
Key words: satisfaction, satisfaction discourse, perceptivity, hedonism, hedonistic pluralism, rigorism.
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СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ:
ПОНЯТІЙНИЙ ТА ЦІННІСНИЙ АСПЕКТИ
У статті розглянуто неоднозначність трактування суті та специфіки явища синестезії як об’єкта
вивчення різних наук, передусім, психології, психофізіології, лінгвістики, естетики, мистецтвознавства
та літературознавства. Аналіз, проведений на основі простої вибірки із різногалузевих словників та
довідниково-енциклопедичних джерел, вказує на розуміння науковцями синестезії як у широкому, так і
вузькому розумінні. Підкреслено значущість зв’язків синестезії із метафоризацією людської думки, а
також спроможністю людини у творчому акті до синтезу мистецтв, що вказує, у свою чергу, на
практичну важливість дослідження даного феномена.
Ключові слова: синестезія, філософський дискурс, метафоризація людської думки.
Постановка проблеми. В останні роки спеціалістами різних галузей знання звертається увага на те,
що людина та її розвиток в умовах сучасних цивілізаційних зрушень потребують більш прискіпливого
наукового аналізу. Стрімкий розвиток комп’ютерних новацій та новітніх технологій, зокрема у форматі
3D принтер-технологій, зростання впливу і значущості соціальних комунікацій вимагають розвитку
людського капіталу, розкриття потенціалу кожної особистості. На сьогодні фахівцями різних галузей
знання (насамперед, педагогами, психологами) стверджується про зростання кількості амбідекстр та
шульг, дітей "нової свідомості", в яких фіксуються атипові риси характеру, світосприйняття, стилю
мислення й поведінки і т. п. Зростання подібних людей навіть призвело до того, що зараз святкується
День шульги (13 серпня) і День "дітей нової свідомості" (29 січня) у більш, ніж 100 країнах світу. Однак
варто наголосити, що серед сучасників маємо й інших нетипових представників Homo sapiens: маємо на
увазі тих, кого названо синестетами. Такі люди мають дещо іншу стратегію мислення й відчуттєве
ставлення до дійсності, ціннісні та екзистенційні структури буття, ніж пересічна людина. Але в умовах
посилення тиску на образний субстрат людської думки через новітні інформаційні технології та стрімке
зростання їх значущості для життя як окремої людини, так і соціуму загалом, кількість таких атипових
сучасників зростає і буде зростати. Тому аналіз феномена синестезії у ціннісному, а також понятійному
зрізі видається не тільки актуальним, але й практично важливим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синестезія виступає об’єктом вивчення низки наук,
передусім психології, психофізіології, лінгвістики, мистецтвознавства та літературознавства. Так, увагу
на неординарність сенсорного досвіду носіїв синестезії через специфіку модальних зв’язків та шляхів їх
встановлення звернуто у психологічних розвідках цього явища. А у лінгвістиці, літературознавстві,
мистецтвознавстві маємо спроби вивчення синестезії через опертя на поняття "синкретизм" та "синтез".
Зокрема досліджувалася творча спадщина і роль синестезії для авторської манери таких художників, як
В. Кандинський, М. Чюрльоніс у працях Б. Галєєва, І. Ванєчкіної, Л. Маловицької, О. Тихої та ін.
Звернуто увагу на особливості творчості і значення для неї авторського начала через нетиповість
сприйняття дійсності у А. Чехова, П. Чайковського, О. Скрябіна. Зокрема, у дисертаційному дослідженні
С. Сєкачєва вказує, що А. Чехов може розглядатися носієм поетичної синестезії. Як наслідок подібного
незвичного нахилу маємо, що він не тільки професійно грав на декількох музичних інструментах й став
визнаним та широко відомим російським письменником Срібного віку, але у його літературній манері
фіксується особливий "музичний присмак" при описі персонажа, сцени і т. п.
Проте варто вказати, що поза увагою дослідників, фактично, залишається неоднозначність
трактування суті і специфіки явища синестезії, що призводить до досить відмінних тлумачень цього
поняття у спектрі понятійних визначень у різних наукових галузях. Також не привертається увага до
ціннісного аспекту повсякденного існування синестета (носія синестезії), адже увага наразі прикута до
продуктивної основи його діяльності – найчастіше ним виступає твір мистецтва.
Мета дослідження. Відтак, ставимо за мету цієї розвідки дослідити синестезію у ціннісному зрізі
існування, на основі розгляду його аксіологічних та понятійний виявів. Насамперед, звернемося до
аналізу змістового навантаження поняття синестезії з метою фіксації його смислових одиниць у спектрі
його понятійних визначень. Аналіз буде здійснюватись на основі простої вибірки: до розгляду залучено
17 галузевих словників: психології, літературознавства, культурології, естетики, лінгвістики, а також
довідниково-енциклопедичні джерела. І аналіз даного явища здійснимо у міждисциплінарній площині:
на основі залучення джерел із мистецтвознавства, естетики, культурології, лінгвістики, психології та на
основі застосування методології історицизму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Синестезія, передусім у психології та психофізіології,
розглядається станом, при якому чуттєвий досвід людини, точніше її сенсорний досвід, пов’язаний із
© Дудар О. П., 2013
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однією модальністю чуттєвих сприймань дійсності, який виникає під дією стимулу іншої модальності [1].
Стверджується А. Ребером, крім того, що у певному відношенні такі "крос-модальні відчуття" є
нормальними. Дійсно, знаємо, що низькочастотні звуки дають відчуття м’якості чи достатку, але в той же
час високочастотні звуки сприймаються як крихкі і гострі; синій колір сприймається як холодний, тоді як
червоний – як теплий. Дослідником також наголошується, що поняття синестезії зазвичай науковцями
вживається для фіксації незвичайних випадків, коли виникають регулярні і яскраві відчуття перехресної
модальності. Наприклад, коли певні звуки стимулюють появу в окремої людини кольорових відчуттів.
На думку російських дослідників А. Петровського та М. Ярошевського, синестезію варто трактувати
як явище, що має місце, коли певний подразник, діючи на відповідний орган чуття людини, поза її волею
і контролем викликає не лише відчуття, специфічне для певного органу відчуттів, але ще й додаткове
відчуття чи уявлення, характерне для іншого органу чуття [2]. Тобто, синестезія тут пов’язується із
переходом збудження, викликаного відчуттями людини, із однієї модальності в іншу (подібне
стверджувалося й А. Ребером, однак має місце акцент на несвідомому характері появи цього явища у
людини, а також воно пов'язується не тільки із її відчуттєвими реагуваннями, а й сферою почуттів).
Український психолог В. Шапар дотримується дещо іншої позиції щодо розуміння причин
виникнення явища синестезії. Він стверджує, що за своєю природою синестезія повинна являти собою
посилену взаємодію аналізаторів [3]. Відтак, ним зосереджена увага на атиповій ситуації у
функціонуванні чуттєвої сфери у людини, що зумовлює подібне посилення її елементів.
А на погляд С. Діденка, синестезія може проявлятися як норма (поява відчуття кольору при слуханні
музики), так і як патологія (галюцинація чи візуалізація почутого людиною) [4]. (Як бачимо, ним
зроблено акцент не тільки на, так би мовити, нормальності синестезії для людини, але і на визнанні її
анормальної природи, навіть патології, у окремих випадках).
Крім того, під синестезією розуміється супутнє, вторинне уявлення людини про певний фрагмент
дійсності (як факт виникнення конкретної асоціації чи образу) при подразненні якогось її органу чуттів
(не тільки відповідного йому конкретного відчуття, але й одночасного іншого, злитого з ним, відчуття,
яке відповідає іншому органу чуттів) [5]. Так, під час звучання труби у певній тональності в деякої
людини (синестета) одночасно виникає уявлення червоного, чи будь-якого іншого кольору. Або
кольорова цятка викличе ще й звукову асоціацію, можлива й поява осмічного реагування. Зокрема
вкажемо, що професійні дегустатори вин (сомельє) часто оперують поняттями "синього вина" або
жовтого відтінку в "оранжевому кольорі" елітного сорту вина і т. п.
Відтак, у більшості психологічних джерел синестезія як сенсорне явище розглянуто таким, що
стосується суто механізмів міжаналізаторних зв’язків та переносів, що викликають відчуття додаткові до
основних відчуттів [6-8]. Отже, психологами стверджується, що синестезія за своєю природою є
результатом взаємодії різних аналізаторів чуттєвої інформації у людини. На думку вчених, збудження, яке
виникло у зоні одного аналізатора, іррадіює у ділянку іншого аналізатора, викликаючи додаткове відчуття.
Відомо, що синестезії можуть виникати між усіма можливими типами відчуттів. Тому С. Гончаренко
розглядає їх як "феномен сприйняття", що полягає у виникненні в людини відчуття не лише в тому органі
чуття, на який діє подразник, а водночас і в іншому органі чуття [9]. Як вказує О. Степанов,
розповсюдженими є не лише слухо-зорові та звукові вияви вражень під час сприймання кольору, а й нюхосмакові синестезії, під час яких сприймання запаху зумовлює виникнення смакових відчуттів, про що свідчать
широковживані вирази "гіркий запах", "солодкий запах", "несмачний запах" [10]. Ще один російський
психолог – З. Новлянська зацікавилась феноменом синестезії під час дослідження особливостей художньотворчої діяльності людини. Розглядаючи синестезію як явище, походження якого полягає у тому, що дія на
будь-який орган чуття викликає реагування не лише в ньому самому, але й добавляє відчуття, характерне для
іншого органу чуття, вона підтримала думку більшості своїх колег, що найпоширенішим видом синестезії
вважається так званий "кольоровий слух", при якому звук поряд із слуховим відчуттям викликає ще й колірне
[11]. Хоча нерідко зустрічаються й інші види: зорово-дотиковий, слухо-дотиковий і звичайно їх дзеркальновідображувальні види (дотиково-зоровий, дотиково-слуховий) та ін. Так, наприклад, у більшості людей
жовто-оранжевий колір викликає відчуття тепла, а синій і зелений – відчуття холоду; високі звуки викликають
відчуття легкості, а низькі – важкості. Такі стійкі мовні словосполучення, як "холодний відтінок", "теплий
колір", "оксамитовий голос", "солодкий запах", "м’який погляд", "гострі звуки" свідчать про широке
поширення цього явища. Як стверджує автор, здатність до синестезії є характерною рисою художнього
мислення, яке дозволяє людині створити цілісний образ дійсності лаконічними засобами. Очевидно саме тому
твори митців, схильних до синестезії вирізняються, передусім, своєю цілісністю думки та гармонійністю
образу. (Але варто наголосити про більшу поширеність, насамперед, поєднання візуальних та аудальних
реагувань, як синестезії, у людей. Інші поєднання трапляються у синестетів, все ж таки, досить рідко).
Також З. Новлянська звертається і до більш широкого трактування явища синестезії, яке пояснюється
як взаємодія "зображальних" та "виражальних" мистецтв, що в результаті призводить до появи нових
синтетичних жанрів та видів – програмної музики, світломузики і т. д. Тобто, нею синестезія пов’язана,
крім того, із синтезом мистецтв.
І ще один ракурс проблеми природи та специфіки синестезії помічено білоруським психологом
С. Головіним, яким вказується, що подібними модальними переносами чуттєвої інформації можна вважати
62

О. П. Дудар. Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти

метафоричні звороти, що вживаються у повсякденній мові – зокрема, як-то "похмурі звуки" чи "світлий
голос" тощо. Подібне він вважає відображенням не лише усвідомлення людиною власного почуттєвого (чи
чуттєвого, емоційного) стану, але й викликаного ним внутрішнього реагування на подібне. Також
білоруський психолог зазначає ще один момент у можливому вияві природи синестезії, а саме: кольоровий
слух у художників або у музикантів як розвинуту колірну асоціацію [12]. (Як приклад вкажемо, що так
званий кольоровий слух синестетів був, зокрема, у деяких відомих російських композиторів та музикантів
ХІХ – початку ХХ століття: яскраві слухо-зорові синестезії мав, наприклад, російський композитор
О.Скрябін, який створив музичну поему "Прометей", увівши до нотного стану шосту лінію для кольору.
Або вкажемо на творчість видатного литовського художника й композитора М. Чюрльоніса. Варто згадати
й творчий доробок сучасного видатного французького музиканта, хореографа, художника М. Бежара. У
даному випадку звук поряд із слуховими відчуттями викликає у носія синестезії також й кольорові
асоціації, причому одномоментно, що є нетиповим для пересічної людини.
Звернувшись до лінгвістичного трактування природи й специфіки синестезії як особливого явища у
людському житті варто звернути увагу, на наш погляд, на походження слова "синестезія". Саме на першу
частину цього слова – грецьку приставку "syn-", з якою пов’язано ідею супроводу, коли певне відчуття
може супроводжуватись іншим [13]. Друга ж складова частина слова "естезія", в перекладі з грецької
мови означає відчуття і використовується для позначення чуттєвості, почуттів і т. п. у людини [14].
Відомо, що в кінці ХІХ та на початку ХХ століть використання синестезії як формотворчого засобу
набуває все більш широкого поширення у мистецтві, особливо у синтетичних мистецтвах. Не лише
з’являються митці, які прагнуть синестезію зробити основою своєї творчості (в основному символісти та
авангардисти – Андрій Бєлий, М. Волошин, В. Кандинський, О. Скрябін, М. Чюрльоніс). Але й набирає
сили мистецтво кіно та телебачення, використовуються аудіовізуальні технічні засоби як основні для
створення відповідних художніх форм, "...повноцінне сприймання яких неможливе без синестезії
(прикладом є музичний супровід до фільму)" [11: 612].
Варто наголосити, що найбільш різностороннє та достатньо окреслене розуміння специфіки і
значущості явища синестезії у митецькій практиці дав російський дослідник А. Бєляєв, торкнувшись
традицій її аналізу у царині різних наук. Так, в психології, як він вказує, її потрактовано як міжчуттєві
зв’язки; лінгвістика ж фіксує ці зв’язки словесно у мовних універсаліях; у поетиці тропи і фігури,
засновані на міжчуттєвих переносах (прикладом може слугувати поетичний образ К. Бальмонта "флейты
звук зорево-голубой, звук литавр торжествующе-алый"); в музикознавстві – зорові образи при
сприйманні звуків (такі образи народжуються при сприйманні творів відомих нам митців-синестетів)
[15]. У гносеологічному плані, виступаючи міжчуттєвою асоціацією, тобто системною ознакою людської
чуттєвості, синестезія фіксує цілісні властивості самої дійсності, на погляд А. Бєляєва. Здатність окремих
людей до синестезії відноситься, на його думку, до проявів "сутнісних сил" людини, культивованих у
сфері її соціальної практики, передусім у мистецтві. Він також стверджує, що синестезія представляє
собою невід’ємний компонент художнього (образного, невербального) мислення, що сприяє засвоєнню у
конкретно-чуттєвій формі закодованого в об’єкті сприймання значення. Відомо, що синестезія є
важливою при формуванні художнього образу, ще вона бере участь у процесах взаємовпливу і синтезу
мистецтв, що є, наразі, найцікавішим моментом при становленні нових видів мистецтва (особливо тих,
що використовують аудіовізуальні комунікації).
Здатність до неї (розвиток здібностей синестезії, за А. Бєляєвим, чи синестезійний фонд культури, за
Б. Галєєвим) у різні періоди розвитку людської культури, насамперед художньої, відповідає специфіці
зв’язків між різними видами мистецтва, які складаються історично на теренах конкретних спільнот, і,
відповідно, рівню складності синтезу в так званих слухо-зорових мистецтвах (художня література, театр
тощо) являє собою, як вважається, один із показників прогресу в мистецтві.
Універсальність художнього простору-часу, можливість збереження родових функцій мистецтва
(насамперед, компенсаторної, гедоністичної) при видовій його диференціації – це все спричинено дією
синестезійних явищ як нахилу до синтезу.
Звернувшись до літературознавчих джерел, можна побачити дещо інше, доволі вузьке розуміння природи
і ролі синестезії для людини. Так, В. Лесін та О. Пулинець розуміють її, як поєднання в одному тропі різних,
іноді далеких асоціацій. Дослідники дотримуються думки, що метою творців-синестетів є бажання "...зробити
образ туманним і неясним" [16]. Виявом повної синестезії ними визнано, наприклад, творчість Ш. Бодлера.
Останній у вірші "Відповідність" намагався довести, що запахи, кольори і звуки відповідають одне одному:
"Всі барви й кольори, всі аромати й тони / Зливаються в могуть єдиного єства. / Їх зрівноважують співмірність
і права, / Взаємного зв'язку невидимі закони". Крім того, літературознавці стверджують, що письменникиреалісти початку ХХ століття, які інколи використовували синестезійні прийоми, дбали, щоб не порушити
раціональну основу своїх асоціацій, прозорість тропів та їх ідейну чіткість у образно-емоційному контексті
твору. Наприклад, у творі М. Коцюбинського "Невідомий" у вогкій тюрмі й "тиша вогка", а у новелі "Він іде"
тікаючому від погрому Абрумові здаються червоними не тільки маки, а й звуки дзвонів, "що справляли
танець"; "Сонце сміялось і встеляло дорогу дзвонами, як килимами".
Інші літературознавці (Р. Громяк, Ю. Ковалів, В. Теремко) стверджують, однак, що художній прийом
поєднання в одному тропі різних, іноді далеких асоціацій є природним і випливає із особливої властивості
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людини переживати водночас враження, одержані від кількох органів чуття, що й зумовлює синтез кількох
відчуттів [17]. Так, дуже яскраво синестезія проявилася у ранній ліриці П. Тичини – поета, схильного до
"кольорового слуху" та "слухового кольору" (зокрема, він сприймав квінту як жовту густу барву).
У корекційній педагогіці синестезія розуміється ще у одному зрізі тлумачення: як "…неправдиве
відчуття дотику, що виникає у хворого у відповідь на подразнення певних частин тіла, де є легке
порушення чутливості" [18]. Знаходяться такі зони в симетричних точках на протилежній стороні тіла,
від місця, де наносяться подразнення. Відтак, синестезія у даному випадку пов'язується із хворобливими
уявленнями, тобто патологією людини. Правда, у такому випадку не є зрозумілим її зв’язок із
тактильною галюцинацією: що є першопричиною – синестезія чи ж галюцинація? Складається враження
про певне ототожнення цих явищ.
Висновки. На основі проведеного аналізу змістового насичення поняття синестезії можна стверджувати,
що єдиного трактування синестезії як явища людської чуттєвості в сучасній науці досі не існує.
Неоднозначність його трактування, зафіксована у даній розвідці, засвідчує існування різних традицій у
розгляді як природи синестезії, так і розумінні її специфіки й значення для людини та культури.
У різних сферах науки підхід до окреслення змісту даного поняття є не просто диференційовано різним,
він засвідчує, в свою чергу, відмінні ціннісні зрізи, у яких досліджується синестезія. Для психології
важливо зробити акцент на особливому чуттєвому субстраті, на якому за певних обставин виникає дане
явище. Також думки науковців у цій галузі сучасного знання розглядають його як у вияві нормального
існування людини, так і в патологічному. Для літературознавства, естетики й мистецтвознавства важливо
підкреслити її зв’язок із метафоризацією людської думки, а також спроможністю людини у творчому акті
до синтезу мистецтв. Філософами і культурологами (у їх не чисельних спробах) зроблено акцент на
синестезії як особливому гносеологічному феномені, для якого має значення особлива чуттєвість людини, а
також позитивне значення її для розвитку мистецької практики.
Перспективи подальших досліджень. Для більш повного та цілісного розуміння синестезії
актуальним, на наш погляд, є подальше її вивчення, особливу увагу, наразі, варто приділити її зв’язку з
дотичними явищами у різних сферах прояву цього феномена.
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Дудар О. П. Синестезия как объект научного и философского дискурса:
понятийный и ценностный аспекты.
В статье обращается внимание на неоднозначность толкования сути и специфики явления синестезии
как объекта исследования разных наук, прежде всего психологии, психофизиологии, лингвистики,
эстетики, искусствоведения и литературоведения. Анализ, проведенный на основе простой выборки в
словарях разных отраслей и справочно-энциклопедических источников, указывает на понимание
учеными синестезии как в широком, так и в узком смыслах. Подчеркивается важность ее связей с
метафоризацией человеческой мысли, а также способностью человека в творческом акте к синтезу
искусств, что указывает, в свою очередь, на практическую значимость исследования данного феномена.
Ключевые слова: синестезия, философский дискурс, метафоризация человеческой мысли.
Dudar O. Р. Synaesthesia as an Object of the Scientific and Philosophical Discourse: the Conceptual and
Evaluative Aspects.
This article deals with the ambiguity of interpreting the nature and specificity of synaesthesia as a study object
of various sciences, especially psychology, neuroscience, linguistics, aesthetics, art criticism and literary
criticism. The conducted analysis based on the simple sampling from different dictionaries and encyclopedias
indicate the scientists' understanding of synaesthesia in the broad and narrow sense. The importance of its
connections with the metaphorization of the human thought and also the human skill in the creative work to the
synthesis of arts, indicating, in its turn, on the practical importance of this phenomenon research is emphasized.
Also scientists in the field of the modern knowledge considered it as a phenomenon expressing the normal human
existence. It is known that synaesthesia is important in the formation of the image, yet it is involved in the
processes of mutual influence and synthesis of arts.
Key words: synaesthesia, philosophical discourse, metaphorization of human thought.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ АНГЛОМОВНОГО
АУДІЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
У статті охарактеризовано художньо-мовленнєву діяльність шестирічних дітей рідною мовою.
Визначено, що успішність перебігу іншомовного слухання й говоріння залежить від характеру опор і
орієнтирів, які мають у своєму розпорядженні учні. Наголошено, що засобами формування
компетентності в аудіюванні на початковому ступені навчання іноземної мови слугують візуальнозображальна наочність і фабульні розповіді. Представлено результати експериментального навчання
на виявлення впливу візуально-зображальної наочності на перебіг процесу англомовного аудіювання
старших дошкільників.
Ключові слова: старші дошкільники, аудіювання, розповідання, наочність, мультимедійна презентація.
Постановка проблеми. Раннє вивчення іноземних мов сприяє особистісно-діяльнісному розвитку
старшого дошкільника, а саме, його мотиваційної, вольової, розумової, мовленнєвої сфер. Зміст навчання
іноземної мови на дошкільному ступені окреслюється Базовою програмою розвитку дитини дошкільного
віку "Я у Світі" як формування основ англомовної комунікативної компетенції [1: 397]. Навчання
іноземної мови передбачає розвиток умінь усного мовлення (аудіювання і говоріння в монологічній і
діалогічній формах). Незважаючи на те, що провідною діяльністю у старшому дошкільному віці є гра, ми
обрали розповідання методом навчання старших дошкільників англійської мови. Розповідь є ефективним
мнемонічним засобом. Вона сполучає слова так, що вони легше запам’ятовуються, і створює сцени, які
несуть візуальні, звукові і сенсорні асоціації.
Аналіз останніх досліджень. Проблемі раннього навчання англійської мови за допомогою методу
розповідання присвячено праці В. М. Плахотника, М. Д. Бігич (1976) [2], Т. К. Полонської (1993) [3],
Е. Райт (1998) [4], Б. Рей, К. Сілі (1998) [5]. Усі науковці згодні, що 1) розповідь об’єднує мовний
матеріал у захоплюючий фабульний сюжет, що сприяє інтересу до вивчення іноземної мови і відповідає
віковим потребам старших дошкільників; 2) текст розповіді можна легко адаптувати до можливостей і
наявного рівня знань старших дошкільників. Дослідники вважають, що для полегшення розуміння
іншомовного мовлення на слух доцільно на цьому ступені застосовувати наочність. В. М. Плахотник,
М. Д. Бігич, Т. К. Полонська, Е. Райт схиляються до використання зорової наочності. В. М. Плахотник,
М. Д. Бігич вважають, що зорова наочність повинна співвідноситися зі звуковим рядом 1:1. Для
дошкільного віку дослідники пропонують використовувати серію фабульних картинок і ілюстрацій.
Б. Рей, К. Сілі надають переваги м’язово-руховій наочності. Вони спираються на метод повної фізичної
реакції Дж. Ашера, який є незамінним на початковому ступені навчання іноземних мов. З огляду на те,
що на початковому ступені відбувається навчання загального і детального аудіювання, проблема
використання наочності у навчанні аудіювання старших дошкільників англомовних текстів потребує
дослідження. В науковій літературі не існує результатів досліджень про вид опор для навчання старших
дошкільників загального і детального розуміння англомовних аудіотекстів.
Мета статті – дослідити вплив опор, які слугують орієнтирами для старших дошкільників під час
слухання, на розуміння змісту англомовного аудіотексту.
Виклад основного матеріалу. Для дослідження проблеми навчання старших дошкільників
англійського усного мовлення методом розповідання необхідно охарактеризувати художньо-мовленнєву
діяльність шестирічних дітей рідною мовою, перебіг якої буде враховано в процесі навчання старших
дошкільників англійського усного мовлення. Як наголошують Я. Л. Коломинський та Є. А. Панько, діти
цього віку із задоволенням слухають і переказують казки, оповідання, намагаються самі їх придумувати.
Художньо-мовленнєва діяльність тісно переплетена з театрально-ігровою, в процесі якої дошкільники
драматизують невеликі художні твори, їхні фрагменти, ставлять лялькові вистави [6: 84]. Але передусім
– слухання, перебіг якого ускладнюється: діти вже вміють зосередиться й уважно слухати великі за
обсягом твори, пояснювати своє ставлення до змісту, окремих персонажів [6: 84]. Вагоме місце в
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художньо-мовленнєвій діяльності шестирічних дітей посідають такі її види, як переказ і розповідання [6:
85]. Розповідання (за ілюстрацією, іграшкою, мовленнєвим зразком тощо) є одним з улюблених видів
художньо-мовленнєвої діяльності шестирічних дітей [6: 86].
Я. Л. Коломинським та Є. А. Панько надано низку методичних порад щодо підвищення ефективності
перебігу художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників. Так, доречним є слухання казки як у
виконанні вихователя, так і її автора-письменника, майстрів художнього слова (у звукозапису).
Поглибленню процесу сприймання сприяє доцільне залучення творів образотворчого й музичного
мистецтва, розглядання ілюстрацій до казки декількох художників, перегляд створених за її сюжетом
мультфільмів, лялькових вистав тощо [6: 85, 86].
На думку Н. Д. Гальскової та Н. І. Гез [7: 169], успішність перебігу іншомовного слухання й
говоріння залежить від орієнтирів, які мають у своєму розпорядженні учні. Характер таких підказок і
опор залежить від низки чинників, зокрема від виду слухання – контактне чи дистантне. Контактне
спілкування є значно легшим: різниця в розумінні одного й того ж повідомлення, сприйнятого в умовах
контактного (відповідно, з більшою кількістю різноманітних зорових опор) і дистантного слухання,
складає від 20 % до 40 % [7: 170]. При цьому такими орієнтирами слугують не лише міміка й жести
мовця, а й візуально-зображальна та вербальна наочність.
З огляду на ступінь навчання англійської мови, а також вікові особливості старших дошкільників, у
контексті нашого дослідження актуалізується питання такого різновиду наочності як візуальнозображальна. На нашу думку, засобом формування компетентності в аудіюванні на початковому ступені
навчання іноземної мови слугують малюнки (чи ілюстрації) як орієнтири-підказки для подальшого
відтворення змісту аудіотексту. Вони сприяють смисловій здогадці, пробуджують інтерес слухачів до
змісту, допомагають утримувати в пам’яті послідовність викладених фактів і подій, покращують точність
і повноту розуміння, сприяють сегментації мовленнєвого потоку, збільшують "пропускну здатність"
слухового аналізатора за рахунок зорового [8: 27].
У загальноосвітніх навчальних закладах навчають таких видів аудіювання: 1) з розумінням основного
змісту аудіо тексту; 2) з метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка цікавить; 3) з повним
розумінням змісту аудіотексту [8: 24]. Специфіка навчання аудіювання дошкільників обмежується двома
його видами: розуміння основного змісту (загальне аудіювання) та детальне розуміння змісту
аудіотексту (детальне аудіювання).
З метою перевірки впливу візуально-зображальної наочності (створена нами мультимедійна
презентація в PowerPoint) на перебіг процесу англомовного аудіювання старших дошкільників у червні
2013 року ми провели розвідувальне експериментальне навчання. Коротко представимо його результати.
Мультимедійна презентація об’єднує різні елементи: аудіо-, відео-, анімаційні, графічні, текстові.
Метою нашого дослідження було виявити, які складові мультимедійної презентації впливають на
ефективність загального і детального розуміння аудіофабульного тексту старшими дошкільниками. Ми
перевіряли доцільність використання аудіо- й анімаційних ефектів. Експеримент охоплює три серії.
У першій серії експерименту досліджувався вплив статичної vs. динамічної наочності, як зорового
орієнтиру, на ступінь розуміння основного та детального змісту казки "The Very Hungry Caterpillar".
А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту в опорі на статичну наочність – неанімована
презентація казки (ЕГ 1 – 0,93) та динамічну наочність – анімована презентація казки (ЕГ 2 – 0,67).
Різниця в розумінні загального змісту склала 0,26.
Б. Результати аудіювання з детальним розумінням змісту в опорі на статичну наочність – неанімована
презентація казки (ЕГ 1 – 4,2) та динамічну наочність – анімована презентація казки (ЕГ 2 – 4,47).
Різниця в розумінні детального змісту склала 0,27.
Отже, для навчання аудіювання з розумінням основного змісту аудіотексту доцільно використовувати
ілюстративну статичну наочність; для навчання аудіювання з детальним розумінням змісту –
ілюстративну динамічну наочність.
У другій серії експерименту досліджувався вплив статичної наочності та функціональних шумів, як
зорово-слухових орієнтирів, на ступінь розуміння основного та детального змісту казки "The Frog Family".
А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту казки в опорі на статичну наочність –
неанімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 0,87) та з функціональними шумами
(ЕГ 2 – 0,73). Різниця в розумінні загального змісту склала 0,14.
Б. Результати аудіювання з детальним розумінням змісту казки в опорі на статичну наочність –
неанімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 4,33) та з функціональними шумами
(ЕГ 2 – 5,00). Різниця в розумінні детального змісту склала 0,67.
Отже, для навчання аудіювання з розумінням основного змісту аудіотексту доцільно використовувати
ілюстративну статичну наочність без функціональних шумів; для навчання аудіювання з детальним
розумінням змісту – ілюстративну статичну наочність з функціональними шумами.
У третій серії експерименту досліджувався вплив динамічної наочності та функціональних шумів як
зорово-слухових орієнтирів на ступінь розуміння основного та детального змісту казки "Pete the Cat".
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А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту казки в опорі на динамічну наочність –
анімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 0,53) та з функціональними шумами (ЕГ
2 – 0,00). Різниця в розумінні загального змісту склала 0,53.
Б. Результати аудіювання з детальним розумінням змісту казки в опорі на статичну наочність –
анімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 5,00) та з функціональними шумами (ЕГ
2 – 2,67). Різниця в розумінні детального змісту склала 2,33.
Отже, для навчання аудіювання з розумінням як основного змісту аудіотексту, так і його детального
розуміння доцільно використовувати ілюстративну динамічну наочність без функціональних шумів.
Представимо схематично залежність розуміння дошкільниками основного змісту англомовного
аудіотексту (100 %) від використання різних видів мультимедійної презентації PowerPoint (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність загального розуміння дошкільниками аудіотексту від використання різних видів
мультимедійної презентації PowerPoint.
Умовне скорочення: Ф/Ш – функціональні шуми.
Представимо схематично залежність розуміння дошкільниками основного змісту англомовного
аудіотексту (100 %) від використання різних видів мультимедійної презентації PowerPoint (рис. 2).
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Рис. 2. Залежність детального розуміння дошкільниками аудіотексту від використання різних видів
мультимедійної презентації PowerPoint.
Умовне скорочення: Ф/Ш – функціональні шуми.
Проведене експериментальне навчання дало змогу дійти таких висновків. По-перше, на розуміння
дошкільниками основного змісту англомовного аудіотексту впливає використання ілюстративної
статичної наочності (93 %) без функціональних шумів (87 %) чи з функціональними шумами (73 %);
динамічної наочності (67 %) без функціональних шумів (53 %). Недоцільним є використання динамічної
наочності з функціональними шумами (0 %).
По-друге, на розуміння дошкільниками детального змісту англомовного аудіотексту (з 6-ти деталей)
впливає використання ілюстративної статичної наочності з функціональними шумами (5,00) чи динамічної
наочності без функціональних шумів (5,00 / 4,47); статичної наочності без функціональних шумів (4,33 /
4,2). Недоцільним є використання динамічної наочності з функціональними шумами (2,67 / 0).
Перспективу подальших наукових розвідок ми вбачаємо в експериментальній перевірці ефективності
візуально-слухових орієнтирів-підказок для переказу старшими дошкільниками змісту аудіотексту.
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Бигич О. Б., Мокина А. Г. Экспериментальное обучение старших дошкольников англоязычному
аудированию с использованием мультимедийной презентации.
В статье дана характеристика художественно-речевой деятельности шестилетних детей на родном
языке. Определено, что успешность протекания иноязычного аудирования и говорения зависит от
характера опор и ориентиров, которые имеют в своём распоряжении ученики. Выделено, что
средствами формирования компетентности в аудировании на начальном этапе служат визуальноизобразительная наглядность и фабульные рассказы. Представлены результаты экспериментального
обучения на выявление влияния визуально-изобразительной наглядности на протекание процесса
англоязычного аудирования старших дошкольников.
Ключевые слова: старшие дошкольники, аудирование, рассказывание, наглядность, мультимедийная
презентация.
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Bigych O. B., Mokina A. G. Experimental Teaching Kindergarteners' Listening Comprehension of English
Texts Using a Multimedia Presentation.
The research is dedicated to the early foreign language acquisition. The Basic Programme of development of
kindergarteners "I am in the World" defines the content of teaching English in the kindergarten as the formation
of basics of the communicative competence in the English language. Multimedia presentations serving as visual
aids to stories with a plot are chosen as a material of teaching English to kindergarteners. The scientific
methods of experimental teaching, analysis and synthesis, comparison have been used to elicit the influence of
visual aids on the course of the process of listening comprehension of English texts among kindergarteners. The
results of the experimental teaching have proved that kindergarteners’ listening comprehension have benefits
either from a multimedia presentation with animation and without sound effects, or from a multimedia
presentation without animation and without sound effects, or from a multimedia presentation without animation,
but with sound effects. Listening comprehension for main ideas or important information is successful when it is
supported either by a multimedia presentation without animation, but with sound effects, or by a multimedia
presentation with animation and without sound effects, or by a multimedia presentation without animation and
without sound effects.
Key words: kindergarteners, listening comprehension, storytelling, visuality, multimedia presentation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БАГАТОМОВНОСТІ У ПРОЕКТАХ EUROCOM
У статті проаналізовано основні концептуальні засади дидактики багатомовності
(Mehrsprachigkeitsdidaktik) у педагогіці ФРН та досліджено особливості впровадження її ключових
положень у практику навчання іноземних мов у Німеччині. У центрі уваги – проект EuroCom, який
розглядається як один з ефективних інструментів формування індивідуальної багатомовності громадян
за рахунок паралельного вивчення споріднених мов, розвитку мовної уваги та трансферу мовних знань
та навичок іншомовного навчання.
Ключові слова: дидактика багатомовності, індивідуальна багатомовність, споріднені мови, мовна
увага, навчання іноземних мов.
Постановка проблеми. Останнім часом, зважаючи на інтеграційні процеси на європейському
континенті, глобалізацію та зміцнення економічних зв’язків між країнами, посилилася увага до проблем
іншомовної освіти. Питання, що порушуються у наукових статтях, торкаються насамперед, проблем
іншомовної підготовки громадян, розвитку полілінгвальної компетенції, яка вважається передумовою
порозуміння у загальноєвропейському комунікативному просторі. Мовно-політична мета ЄС – рідна
мова + дві іноземні – спонукає до вивчення проблеми багатомовної освіти і з точки зору суто
лінгвістичної, і з точки зору організації, змісту та методики навчання іноземних мов як у межах
інституційної освіти, так і у межах автономного навчання. Тож, актуальність проблеми не викликає
сумніву, а вивчення досягнень зарубіжної педагогіки у цих питаннях є доцільним і корисним, зважаючи
на євроінтеграційні прагнення України.
Одним із дієвих інструментів на шляху до індивідуальної багатомовності вважається дидактика
багатомовності (Tertiärdidaktik, Mehrsprachigkeitdidaktik), теоретичні засади якої розробляються у
Німеччині протягом останніх двох десятиліть провідними лінгвістами та фахівцями у сфері дидактики
іншомовного навчання. Серед тих, хто долучився до системного вивчення проблеми та розробки
концептуальних засад дидактики багатомовності й їх практичного втілення, варто назвати, насамперед,
Х. Г. Кляйна, Ф. Й. Майснера, Б. Хуфайзен, Т. Д. Штегмана у німецькому науковому просторі,
Н. Євдокімову, Н. Баришнікова, В. Смокотіна у Росії, та Ю. Кажан і Л. Мороз в Україні.
Мета статті – вивчити специфіку реалізації ключових положень дидактики багатомовності в
проектах EuroCom.
Виклад основного матеріалу. Основи дидактики багатомовності як концепції розроблені
Г.-Ю. Круммом, Г. Нойнером та Б. Хуфайзен. Дискусії щодо її розробки розпочалися через
переорієнтацію процесу навчання на потреби тих, хто вчиться. Традиційна дидактика орієнтувалася на
питання змісту і організації навчання, викладання і контролю знань. Цільова група розглядалася як
гомогенна, а такі її ознаки, як: віковий показник, походження, рівень освіти, мотивація, здібності – не
бралися до уваги. Зміни у ставленні до вивчення мов, залучення до навчального процесу різних вікових
категорій, навчання у гетерогенних групах стало поштовхом до пошуків нових підходів. Г. Нойнер
зазначив, що для дидактики багатомовності, орієнтованої на потреби тих, хто вчиться, варто враховувати
такі аспекти: наявність / відсутність у особи знань іноземних мов; індивідуальні потреби у вивченні мов;
досвід їх вивчення; специфіка мовного профілю. З огляду на наявність знань хоча б однієї іноземної мови
дидактика багатомовності виходить з того, що вивчення кожної нової мови не варто починати з нуля, а
розвивати вже наявну іншомовну компетенцію, не варто спрямовувати зусилля на досягнення рівня носія
мови, рівень компетентності та мовний профіль для кожної окремої мови теж можуть виявляти
відмінності і залежатимуть від потреб [1].
З точки зору авторів дидактики багатомовності, зважаючи на попередній досвід вивчення мов, варто
взяти до уваги, що характерною ознакою людини є мовленнєва здатність як цілісне поняття. Для
навчання іноземних мов це означає:
– рідна мова має використовуватися і слугувати базисом при навчанні іноземних мов;
– при вивченні подальших мов варто спиратися на попередній досвід вивчення рідної (L1), першої
(L2) та другої (L3) іноземних мов;
– варто зважати на індивідуальні особливості навчальної діяльності кожного і відповідно
диференційовано підходити до організації навчального процесу;
– з огляду на рівень компетентності та мовний профіль кожного окремого учня, варто брати до уваги,
що визначальними є потреби учнів.
До занять з рідної мови у контексті дидактики багатомовності висуваються певні вимоги.
Серед них провідними Г. Нойнер називає:
© Гаманюк В. А., 2013
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– розвиток сенситивності до мови / мов і розвиток мовної свідомості (спочатку по відношенню до
рідної мови, а також через досвід контакту з іншими мовами в оточенні);
– сприяння усвідомленню специфіки власного процесу навчання [1].
На першому плані дидактики багатомовності з огляду на мету навчання є здатність до трансферу
знань. Трансфер відбувається на рівнях:
– розширення мовних знань (Erweiterung des Sprachbesitzes) за рахунок перенесення на ґрунт нової
іноземної мови знань попередніх мов (схожі елементи, структури, граматичні форми, лексичні одиниці, словазапозичення, інтернаціоналізми тощо, а також концентрація уваги на відмінностях, які варто взяти до уваги);
– розвитку навчальної свідомості (Erweiterung des Sprachlernbewusstseins) через актуалізацію
навчальних стратегій, техніки навчання та мовленнєвих стратегій.
EuroCom – концепція, що базується на паралельному вивченні споріднених мов (Х. Г. Кляйн;
Ф. Й. Майснер). Х. Г. Кляйн, автор ідеї такого навчання, виходив з того, що майбутнє за рецептивними
знаннями мов, саме вони є ключовими компетенціями на сьогодні, тому що в умовах Інтернету
доводиться, насамперед, читати тексти або сприймати інформацію на слух, що формує сталу потребу у
навичках іншомовної рецепції у якомога більшій кількості іноземних мов. У подальшому ідеї
Х. Г. Кляйна були покладені в основу концепції Ф. Й. Майснера, механізм засвоєння декілька мов
одночасно полягає у трансфері знань однієї мови на цілий ряд споріднених з нею за рахунок
встановлення зв’язків і виявлення схожих рис між ними. Навчання відбувається на основі тексту різними
мовами. Проект EuroCоm розроблено для різних мов, але для його ефективності варто готувати для
роботи в його межах педагогічні кадри в умовах вищого навчального закладу [2: 33].
Ідея про впровадження навчальних модулів, де б відпрацьовувалася техніка рецептивного засвоєння
мови, що ґрунтуються на когнітивному використанні інтра та інтерлінгвальних знань та їх трансферу на
ґрунт споріднених мов, стала поштовхом до започаткування в європейських країнах проектів, націлених
на розвиток багатомовності. Такими, орієнтованими на забезпечення потреб у іншомовній підготовці у
професійній сфері проектами у Франції стали GALATEA та EUROM4, а у Німеччині EuroCom. EuroCom,
скорочена форма поняття EuroComprehension, акронім ''Європейське порозуміння у межах трьох великих
мовних груп Європи'' (Europäische Intercomprehensoion in den drei großen Sprachengruppen Europas) –
романської, германської і слов’янської. Цими мовами як першою чи другою користуються майже всі
європейці, а у проекції на весь світ вони охоплюють значну частину мешканців.
EuroComperhension як поняття у дослідженнях німецьких науковців розглядається як концепція
(Ф. Й. Майснер), як методика (Х. Г Кляйн, Т. Д. Штегман) і як теорія (Б. Хуфайзен). В Україні майже
відсутні публікації, в яких би висвітлювалися основні положення даної концепції, у той час як у Росії
виклад дидактичних засад EuroCom та специфіка вивчення споріднених мов розглядається у статтях
Н. Баришнікова, Н. Евдокімової та В. Смокотіна.
Теоретичні засади концепції були викладені у цілій низці наукових публікацій (Editiones EuroCom;
Shaker Verlag), у межах яких узагальнювалися результати досліджень та видавалися підручникидовідники (Referenzwerk) з романських, германських та слов’янських мов у різних редакціях і різними
мовами (англійською, французькою, італійською, іспанською, португальською, каталонською,
польською, російською, грецькою. голландською). Структура виданих підручників-довідників мало
відрізняється і включає окрім викладу концептуальних засад EuroCom ще й опис кожної з мов групи
(загальні відомості, особливості морфологічної, синтаксичної будови мов, словотвірні можливості,
перелік загальновживаної лексики, суфіксів, префіксів тощо), відомості з історії мови, про поширеність
мови у світі та іншу корисну інформацію. Існують видання EuroComRom (Х. Г. Кляйн, Т. Д. Штегман),
EuroComGerm (Б. Хуфайзен, Н. Маркс), EuroComSlav (Л. Зібатов, Г. Зібатов).
Концепція EuroCom, як стверджує Х. Г. Кляйн, має розглядатися у мовно-політичній,
мовнодидактичній та лінгвістичній площині. Мовно-політичний вимір (прагнення закріпити європейську
багатомовність у структурі навчальних модулів та з орієнтацією на професійну діяльність і потребу у
мобільності) впливає на розробку мовно-дидактичних концепцій (формування рецептивної іншомовної
компетенції на засадах дидактики трансферу іншомовних знань (Transversaldidaktik)), що, в свою чергу,
спонукає до вивчення зв’язків, встановлення спільностей і відмінностей між спорідненими мовами
(Interkomprehensionsforschung) і використання результатів лінгвістичних досліджень у навчанні
іноземних мов. Концепція розроблялася з огляду на три намічені Єврокомісією перспективи подальшого
розвитку іншомовного навчання: підтримку розвитку рецептивної багатомовності, реалізацію цільового
формування окремих компетенцій з можливістю їх подальшого розвитку та свідоме використання
зв’язків та схожостей споріднених мов (романських, слов’янських, та германських) [3: 1].
Група дослідників, до якої входили Х. Г. Кляйн та Т. Д. Штегман, розробили методику, завдяки якій
формуються рецептивні компетенції в усіх мовах романської групи. Після появи підручника
''EuroComRom Сім сит: вміти читати романськими мовами одразу (''EuroComRom – Die sieben Siebe:
Romanische Sprachen sofort lesen können'') виникла потреба у теоретичному обґрунтуванні концепції та її
застосуванні до двох інших груп мов, які найбільш широко представлені у мовному ландшафті Європи, а
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саме: германської та слов’янської, а також розробити адекватні засоби інтерактивного навчання мов. На
базі Заочного університету м. Хаген (Fernuniversitätät Hagen) було створено робочу групу фахівців ''Шлях
до багатомовності заочно'' (''Wege zur Mehrsprachigkeit im Fernstudium''), до якої увійшли спеціалісти у
галузі романістики, германістики та славістики, а також фахівці у галузі інформатики. Вже у 2004 р.
проектом було охоплено 12 університетів у шести країнах Європи (університети у містах Франкфурт,
Гісен, Галле Віттемберг, Барселона, Хаген, Дармштадт, Касель, Лейпціг, Мюнхен, Лісабон, Бухарест).
Мета методу EuroCom – надати європейцям можливість стати багатомовними реальним шляхом, за
рахунок формування рецептивних компетенцій групи споріднених мов, починаючи з розвитку навичок
читання спорідненими мовами. Х. Г. Кляйн підкреслює, що EuroCom доводить кожному, що через
знання рідної та лише однієї іноземної мови як представника групи споріднених мов вже закладено
фундамент для подальшого розвитку індивідуальної багатомовності.
Пошук та усвідомлення відомих морфологічних елементів та синтаксичних структур
уможливлюється за рахунок спорідненості мов, їх спільного минулого та схожих трансформацій у
розвитку, а також за рахунок інтернаціоналізмів та запозичень. Схожості виявляються також і на
фонологічному рівні, на рівні графіки. Виходячи з цього, EuroCom виділяє сім мовних блоків, в межах
яких у кожній новій іноземній мові, яка належить до певної групи (романських, германських або
слов’янських), можна віднайти знайомі з рідної або знаної іноземної мови елементи. Ці сім блоків
отримали влучну назву ''сім сит'' (die sieben Siebe). Через ''сито'' мовні явища просіюються, а в результаті
виявляються спільні для цілої групи мов елементи, які дозволяють засвоювати вже не одну, а декілька
мов. Перше ''сито'' – слова інтернаціоналізми, друге – лексика, яка присутня у всіх мовах групи
(panromanischer, pangermanischer, panslavischer Wortschatz); третє – фонетичні відповідності (схожість
звучання слів у різних мовах та усвідомлення можливих фонетичних відхилень); четверте – встановлення
зв’язку між звуком та графічним знаком, який його позначає; п’яте – загальні для мов синтаксичні
структури; шосте – морфосинтаксичні структури (граматичні явища словозміни, словотвору); сьоме –
префікси і суфікси, які здатні змінювати лексичне значення слова.
Підручники ''EuroComRom'', ''EuroComGerm'' та ''EuroComSlav'', створені на матеріалі романської,
германської та слов’янської груп мов, дозволяють завдяки ''фільтрації'' семи сит виявити багато
спільностей у цих мовах, а це, в свою чергу, реально наближає тих, хто вивчає мови, до рецептивної
багатомовності. Вже через декілька занять ті, хто вчиться, здатні читати тексти усіма спорідненими
мовами. Таким чином, розвивається загальна лінгвістична компетенція, яка у подальшому може
розширюватися за рахунок інших рецептивних або продуктивних компетенцій. Спочатку EuroCom
зосереджувався саме на формуванні навичок читання, але згодом, завдяки розвитку інформаційних
технологій, проект поширився і на розвиток навичок аудіювання.
EuroCom озброює також і стратегіями розуміння, що базуються на трансфері знань. Це дозволяє за
нетривалий час засвоїти декілька мов. Через сім сит просіюються лексика, граматичні явища,
синтаксичні структури – все те, що може підлягати трансферу. Традиційне навчання мови у системі
освіти у контексті даної концепції видається неекономним, нераціональним і обмеженим, тому що
вивчення кожної подальшої мови не враховує знань вивчених, не спирається на відомі навчальні техніки
і стратегії, а це гальмує процес засвоєння мови, у той час як EuroCom, навпаки, мобілізує усі наявні
ресурси і на їх ґрунті розширює мовний репертуар.
Як додатковий ефект у межах проекту розглядається формування європейської свідомості; культурне
і мовне різнобарв’я Європи в її зв’язках сприймається як те, від чого кожен стає багатше. Це відбувається
ще й за рахунок того, що поряд із відомими мовами певної групи до навчального процесу залучаються
регіональні мови, і мови нацменшин, так, скажімо, серед романських мов не тільки французька,
іспанська, італійська та португальська, але й каталонська, румунська, молдавська.
Проект EuroCom спирається сьогодні на міцний теоретичний фундамент. Заснована з самого початку
серія наукових видань (видавництво Shaker, ''EuroCom'') мала на меті не тільки видання посібників та
навчальних матеріалів, які мали б забезпечити проект, але й результатів науково-дослідної роботи в його
межах. Матеріали проекту налічують сьогодні більше двох десятків томів, серед яких чільне місце
посідають навчальні посібники ''EuroComRom'', що видані декількома мовами і адаптовані до їх вимог
(томи: 5 (англійською), 6 (французькою), 4 (італійською), 13 (іспанською), 11 (португальською), 12
(каталонською)). Існують також версії російською, грецькою, голландською, польською мовами;
посібники ''EuroComGerm'' та ''EuroComSlav'', а також ціла низка матеріалів Міжнародних наукових
форумів, в яких, між іншого, викладені концепції іншомовного навчання на шляху до європейської
багатомовності, основи методики рецептивного засвоєння мов та визначається її роль і значимість для
мовної та освітньої політики ЄС. Принциповим є прагнення засновників проекту та залучених до нього
осіб інформувати про наукові здобутки у сфері іншомовного навчання. Саме тому доступ до матеріалів
забезпечується і підтримується на сайті http://www.eurocomreseach.net.
Окрім названих видань існує також і EuroComDidact, де, по-перше, розміщені електронні версії усіх
наявних методичних та дидактичних посібників, а, по-друге, публікуються рекомендації для роботи з ними.
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Ф. Й. Майснер так визначив специфіку цієї складової проекту EuroCom: EuroComDidact аналізує
можливості оптимізації навчання мов у межах проекту і перебуває у тісному зв’язку із дидактикою
багатомовності. Йдеться про трансверсальну дидактику, яка поєднує дидактики навчання окремих мов [4].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, узагальнюючи практику впровадження
концептуальних засад багатомовності у проектах EuroComSlav, EuroComGerm, EuroComRom, можна
зробити такі висновки. Іноземні мови та практика їх навчання перебувають сьогодні у центрі уваги і
теоретиків, і практиків мовної освіти, а також посадовців у освітній сфері. Метою іншомовної освіти є
формування індивідуальної багатомовності, яка є передумовою багатомовності суспільної, а досягти
поставленої мети можна лише за умови залучення якомога більшої кількості громадян до вивчення
іноземних мов і спрощення процесу їх засвоєння. Дидактика багатомовності взагалі, і паралельне
вивчення споріднених мов зокрема відкривають нові горизонти у цій справі. Проект EuroCom, який є
доступним через мережу Інтернет, є теоретично і методично обґрунтованим, забезпечує не тільки
безперешкодний доступ до інформації, але й озброює навчальними стратегіями, які покликані
мобілізувати усі наявні механізми свідомого засвоєння споріднених мов, трансферу мовних знань і
навичок вивчення попередніх мов, включаючи рідну мову та мову оточення на основі концентрації уваги
на лінгвістичних спільностях та відмінностях. Тому, беручи до уваги актуальність окресленої проблеми
для освіти в Україні, варто більше уваги приділяти досвіду інших країн, зокрема Німеччини, у справі
іншомовної підготовки пересічних громадян до перебування у багатомовному загальноєвропейському
просторі і впроваджувати елементи позитивного досвіду паралельного вивчення споріднених мов в
умовах національної системи освіти. Подальшого дослідження потребують, насамперед,
лінгводидактичні засади навчання другої та третьої іноземної мови, тому що в Україні у системі освіти
вивчаються германські мови (англійська та німецька), тож використання досвіду проекту EuroComGerm є
доцільним і має перспективи запровадження як у межах організованого, так і автономного навчання.
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Гаманюк В. А. Реализация концептуальных положений многоязычия в проектах EuroCom.
В статье рассматриваются концептуальные положения дидактики многоязычия в педагогике ФРГ и
исследуются особенности имплементации ее ключевых положений в практику обучения иностранным
языкам в Германии. В центре внимания – проект EuroCom, который рассматривается как один из
эффективных инструментов формирования индивидуального многоязычия за счет параллельного
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изучения родственных языков, развития языкового внимания и трансфера языковых знаний и навыков
изучения иностранных языков.
Ключевые слова: дидактика многоязычия, индивидуальное многоязычие, родственные языки, языковое
внимание, обучение иностранным языкам.
Hamanyuk V. A. Implementation of the Conceptual Foundations of Multilingualism in the EuroCom Projects.
The article discusses the conceptual provisions of didactics of multilingualism in teaching German and both an
implementation of its key provisions in the practice of language teaching in Germany. In the centre of attention
is the project EuroCom, which is regarded as one of the effective tools of the individual multilingualism
formation through the parallel studying of the related language, the development of language awareness, the
transfer of the linguistical knowledge and skills of learning foreign languages. Didactics of multilingualism and
its theoretical foundations being developed in Germany during last two decades by leading linguists and
specialists in didactics of the foreign language training field is considered one of the effective methods on the
way to the individual multilingualism development. The traditional language teaching in the educational system
within the context of the given concept seems uneconomical, irrational and limited, because the study of each
subsequent language doesn’t include the acquired knowledge, it is not based on the known educational
techniques and strategies, so the process of language learning is impeded while EuroCom, on the contrary,
mobilizes all available resources and expands the linguistic fund of the knowledge on their basis. The European
consciousness formation is considered to be an additional advantage of the project; the cultural and linguistic
multiplicity of Europe in its interrelations is perceived as something that benefits everyone.
Key words: didactics of multilingualism, individual multilingualism, related languages, language awareness,
teaching foreign languages.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
У статті висвітлено положення й переконання, що лежать в основі формування мовної політики
держав-членів Європейського Союзу. Схарактеризовано провідні аспекти мовної політики ЄС.
Встановлено, що підставою посилення уваги до навчання іноземних мов і підвищення якості оволодіння
ними є завдання створення спільного європейського дому, зокрема створення європейського простору
вищої освіти. Запропоновано план дій щодо удосконалення іншомовної підготовки у вищих навчальних
закладах України.
Ключові слова: мовна політика, іншомовна освіта, вища освіта, глобалізація, інтеграція, Україна,
Європейський Союз.
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси висувають перед освітою завдання підготувати
молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору. Сучасна стратегія
реформування освіти в Україні тісно пов’язана з модернізацією організації і змісту вищої іншомовної
освіти, метою якої із змінами освітніх пріоритетів визначено оволодіння іноземною мовою як засобом
міжособистісного спілкування у професійній сфері. Відповідно, приймаються нові освітні стандарти,
розробляються нові навчальні плани й програми, укладаються сучасні комунікативно-спрямовані
підручники та впроваджуються інтерактивні методи навчання.
Утім впровадження нововведень не завжди є виправданим, таким, що зумовлює якісно кращі зміни.
Так, в останні роки відбулося суттєве скорочення навчальних годин на вивчення дисципліни як
обов’язкової у навчальних планах ВНЗ, що у ситуації із навчанням іноземних мов важко розглядати як
позитивний фактор. Навчальним закладам надано право самостійно вирішувати, чи збільшувати обсяг
часу на іншомовну освіту. Водночас конкретно не визначено мінімальний обсяг аудиторного часу на
вивчення іноземної мови, що сьогодні у низці вищих навчальних закладів фактично веде до виділення
мізерної кількості годин на вивчення дисципліни протягом лише першого року навчання. Іншим
важливим аспектом є визначення, навчанню яких іноземних мов надавати пріоритетність. На сьогодні
визначилась тенденція домінування англійської мови в якості іноземної як на рівні шкільної, так і вищої
освіти (не тільки в Україні, а й в Європі загалом). Цей факт зумовлює багато проблем: стає перешкодою
реалізації політики побудови багатомовної і багатокультурної Європи, звужує можливості студентів в
усвідомленні соціокультурних особливостей носіїв різних мов, погіршує можливості реалізації
професійно-орієнтованого навчання й вивчення іноземних мов, значна кількість викладачів опиняються у
ситуації нездатності працевлаштуватися за фахом, за яким вони здобули вищу освіту тощо.
У документах Ради Європи, Європейського Союзу, Європейської асоціації педагогічної освіти, Ради
культурної співпраці зазначається, що цілеспрямоване вивчення іноземної мови, а то і кількох мов має
стати пріоритетом розвитку як шкільної, так і вищої освіти. При цьому, володіння іноземною мовою
розглядається як інструмент передачі думок, інформації та налагодження ефективної комунікації, а також
як важливий елемент інтелектуального розвитку людини, її світосприйняття і самовираження. З огляду на
тенденції глобалізації та інтеграції у світі перед сферою вищої освіти постає завдання поширення ідей
полікультурної освіти, яка забезпечує досягнення взаєморозуміння, безконфліктного існування
представників різних культур, визнання рівноцінності та рівноправ’я усіх етнічних і соціальних груп,
формує повагу до розмаїття інших культур та їх представників і розуміння єдиного світу.
Специфікою навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України є те, що всі студенти, які
вдаються до їх вивчення, фактично продовжують вивчення іноземних мов у вищій освіті. Тож, у вищих
навчальних закладах актуальним є формування навчальних програм, які передбачали б забезпечення
наступності і реальне підвищення рівня іншомовної підготовки студентів, зокрема у фаховій сфері, виходячи
із значущості мовної освіти, іншомовної зокрема, у закладанні важливих основ формування особистості, її
моральних і інтелектуальних характеристик, забезпеченні формування самосвідомості громадян, сприянні
духовному взаєморозумінню, культурному взаємозбагаченню і консолідації суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні значна кількість наукових публікацій присвячені
питанням прояву тенденцій глобалізації та інтеграції в освіті, питанням формування мовної політики,
висвітленню кроків із створення європейського простору вищої освіти, входження української освіти до
європейського простору, шляхів реалізації першочергових завдань в освіті, у мовній освіті в
європейському вимірі, зокрема. Серед них праці В. Андрущенка, В. Бондаря, В. Гаманюк,
М. Згуровського, О. Коваленко, Т. Ковальової, В. Кременя, В. Лугового, В. Махінова, С. Ніколаєнка,
Л. Ороховської, Н. Пелагеши, С. Саєнко, М. Степка, М. Тадеєвої, Ю. Чередник, О. Яковлєвої та інших
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науковців. Водночас розв’язання проблеми реальної євроінтеграції в освіті потребує докладання
подальших зусиль, теоретичного осмислення зарубіжного досвіду і реалізації конкретних заходів для
досягнення цільових настанов побудови спільного простору вищої освіти і забезпечення реальної
багатомовності на континенті.
Метою статті є – характеристика провідних аспектів мовної політики ЄС та визначення завдань
удосконалення іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. Удосконалення й підвищення якості освітніх послуг становлять
важливу соціокультурну проблему. Стратегічні завдання розвитку вітчизняної освіти пов’язані з
євроінтеграційним вектором політики нашої країни, визначеним у таких документах як ''Стратегія
розвитку освіти України: початок ХХІ століття'', ''Освіта і наука України: шляхи модернізації'',
''Інтеграція вищої освіти України в європейську систему'' тощо.
Сьогодні провідною метою освіти є формування життєздатної особи, яка володіє мінімально необхідним,
але максимально можливим обсягом знань, що забезпечує адаптацію до середовища й успішну реалізацію
особистої мети; готова освоювати й використовувати найефективніші інтелектуальні стратегії; володіє
основними способами діяльності, необхідними для позитивного спілкування, продовження навчання або
трудової діяльності, реалізації своїх прав і виконання громадянських, сімейних та професійних обов’язків; у
якої сформовані інтелектуальні навички, що дозволяють особистості самостійно й відповідально ухвалювати
рішення в ситуаціях навчального, особистого, соціального й цивільного вибору; соціально необхідний для
майбутнього рівень загальної, зокрема інформаційної, технологічної та валеологічної культури; яка відчуває
інтелектуальну, емоційну й етичну причетність до кращих проявів загальнолюдської та національної
культури; яку характеризують особисті якості, що дозволяють продуктивно працювати для реалізації своєї
мети, зважаючи на права, потреби і мету інших людей, суспільства й держави; життєві ресурси (фізичні,
психофізіологічні, духовні, інтелектуальні й т. ін.), які забезпечують життєздатність людини через готовність
до саморозвитку, уміння діяти всупереч несприятливим обставинам, змінювати їх, використовуючи соціально
прийнятні способи поведінки [1].
Така мета узгоджується з головними рисами сучасного європейського простору освіти: формування
проектно-орієнтованого мислення, що дозволяє особистості ефективно використовувати знання для
вирішення власних життєвих проблем; формування здатності й готовності до позитивної комунікації на
міжособистісному, міжкультурному та міждержавному рівнях; формування соціальної відповідальності
особи перед собою, найближчим оточенням, суспільством, державою, людством і природою [1].
Відкритий європейський простір освіти висвітлює значні перспективи, водночас вимагаючи
докладання зусиль щодо усунення бар’єрів й оновлення систем викладання і навчання. Формування
єдиного європейського культурно-економічного простору зумовлює створення параметрів
''європейськості'' сучасної української науки, культури й освіти.
Однією із провідних у цьому аспекті є проблема формування мовної політики, яка розглядається як
сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у
країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.
У кожній державі мовна політика є складовою національної політики. Вона віддзеркалює її принципи,
відповідає панівній ідеології. Спрямування і форми впровадження мовної політики детерміновані
чинним суспільно-політичним ладом, політичним режимом, міжетнічними відносинами.
В основному всі існуючі визначення цього терміна розкривають дві основні ознаки: 1) мовна політика
є частиною національної політики певної держави, 2) мовна політика – це сукупність заходів,
спрямованих на певний мовний розвиток (уведення нових або збереження старих мовних норм,
уніфікація і стандартизація літературних форм, реформи в галузі орфографії і пунктуації тощо) [2].
Поняття ''мовна політика'' зазвичай визначає офіційну чи державну мову бо мови, мову / мови
шкільництва, мовні права національних меншин. ''Мовна політика'' як термін використовується для
позначення як державного регулювання використання та поширення мов, так і зусиль недержавних
установ (підприємства, засоби масової інформації) та приватних осіб щодо популяризації або обмеження
використання певних мов. Мовна політика може спрямовуватися на внутрішньодержавний простір
(пропозиція іноземних мов у системі освіти, вимоги щодо вивчення, а також назовні з метою
популяризації мови у діяльності міжнародних організацій, або серед носіїв інших мов за кордоном.
Принциповими питаннями мовної політики сьогодення є толерантне ставлення до інших мов і
сприяння розвитку та вивченню мов у суспільстві, які розглядаються як складові мовної політики
держави. Держава має поважати мову як засіб комунікації кожної особистості і не має права забороняти
або обмежувати її використання. Толерантність щодо використання мов, тобто повага до вибору мови
спілкування кожною особою, спирається на фундаментальні цінності європейської культури. Вибір мови
пов’язаний із людиною як суб’єктом комунікації і належить до її особистісних прав. У ЄС прийняті
відповідні законодавчі акти та рамкові угоди щодо регіональних мов та мов національних меншин. Серед
них – Конвенція Ради Європи по захисту прав національних меншин, Рамкова угода щодо захисту
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національних меншин від 01.02.1995 р., Європейська Хартія регіональних мов та мов національних
меншин від 05.11.1992 р.
Вивчення свідчить, що поряд із позитивними змінами, глобалізація породжує і негативні процеси, до
яких відносять асиміляцію культур, послаблення національної ідентичності, нав’язування життя за
чужими стандартами, ''американізацію'' суспільства, заангажованість мови численними запозиченнями.
Так, мовна ситуація в Європейському Союзі наочно демонструє вплив економічної і політичної
інтеграції на гуманітарну сферу. Дослідниця В. Гаманюк стверджує, що існує узгоджена думка: без
мовної компетентності ''європейський дім'' побудувати не можна, без мовної компетентності не
існуватиме співбуття мешканців цього дому [3].
Європейські мовні кордони не співпадають з кордонами держав. Мовна ситуація у країнах
Європейського Союзу є досить складною, мовний ландшафт багатьох країн демонструє наявність
певного конфліктотвірного потенціалу. Дослідники зазначають, що ''у суспільстві склалася певна шкала
престижності різних мов та їхньої значущості на мовному ринку, який досить часто знаходиться під
впливом економічного ринку з притаманними йому правилами та винятками'' [4: 12].
Іноземні мови, володіння ними в умовах глобалізації та інтеграції становлять інструмент залучення до
культури інших, до зняття упереджень щодо ''чужих'' мов і культур, отже, потенційно вони можуть
запобігти виникненню конфліктів та непорозумінь.
Дослідник Г. Кріст зазначає, що європейська інтеграція, планомірне розширення Європейського
Союзу, глобалізаційні процеси в економічній сфері, відкритість ринків праці та збуту,
інтернаціоналізація системи безпеки, економіки, банківської системи, єдина валюта, революційні зміни у
галузі інформаційних та комунікативних технологій, міграція у межах ЄС та світу й пов’язані з нею
проблеми інтеграції різних етнічних груп мають мовно-політичні наслідки для кожної із країн, залучених
до цих процесів. І мовна політика втрачає ознаки національної політики [5].
Мова як специфічна ознака людини безпосередньо пов’язана з культурою певного регіону і є
вербальним втіленням культури. Деякі науковці навіть вказують, що мовна ідентичність рівнозначна
ідентичності культурній [6]. Тож, підтримки вимагають усі представлені у суспільстві мови, що
забезпечило б збереження мовної ідентичності її носіїв та стабільність у суспільстві.
Водночас зв’язок між мовою, культурою та ідентичністю вказує не тільки на загрози, але й відкриває
нові можливості та перспективи для співіснування представників різних культурних спільнот. Вивчення
мов дозволяє усвідомити власну ідентичність та пізнавати інші. Таким чином, мовна політика може як
призводити до конфліктів, пов’язаних із втратою ідентичності окремими представниками культурних
спільнот, так і сприяти формуванню спільної для європейців культурної ідентичності.
О. Яковлева, піддаючи аналізу тенденції розвитку мовної політики, вказує, що, як свідчить світовий
досвід, стан мовної ситуації, який найбільшою мірою відповідає потребам держави і суспільства,
вдається досягти там і тоді, де і коли мовна політика будується на уважному ставленні до мовних
традицій, які склалися протягом усього попереднього історичного розвитку без поділу минулого на
''своє'', що варто зберегти, і ''чуже'', від чого варто відмовитися [7: 12].
Характерною ознакою у європейських країнах стає полікультурність або мультикультурність
суспільства. Мовна ситуація в Європі відрізняється сьогодні надзвичайним багатством представлених на
континенті мов і культур (за даними Ради Європи це 80 мов у 40 країнах, що мають різний культурний
фон; різну кількість тих, хто ними послуговується та вважає ці мови рідними; різний рівень поширення
мови по території (у всьому світі, у межах континенту, трансконтинентально, регіонально); різну
''політичну'' вагу та ''економічну'' міць [2: 119].
Утвердження
понять
мультикультуралізму
(багатокультурності,
інтеркультурності,
транскультурності) стає ознакою світового культурного розвитку останніх років. В їх основу покладено
відхід від ідеалу чітко окресленої, основаної на єдиній мові, спільній етнічній та ідейній традиції
національної культури на користь рівноправного співіснування численних культур, стилів життя та
творчих практик, притаманних різним етнічним, соціальним, релігійним чи навіть віковим групам із їх
специфічними ідентичностями [8].
Навчання мови та мова навчання набувають в умовах мультикультуралізму ключового значення, а
тому актуальність досліджень як з навчання рідної мови, так і з навчання державної (переважно для
мігрантів) та іноземної, а також білінгального навчання зростає.
Загальновизнаним у країнах ЄС є положення про те, що мовна політика будь-якої держави, яка зазвичай
розуміється як частина освітньої і культурної політики, через яку створюються умови соціалізації
особистості, є важливим інструментом формування національної та європейської ідентичності.
Мовна політика держав Європейського Союзу визначається на підставі рішень його установ, які
керуючись ідеєю створення ''єдності у різноманітності'' сприймають наявність значної кількості мов на
його теренах як багатство, як шлях до солідарності та порозуміння.
Сприяння вивченню іноземних мов стало окремим напрямом діяльності Єврокомісії. Реалізовано
багато проектів і програм, націлених на розширення вивчення мов і покращення якості іншомовної
78

О. Ю. Кузнецова. Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі

компетенції громадян ЄС. Увага приділяється ''ранньому'' навчанню мов, шкільній іншомовній освіті,
освіті дорослих, програмам підготовки вчителів, які володіли б декількома європейськими мовами,
розробленню ефективних та гнучких систем тестування та вимірювання рівня іншомовної компетенції.
Так у Рекомендації №R (98) 6 Ради Європи ''Про сучасні мови'', документі, який вперше розглядав
проблему навчання іноземних мов у контексті інтеграційних процесів, визначено пріоритетними такі
завдання:
– усвідомлення кожним європейської мовної і культурної різноманітності;
– заохочення та сприяння ранньому вивченню сучасних мов;
– забезпечення систематичної послідовності у вивченні мов на різних рівнях освіти;
– розвиток відповідних форм оцінювання на ранньому етапі вивчення мов;
– розробка відповідних методик.
Стосовно сфери професійного іншомовного спілкування зазначалося, що необхідно підвищувати
стандарт комунікації, забезпечити можливість вивчати більше, ніж одну європейську або іншу мову,
включити до навчальних програм ширше коло мов і рівнів навчання; забезпечити наступність у вивченні
мов, допомагати подальшому вивченню європейських або інших мов, розвиваючи, де це потрібно,
часткові компетенції, які потім мають бути оцінені та офіційно визнані; звертати увагу на роль мов у
трудовому житті і готувати до професійних контактів у обраній сфері [9].
Постановою Ради Європи від 14. 02. 2002 р. було сформульовано вимогу про необхідність володіння
громадянами рідною та двома європейськими мовами.
У Повідомленні Європейської Комісії на адресу Ради Європи, Європарламенту та Європейського
Комітету з питань економічної і соціальної політики (2005 р.) була визначена рамкова стратегія
багатомовності, в межах якої були запропоновані такі заходи:
– у співробітництві з державами-членами ЄС розробити та впровадити європейські показники мовної
компетенції;
– вивчити та оприлюднити інформацію про здобутки у галузі раннього навчання мов (2006 р.);
– підтримувати навчання іноземних мов у межах програм співробітництва у сфері загальної та
професійної освіти, молоді та громадян країн, а також у культурній сфері.
На державному рівні країнам пропонувалося: розробити національні навчальні плани та систему
дієвих заходів, спрямованих на багатомовність і посилити присутність та використання різних мов у
повсякденному житті; перевірити дійсний стан справ у сфері освіти та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів мовної спеціалізації; перевірити дієвість та рівень впровадження раннього навчання
іноземних мов у межах Європи; впровадити в життя рішення щодо використання іноземних мов як
робочих мов при викладання інших дисциплін [2].
Варто зазначити, що послідовність ЄС у реалізації визначеної мовної політики підкріплюється низкою
документів і проектів. Серед них Закон про регіональні мови та мови меншин; розробка Європейського
Індикатора Мовної компетенції (The European Indicator of Language Competence), Резолюція щодо
Європейської стратегії мультилінгвізму (листопад 2008 р.). У травні 2009 року Комітетом в галузі освіти
Європейського Союзу, наголошуючи на важливості Барселонської угоди 2002 року, стосовно навчання двох
іноземних мов, починаючи з раннього віку, були визначені стратегічні рекомендації у галузі співробітництва в
проблемах освіти і підготовки вчителів і того ж року Європейською Радою було укладено новий стратегічний
документ ''Освіта і навчання'' (''Education and Training''), в якому були визначені чотири стратегічні завдання:
зробити реальністю освіту впродовж життя, покращити якість та ефективність освіти і підготовки фахівців,
забезпечити рівневий доступ до освіти всіх громадян, впроваджувати в освіту інноваційні та креативні
підходи на всіх рівнях підготовки. Особливе місце в документі відводиться поглибленню та реалізації ідей
Болонського процесу в галузі вищої освіти, важливим аспектом якого є навчання іноземних мов та
міжкультурне спілкування молодих європейців.
Спираючись на дані щодо мовної політики Європейського Союзу та її реалізації з метою
забезпечення реальної багатомовності в європейському просторі, вважаємо, що для забезпечення
європейського вектора розвитку у нашій державі очікують на посилення і акцентуацію питання мовної
освіти, іншомовної, зокрема, як на інституційних рівнях освіти, так і у подальшій освіті, що дозволило б
повною мірою реалізувати концепцію ''вивчення мов протягом життя''.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На наш погляд, особливої уваги потребує навчання
іноземних мов у вищій освіті. З одного боку, їх вивчення у вищих навчальних закладах України є
позитивною ознакою навчальних планів і програм вітчизняних вишів, виходячи з визнання, що вивчення
мов несе значний практичний, освітній, виховний та розвивальний потенціал. З іншого боку, сьогодні це є
нагальною потребою і з точки зору обраного соціально-економічного вектора розвитку нашої держави.
Реалізація концепції ''вивчення мов протягом життя'' неможлива без ретельного вивчення мов на всіх
інституційних рівнях освіти. До шляхів удосконалення навчання іноземних мов у вищій освіті на основі
вивчення документів Ради Європи, Європейського Союзу, досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців
вважаємо доцільним віднести: виділення навчального обсягу часу, який дозволяв би реально забезпечити
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підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції студентів; створення гнучких навчальних
програм, які дозволили б студентам поєднати вивчення іноземної мови з їх професійними або науковими
інтересами на отримання освітнього ступеня подвійної спеціалізації; акцентування практичних переваг
володіння іноземними мовами на основі аналізу потреб суспільства і студентів у володінні іноземними
мовами; запровадження можливостей вивчення нової для студентів іноземної мови як обов’язкової
дисципліни або у позанавчальний час, розширення навчальних видів роботи у позанавчальний час
(спілкування з носіями мов, що вивчаються, проведення круглих столів і семінарів, книжкових / музичних
презентацій, показів кінофільмів, робота клубів і гуртків іноземних мов, лекції, ярмарки іноземних мов
тощо); пропагування розуміння процесу вивчення іноземної мови як такого, що триває все життя,
створення привабливих можливостей у сфері вивчення мов; стимулювання самостійної навчальної
діяльності студентів (забезпечення роботи обладнаних ресурсних центрів і центрів індивідуалізованого
навчання); розробку сучасних навчальних матеріалів із залученням нових технологічних ресурсів (Інтернет,
програми дистанційного навчання); проведення дослідницьких і пілотних проектів для врахування
отриманих результатів при формулюванні національної політики і практичних дій у цій сфері; фахове
обговорення запроваджуваних інновацій; їх належний аналіз і фінансування.
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Кузнецова Е. Ю. Перспективы иноязычного образования в высших учебных заведениях в
евроинтеграционном аспекте.
В статье освещены положения и убеждения, лежащие в основе формирования языковой политики
государств-членов Европейского Союза. Охарактеризованы основные аспекты языковой политики ЕС.
Установлено, что причиной усиления внимания к вопросам обучения иностранным языкам и повышения
качества овладения ими является задание создания общего европейского дома, в частности создания
европейского пространства высшего образования. Предложен план действий для усовершенствования
иноязычной подготовки в высших учебных заведениях Украины.
Ключевые слова: языковая политика, иноязычное образование, высшее образование, глобализация,
интеграция, Украина, Европейский Союз.
Kuznetsova O. Yu. Foreign Language Acquisition Perspectives in the Tertiary Education in the European
Integrational Aspect.
The article considers the provisions and ideas forming the basis for the language policy of the European Union
states. The main aspects of the European Union language policy are characterized (languages to be learned,
spoken and used for communication, language learning support, tolerance promotion for different people and
cultures). The influence of globalizational and integrational tendencies on the curriculum developments in the
educational institutions of different levels is analyzed. The necessity to promote the understanding among the
representatives of different nations and cultures, to recognize equal rights of all ethnic and social groups, to
form the respect for the diversity of cultures is highlighted. The paper points out that the reason for the growing
interest in foreign language teaching and raising the quality of the foreign language competence is the desire to
build a common European house and create a common European space of higher education. The conception of
the lifelong language education as a major feature of the domestic strategy for the foreign language teaching
and learning modernization is analyzed. The plan of actions aimed at the improvement of the foreign language
teaching in the tertiary education of Ukraine is suggested. The importance of surveys and practical findings on
the foreign language teaching methodology in the higher education institutions, the curriculum design and
teaching time allocation matters, the analysis of students’ needs, provisions for the diversification of foreign
languages in higher education institutions, the individual learning activity and the variety of learning activities
is emphasized.
Key words: language policy, foreign language acquisition, higher education, globalization, integration,
Ukraine, European Union.
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто проблему творчого розвитку учнів основної школи та шляхи її розв’язання в
системі україномовної освіти. На основі наукового осмислення порушеної проблеми окреслено зміст
понять "творчість" і "креативність". Шляхом аналізу науково-методичної літератури й синтезу
теоретичних ідей визначено принципи побудови й реалізації методичної системи, спрямованої на
формування творчої мовної особистості, розглянуто ефективні методи організації творчої мовленнєвої
діяльності школярів.
Ключові слова: творча мовна особистість, учні основної школи, творчість.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку шкільної особистісно орієнтованої освіти одним
із актуальних завдань постає формування в учнів готовності до творчої діяльності впродовж життя.
Значний потенціал у розв’язанні цього проблемного завдання має шкільний курс української мови, який
передбачає формування духовно багатої креативної мовної особистості, здатної володіти кількома
компетентностями, пропонувати творчі ідеї, створювати креативні мовленнєві продукти. У
лінгвометодичній проекції проблема формування креативної особистості тісно пов’язана, по-перше, з
науковим завданням розкрити теоретичні засади творчого розвитку носія мови в контексті шкільної
мовної освіти й розробити на їх основі відповідну навчально-методичну систему, по-друге, з практичним
завданням сформувати в учнів у процесі навчання української мови креативний стиль мовомислення,
необхідний для креативної мовленнєвої поведінки в соціумі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових джерел, присвячених розв’язанню
проблеми творчого розвитку школяра, свідчить, що в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів,
психологів (І. Бех, Дж. Гілфорд, О. Дубасенюк, В. Моляко, В. Роменець, В. Сухомлинський, А. Хуторський
та ін.) описано загальні положення, які можуть стати теоретичною базою для розв'язання проблеми
розвитку творчих здібностей учнів у процесі опанування шкільного курсу української мови. Деякі питання
щодо організації творчої діяльності зростаючої особистості розкрито в працях дидактиків-філологів
(А. Богуш, Н. Будій, М. Вашуленко, О. Горошкіна, С. Караман, К. Климова, О. Куцевол, Л. Мацько,
В. Мельничайко, М. Пентилюк, О. Потапенко та ін.). Зокрема, Н. Голуб розглянула питання текстотворчої
діяльності учнів в умовах компетентнісного навчання української мови [1: 70-74]. Л. Кратасюк дослідила
проблему інтерактивних методів у навчанні учнів створювати тексти різних типів [2] тощо. Професійний
інтерес сучасних дидактиків-філологів до окремих аспектів організації креативної діяльності учнів у
процесі україномовної освіти є закономірним, адже загалом показники рівня розвитку мовних творчих
здібностей школярів залишаються посередніми, невисокої якості. Отже, актуальними залишаються
подальше вивчення особливостей розвитку творчих здібностей учнів у процесі опанування шкільного
курсу української мови, якісне оновлення й удосконалення методики лінгвокреативного розвитку учнів
основної школи в системі україномовної освіти.
Мета статті – розкрити психолого-педагогічні аспекти розвитку креативності учнів основної школи в
процесі навчання української мови. Завдання цієї роботи: окреслити сучасні підходи до організації
творчого розвитку школяра; визначити ефективні методи розвитку творчих здібностей учнів у процесі
навчання української мови як рідної.
Виклад основного матеріалу. Концептуально-методологічне оновлення системи шкільної
україномовної освіти потребує якісного вдосконалення методики лінгвокреативного розвитку учнів
основної школи в процесі україномовної освіти. Для забезпечення належної організації формування й
розвитку мовної особистості творчого типу важливо чітко розуміти зміст понять творчість і
креативність та належно оперувати ними в проекції на мовно-освітню практику.
За тлумачним словником, творчість – це 1) діяльність людини, спрямована на створення духовних і
матеріальних цінностей, діяльність, пройнята елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку;
2) те, що створено внаслідок такої діяльності, сукупність створеного кимось; 3) здатність творити щонебудь, бути творцем; креативність – це творча, новаторська діяльність [3: 462, 1234]. З позицій
лінгводидактики тлумачення окреслених понять потребує деякого уточнення. Спираючись на пояснення
зазначених понять в "Енциклопедії освіти" сучасними вченими (В. Андрієвська, О. Моляко) [4: 432, 899],
творчість школярів потрактовуємо як діяльність, спрямовану на створення нового, її результат
характеризується суб’єктивною новизною, оскільки вона пов’язана із засвоєнням нових знань і
виконанням різноманітних завдань у процесі навчально-виховної роботи (вищий рівень учнівської
творчості характеризується об’єктивною новизною); креативність розуміємо як творчий потенціал
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особистості, творчі здібності (здібності до творчої діяльності), що виявляються не тільки в оригінальних
продуктах практичної діяльності, а й у мовомисленні, почуттях і спілкуванні з іншими людьми.
Креативність учнів, з одного боку, реалізується в творчій навчальній діяльності, визначає її творчий
характер, а з іншого – розвивається в процесі навчально-творчої діяльності.
Психолого-педагогічними умовами для розкриття лінгвокреативного потенціалу учнів основної
школи й ефективного розвитку їхніх творчих здібностей є збагачення емоційно-ціннісної сфери,
розвиток творчої уяви, образного і критичного мислення, мимовільної уваги, чуття мови, мовної пам'яті,
інтуїції, мовно-естетичних смаків, мовної / мовленнєвої свідомості школяра, притаманної йому
індивідуальної смислової семантики, картини світу, забезпечення мотивації творчої мовленнєвої
діяльності за допомогою традиційних і інноваційних методів навчання, створення позитивного
середовища спілкування, стимулювання творчих інтелектуально-мовленнєвих здібностей учня й
формування його персональних навчально-когнітивних стилів тощо. Як зазначають учені (О. Вознюк,
О. Дубасенюк), "творчість передбачає інтеграцію активного та пасивного підходів до освоєння світу. З
одного боку, творчість є правопівкульова діяльність, характерною рисою якої є синтетичне, цілісне
сприйняття дійсності. З іншого – для творчості як процесу побудови нових смислів необхідне множинноаналітичне, лівопівкульове середовище, що багате на множинність понять та концептуальних схем"
[5: 335]. Отже, можна говорити про доцільність застосування холістичного підходу до розвитку
креативності зростаючої особистості, який посилює інтеграцію діяльності правої і лівої півкуль
головного мозку.
Необхідною умовою творчого розвитку зростаючої особистості засобами предмета є врахування
зв'язку свідомості й підсвідомості, бо в науці доведено, що процес творчості відбувається в глибинах
підсвідомого. Свідомість – це відомості, знання про світ, які допомагають особистості досягати певної
мети. Структура людської свідомості становить діалектичну єдність думки і мови. Формування
індивідуальної свідомості залежить від осмисленого сприймання навколишньої дійсності,
контрольованого мисленням оволодіння концептуально-мовною картиною світу; але свідомість, яка не
зв'язана з підсвідомістю, позбавлена креативного начала. Підсвідомість – феномен людської психіки, що
не контролюється розумом. У ній генеруються нові ідеї, плани, гіпотези, творчі задуми. Деякі психологи
визначають трирівневу структуру психічної діяльності: рівень свідомості, підсвідомості і надсвідомості –
творчої інтуїції, яка проявляється у вигляді початкових етапів творчості, не контрольованих свідомістю й
волею [6: 148]. У цьому контексті можна говорити про два психічні феномени – свідоме і несвідоме,
останнє, у свою чергу, об’єднує підсвідомість, співвідносну з автоматизованими повсякденними діями, і
надсвідомість, у якій здійснюються творчі процеси.
Для ефективної організації змісту і процесу творчої мовної діяльності учнів важливо дотримуватися
таких принципів побудови й реалізації методичної системи: емоційності, текстоцентризму,
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, дидактичної метафоризації, культуровідповідності,
природовідповідності, особистісної орієнтації навчання, індивідуалізації та диференціації навчання,
розвивального навчання, опори на креативність учня, ситуативності, тематичної і методичної
варіативності, діалогічності, технологічності організації навчальної діяльності, рольової організації
змісту і процесу навчання, навчальної співпраці, естетизації освітнього середовища, опори на
мовленнєву діяльність особистості учня, поступового формування продуктивних мовленнєвих умінь
тощо. Урахування виділених принципів у навчальних умовах мовно-творчої діяльності учнів основної
школи дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід до навчання, забезпечити розвивальний
характер навчально-творчої діяльності школярів, спрямувати педагогічний процес на формування й
підтримання внутрішньої мотивації до мовно-творчої діяльності, розвивати здібність нелінійно й цілісно
мислити, стимулювати мовленнєву креативність під час розв'язання навчальних проблем.
За умов послідовної організації креативного розвитку учнів у лінгвометодичній системі творчий
процес починається зі сприймання учнем дидактичного художнього тексту і триває під час творчої
інтерпретації тексту, творчого діалогу з іншими суб’єктами навчального процесу, створення власного
тексту та виконання дослідної роботи. Основу мовної творчості учня становлять такі групи вмінь:
загальні (організаційно-діяльнісні, когнітивні, комунікативні, креативні, дослідні, інформаційнокомунікаційні, естетико-етичні, рефлексійні) і навчально-предметні (навчально-мовні, правописні,
мовленнєво-рецептивні, мовленнєво-продуктивні, мовленнєві комунікативно-ситуативні). Комплекс
відповідних умінь відображає рівень навчальної підготовки носія мови до мовно-творчої діяльності.
Розвиток мовленнєвої креативності спонукає учнів проявляти творчі наміри, що потребує певної
системи навчальних дій: від стимулювання вчителем в учня мовної гри (гри слів – добір слів, близьких за
звучанням; створення загадок на основі відсікання, додавання, переставляння букв чи складів у певному
слові; складання каламбурів за поданими моделями, словами тощо) до прояву усвідомленого бажання
самостійної мовленнєвої творчості. Продуктивність організації творчої діяльності учнів у процесі навчання
української мови значною мірою залежить від застосування системно-синергетичного підходу до
поетапного формування вмінь мовно-творчої діяльності: від аналізу, інтерпретації й наслідування
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мовленнєвих зразків до творчої діяльності, яка ґрунтується на механізмах взаємодії, співпраці,
самоорганізації й саморозвитку; від складання розповідей до описів, а від них до роздумів, – за умови
нелінійності й відкритості навчально-методичної системи, використання логіки методичних дій від
пояснення, спостереження й аналізу мовленнєвих зразків до колективних (колективно розподілених) та
індивідуальних дій у мовленнєвій репродукції і творчості, з подальшим контролем відповідної навчальної
діяльності учнів. Сукупність набутих умінь, необхідних для мовно-творчої діяльності, є основним
показником ефективності навчально-методичної системи, орієнтованої на розвиток креативності школярів.
Система творчого розвитку школярів має передбачати засвоєння ними різних способів пізнавальної,
творчо-пошукової і мовленнєво-комунікативної діяльності, що є необхідною умовою для формування
креативної мовної особистості, здатної до ефективної творчої самореалізації засобами мови. Модель
технологічної організації творчої діяльності повинна охоплювати такі етапи: цільовий, структурнозмістовий, технологічний і оцінно-рефлексійний. На цих етапах учні мають опановувати нові знання,
потрібні їм для мовно-творчої діяльності, культивувати вміння цілевизначення навчально-творчої роботи,
набувати практичного досвіду творчої діяльності (самостійної творчості і співтворчості), досвіду емоційноціннісного ставлення до світу, вчитися варіативно мислити різними словами, словоформами,
синтаксичними конструкціями, інтенсивно генерувати оригінальні ідеї, породжувати мовлення для
вираження особистих думок і почуттів у ситуаціях живого спілкування, оволодівати різними
комунікативними стратегіями, творчо використовувати певну інформацію й на її основі вибудовувати
систему творчих завдань мовно-мовленнєвого характеру, здійснювати рефлексію (проміжну й підсумкову)
щодо власної мовно-творчої діяльності.
Необхідною умовою успішної організації творчої діяльності учнів є належний рівень методичної творчості
вчителя. Створення ним креативного навчально-розвивального середовища з використанням креативних
методів навчання передбачає естетичне спілкування вчителя й учнів, емоційне співпереживання, змінювання
мовленнєвотворчої діяльності в навчальних умовах ситуативної випадковості. Завдання вчителя-словесника –
бути зразком для наслідування креативної мовленнєвої поведінки.
Провідну роль у формуванні творчої поведінки мовної особистості відіграє мотивація. Для забезпечення
мотиваційного компонента організації креативного розвитку учнів, зокрема з метою формування потреб
творчого самовираження засобами української мови як рідної, доцільно застосовувати методи, що
передбачають складання історій за сюжетними малюнками, біномів фантазії, сенканів, добір асоціативної
лексики, участь у живому спілкуванні, самоаналіз творчої діяльності. Такий підхід дає змогу створити
креативну ситуацію в навчанні, актуалізувати мовленнєвий досвід учня, творчий потенціал, критичне
мислення. У формуванні ініціативної мовно-творчої особистості, внутрішніх потреб мовотворчого
самовираження навчально-розвивальну цінність становить метод "маєвтика". Маєвтичний ефект на
уроках мови з метою розвитку мовленнєво-мислетворчих процесів – це, як правило, стимулювання в
школяра творчих переживань за допомогою гри слів у формі діалогу, бажання висловити особисті погляди
на життя, що, у свою чергу, передбачає виведення учнем істини з міркувань на основі наявних у нього
знань. Таким урокам властива діалогічна структура, міжособистісний діалог пробуджує творчу ініціативу.
Педагог має так формулювати запитання, репліки, щоб вони культивували в учнів емоційну творчу думку,
для цього можна використовувати повтор ключового слова на стику реплік, синоніми, антонімічні пари
слів, власне фразеологізми, приказки, прислів’я, крилаті слова, цитати та ін. Застосовуючи маєвтичні
репліки (наприклад, Чи правильно я вас зрозумів, що …, Наскільки я розумію, ви вважаєте, що …, Ви так
заглибилися в це питання, що намагаєтеся висвітлити його з різних аспектів …), учитель дає змогу учням
по-філософськи зануритися у власний внутрішній світ (цінності, ідеали, погляди, джерела їх походження),
у результаті чого школярі можуть переосмислити внутрішні уявлення, а окремі погляди перетворити на
свої переконання. Окреслений підхід веде до засвоєння різних моделей мовомислення (серед них мовнотворчий потенціал мають метафоричні моделі, моделі рефреймінгу), до вільного самовираження
зростаючої особистості в дидактичному дискурсі, до народження смислів майбутньої творчої роботи –
переважно у формі роздуму – на основі емоційно-позитивного стану, мовного світогляду, духовнопізнавального й мовленнєвого досвіду учнів.
Важливу роль в активізації творчих резервів учнів відіграють такі методи навчання, як творча
інтерпретація художнього тексту, метод проектів (творчих), "розумовий штурм", рольова гра та ін.
Дидактична цінність названих методів полягає в тому, що вони дають змогу формувати й підтримувати
позитивну навчальну мотивацію учнів, стимулювати їх до міжособистісного спілкування, духовної
творчості. Завдяки цим методам можна забезпечити колективно розподілену мовно-творчу діяльність
школярів і самостійну роботу над створенням мовленнєвих продуктів.
Методи навчання, що спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, становлять групу креативних
методів. Як приклад доречно згадати метод "креативного поля", обґрунтований Д. Богоявленською.
Його модель відрізняється від моделі методу розв'язування проблемної ситуації, коли думка рухається в
одному напрямі – виконання конкретного завдання. Метод "креативного поля" передбачає створення
спеціального простору для дослідження за межами розв'язання поставленого завдання. Цей метод
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спирається на дворівневу модель діяльності: перший рівень (поверхневий) – діяльність з метою
виконання конкретного завдання, другий рівень (глибинний) стосується з'ясування скритих
закономірностей, властивих усій системі відповідних завдань (в умові поставленого завдання не
вимагається знаходження цих закономірностей) [7: 95]. Метод "креативного поля" може бути
використаний у процесі навчання учнів складати твори-розповіді, твори-описи, твори-роздуми тощо. У
колективній монографії "Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості" (наук.
керівник В. Моляко) привертає увагу ідея застосування творчого тренінгу на уроках української мови
відповідно до завдання навчити школярів ефективно реалізовувати стратегії пошуку аналогів і
комбінування в процесі написання твору (на основі інтуїтивного мислення та наявних умінь учнів
використовувати методи аналогізування, комбінування) [8: 169-170]. Креативні методи навчання,
спрямовані на розвиток умінь текстотворчої діяльності, стимулюють прояви обдарованості школярів у
мовленнєвій практиці, дивергентне мовомислення, прагнення до нових ідей, оригінального, позбавленого
шаблонності мовлення.
Організація творчої діяльності учнів у системі навчання української мови передбачає підготовку їх до
творчої життєдіяльності, зокрема засвоєння ними знань і вмінь щодо творчої мовленнєвої поведінки.
Узагальнення власного педагогічного досвіду свідчить, що одним із дієвих чинників креативного
розвитку учнів у практиці мовної освіти є використання метафоризації, яка емоційно підсилює процес
дидактичної взаємодії. Асоціативно-метафоричну організацію навчання української мови можна
забезпечити шляхом використання методу синектики (різновид методу "розумовий штурм"), що
ґрунтується на метафоричному мисленні учнів, якому властиве уособлення. Цей метод навчання, як
стверджує Р. Грановська, стимулює внутрішні уявлення за допомогою метафори й аналогії [9: 616].
Синектика в перекладі з грецької мови означає поєднання несумісного. У межах цього методу для
продукування ідей використовуються такі види аналогій:
– пряма аналогія – наводять об’єкти, способи дій, подібні до заданих, з інших галузей діяльності.
Наприклад, щоб описати українську писанку, учні вивчають, аналізують відповідні зразки текстів
мистецтвознавців;
– особиста аналогія (емпатія) – особистісне ототожнення себе із заданим об’єктом (перевтілення),
щоб відчути його специфіку. Наприклад, потрібно уявити себе писанкою, яку необхідно описати. Учнісинектори намагаються уявити власні відчуття від художнього задуму майстра, від доторку, рухів
пензлика, від фарби з холодними, гарячими кольорами, від захоплення писанкою чи байдужості глядачів;
– символічна аналогія – узагальнена аналогія для ключового слова, побудована на метафоричному
поєднанні кількох слів, що виражають несумісні поняття, парадокс. Наприклад, "писанка розповідає",
"писанка "випромінює";
– фантастична аналогія – наведення слів, які позначають аналогічні до заданих фантастичні предмети,
способи діяльності ("чарівна писанка", "чудодійна писанка", "писанка-саморозмальовка").
Цікавим є психотерапевтичний метод спрямованої фантазії чи візуалізації, наприклад, у вигляді
техніки "Трояндовий кущ" – перевтілення учня на кущ троянди (Х. Кедьюсон, Ч. Шеффер) [10: 34-35],
що має значні можливості для розвитку метафоричного мовомислення школярів під час текстотворчої
діяльності. Використання цього методу в контексті мовної освіти передбачає стимулювання вчителем
творчого фантастичного бачення учнів з метою формування в уяві певного метафоричного образу, на
який перетворюється зростаюча особистість. Для забезпечення креативного компонента в навчальному
процесі шляхом використання методу спрямованої фантазії чи візуалізації важливо створити на занятті
добродушну, креативну атмосферу й у діалозі з учнями допомогти їм уявити об’єкт перевтілення
всебічно, щоб затим образно описати його.
Творча діяльність у мовно-освітньому просторі (мовно-творча діяльність) становить сукупність
синергетичних дій щодо виконання навчально-предметних завдань творчого характеру. В умовах
навчальних творчо-розвивальних технологій для виконання творчих завдань (це завдання на складання
лінгвістичних мініатюр, на підготовку статті з кількох відомих сюжетів, на складання казки за сюжетним
малюнком, на складання продовження тексту, на творче переказування, на внесення змін у діалог з
використанням перефразування, описових формулювань та ін.) учні можуть використовувати такі
методи: метафоричне моделювання тексту на лінгвістичну тему, аналогізування (конструювання,
продукування тексту за зразком), інтерполяція (уведення в текст фрагмента, якого не було в оригіналі),
комбінування нового тексту з кількох відомих сюжетів, асоціативний, креативний (створення тексту)
тощо. За складністю структури методи виконання навчальних завдань можуть бути різними: одні
складатимуться з кількох простих операцій, інші – з системи цілеспрямованих розумових і практичних
дій, упорядкованих з урахуванням мети конкретного завдання. Використання одного методу може
потребувати додаткового застосування іншого методу, особливо під час виконання комплексних завдань,
які спрямовані на досягнення декількох взаємопов'язаних навчальних цілей (таким завданням,
наприклад, є написати творчий переказ). Успішність виконання завдань залежить від знання й розуміння
учнями специфіки методу, який вони застосовують під час навчальної ситуації, передбаченої завданням.
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Висновки. Отже, розроблення й упровадження лінгвометодичної системи творчого розвитку учнів
основної школи детермінується психолого-педагогічними чинниками, які забезпечують якість мовнотворчої діяльності зростаючої особистості в процесі навчання. Креативний підхід до організації
україномовної освіти дає змогу реалізувати на практиці взаємозв’язок у розвитку загальних і навчальнопредметних умінь, необхідних для вираження особистісних творчих задумів засобами української мови.
Підвищення рівня творчого розвитку учнів значною мірою залежить від ефективних методів організації
мовно-творчої діяльності учнів.
Перспективними є дослідження умов розвитку мовно-творчих здібностей учнів 5-6 класів засобом
дидактичної гри, особливостей лінгвокреативного розвитку старшокласників у сучасних умовах
компетентнісно орієнтованого навчання української мови, методики формування в учнів індивідуальної
мовної картини світу в процесі лінгвокреативної діяльності.
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Кучерук О. А. Развитие креативности языковой личности ученика основной школы.
В статье рассматривается проблема творческого развития учащихся основной школы и пути ее
решения в системе украиноязычного образования. На базе научного осмысления поставленной проблемы
выделено содержание понятий "творчество" и "креативность". Путем анализа научно-методической
литературы и синтеза теоретических идей определены принципы построения и реализации
методической системы, направленной на формирование творческой языковой личности, рассмотрены
эффективные методы организации творческой речевой деятельности школьников.
Ключевые слова: творческая языковая личность, ученики основной школы, творчествo.
Kucheruk O. A. The Creativity Development of Basic School Pupil's Linguistic Identity.
The article focuses on the problem of the secondary school pupils' creative development and ways of its
solution in the system of the Ukrainian education. On the basis of the scientific understanding of this problem
the content of concept "creativity" has been allocated. The article contains also an outline of current
approaches to the pupils' creative development, including holistic, systematic and synergetic, personally
oriented, creative. In the article the attention is paid to the fact that under the creative pupils' consistent
development in the methodical system of linguistics the creative process begins with the perception of pupil's
literary text and continues during the creative text interpretation, the creative dialogue with other actors in
the educational process of creating his / her own text. The basis of pupils' linguistic creativity represents the
following groups of skills: general (organizational activity, cognitive, communicative, creative, research,
information and communication, aesthetic, ethical, reflective) and subject teaching (teaching linguistic,
orthographic, speech-receptive, speech-productive communication). By analyzing scientific and technical
literature and synthesis of theoretical ideas the author identifies principles of the construction and
implementation of the methodological system, aimed at the formation of the creative of linguistic identity, the
author also considers effective methods of pupils' creative speech in teaching Ukrainian as their native
language. Based on the generalization of the own pedagogical experience, the author presents methodical
recommendations concerning the formation of linguistic identity of creative type.
Key words: creative language personality, basic school pupils, creativity.
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СТРАТЕГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті визначено та обґрунтовано чотири ключових стратегії індивідуально-стильового
проектування навчальних технологій, які обумовлені стилістичними особливостями викладачів та
виявляють певні домінанти у цій діяльності: конструктивну (''навчальні цілі як заплановані результати
– зміст навчання''), процесуальну (''сутність навчальної діяльності – конкретизовані навчальні цілі –
алгоритм діяльності''), концептуальну (''загальні цілі – визначення результатів діяльності та контролю
за їх досягненням''), гуманістичну (''цілі щодо розвитку особистості студентів – мотивування
студентів до навчання'').
Ключові слова: навчальні технології, стратегії індивідуально-стильового проектування, домінанти.
Постановка проблеми. У гуманістичній парадигмі найважливішою цінністю виступає особистість
людини з її здібностями та інтересами. Отже, перед освітою постає завдання формування вільної
особистості, що здатна самостійно мислити і приймати рішення, визначати свій життєвий шлях,
удосконалювати себе і своє оточення. Тому особливого значення набуває підготовка викладачів до
проектування таких навчальних технологій, які б забезпечували природний процес розвитку особистості
студентів, робили навчання цікавим і захоплюючим, сприяли встановленню в процесі навчання
партнерських відносин між викладачами та студентами, створенню атмосфери комфорту і психологічної
безпеки. Важливою концептуальною ідеєю такої підготовки є урахування в процесі підготовки
викладачів до проектування навчальних технологій (ПНТ) індивідуальних стилів цієї діяльності. На
нашу думку, суб’єктність у проектуванні навчальних технологій полягає у наданні викладачем до цієї
діяльності свого індивідуального стиля.
Аналіз досліджень і публікацій. Науковому обґрунтуванню підготовки викладачів до дидактичного
проектування, зокрема проектування навчальних технологій (ПНТ), присвячені роботи Н. О. Брюханової
[1], Г. П. Васяновича [2], О. М. Спіріна [3], В. Ю. Стрельнікова [4] та ін. Так, Г. П. Васянович
підкреслює, що 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]. Водночас, існує потреба у визначенні психологічних умов
відповідної підготовки викладачів. Отже, тема статті є актуальною.
Формування мети статті. Мета статті – обґрунтувати стратегії індивідуально-стильового
проектування навчальних технологій.
Викладення основного матеріалу. Під індивідуально-стильовим проектуванням навчальних
технологій (ІСПНТ) ми розуміємо творчу діяльність викладачів щодо забезпечення гарантованого
досягнення результатів навчання на основі усвідомлення особливостей індивідуального стилю цієї
діяльності, продуктами якої є авторські навчальні технології.
Викладачі по-різному усвідомлюють свою роль, по-різному ставляться до окремих аспектів
викладання, ставлять різні акценти у навчальному процесі. Це зумовлено їхніми психологічними
перевагами, які певною мірою визначаються типом особистості. Тип особистості викладача виявляється
у звичному і зручному для нього образі дій, який водночас є подібним до інших. Індивідуальнотипологічні особливості викладача впливають на стиль його діяльності, на перевагу одних функцій
управління над іншими.
У своєму дослідженні ми виходили з того, що на основі індивідуально-типологічних особливостей
викладачів формуються їх стилі проектування навчальних технологій (''Конструктивіст'', ''Діяч'',
''Концептуаліст'', ''Гуманіст''), і що це має враховуватись у підготовці до означеної діяльності.
Наша позиція полягає в тому, що у підготовці викладачів до проектування навчальних технологій
усвідомлення ними власного стилю ПНТ може стати основою індивідуалізації їхнього навчання.
У підготовці викладачів до ПНТ вважаємо за необхідне враховувати такий аспект: якщо мета є
вихідним моментом проектування навчальної технології, то послідовність подальших кроків, які являють
собою детальні відповіді на запитання щодо мотивації, змісту, методів та форм навчання, контролю,
може змінюватися залежно від стилю педагогічної діяльності. Так, для ''Конструктивістів'' пріоритетним
є забезпечення контролю, ''Діячі'' занурюються в процес діяльності, ''Концептуалісти'', насамперед,
беруть до уваги цілісність та зв’язки між окремими складовими, ''Гуманісти'' концентруються на
мотивуванні студентів, створенні сприятливих умов для розкриття їхньої індивідуальності.
Важливим є питання про критерії продуктивності індивідуального стилю ПНТ, який, на нашу думку,
має передбачати такі властивості:
© Романова Г. М., 2013
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1) адаптивність – здатність адекватно пристосовуватися до нової професійної ситуації;
2) гнучкість – використання того чи того способу реалізації діяльності залежно від наявних
можливостей педагога, студентів та чинників освітнього середовища;
3) соціальна зорієнтованість – кожен викладач має певну міру соціальної відповідальності перед
суспільством, наукою;
4) інноваційність – постійний пошук й опанування нових способів професійної діяльності;
5) прогностичність – передбачення й попередження негативного впливу на професійну діяльність та
створення комфортних умов для успішної її реалізації;
6) презентативність – представленість індивідуального ''Я'', його самовизначеність;
7) гуманістична спрямованість.
Дослідження індивідуально-стильових особливостей проектування викладачами навчальних
технологій підтвердило доцільність визначення таких стилів ПНТ як ''Конструктивіст'', ''Діяч'',
''Концептуаліст'', ''Гуманіст''. Загалом, треба зазначити, що серед представників конструктивного стилю
переважають викладачі циклу професійних дисциплін, але є викладачі і гуманітарних, прородничонаукових та психолого-педагогічних дисциплін; для представників діяльнісного стилю характерне явне
переважання викладачів професійного циклу дисциплін (86 %), є незначна кількість викладачів
гуманітарних дисциплін; серед концептуалістів також переважають викладачі професійного циклу та є
представники всіх інших циклів, серед викладачів природничо-наукового циклу порівняно з
представниками інших стилів переважають саме концептуалісти; серед гуманістів розподіл між
професійним, гуманітарним та природничо-науковим циклами є більш рівномірним, а стосовно
психолого-педагогічного циклу порівняно з іншими стилями вони переважають.
Цікаво, що серед викладачів зі стилями ''Конструктивіст'', ''Концептуаліст'', ''Гуманіст'' більшість не
проходили курсів підвищення педагогічної кваліфікації, тільки для представників стилю ''Діяч"
спостерігається зворотна тенденція. Зазначимо також, що у баченні творчості як сенсу життя перше
місце посідають представники стилю ''Гуманіст'', на другому місті концептуалісти, а на третьому – діячі,
і лише серед конструктивістів більшість не погоджується з такою думкою.
Щодо загальної готовності викладачів до ПНТ треба зазначити, що високий рівень спостерігається
лише у представників гуманістичного стилю, на достатньому рівні вони також переважають серед інших.
Серед конструктивістів не спостерігається прояву низького рівня готовності, вони, як і концептуалісти,
домінують на середньому рівні.
Отримані результати дозволяють визначити чотири стратегії ПНТ, обумовлені стильовими особливостями
викладачів. Так стильові особливості конструктивістів реалізуються у проектувальній діяльності за вектором
''навчальні цілі як заплановані результати – зміст навчання'', який символізує домінанту, спрямованість
викладачів у ПНТ. Детальніше їх шлях ПНТ можна окреслити так: постановка навчальних цілей –
проектування навчального змісту – вибір методів і форм та навчання у комплексі з розробкою системи
контролю – підготовка засобів мотивування студентів – розробка алгоритмів діяльності – оформлення
результатів проектування. Відповідно до назви стилю назвемо цю стратегію конструктивною.
Стратегія представників стилю ''Діяч'', яку можна назвати процесуальною, реалізується за вектором
''сутність навчальної діяльності – конкретизовані навчальні цілі – алгоритм діяльності''. Послідовність
кроків є такою: конкретизація навчальних цілей та алгоритмізація діяльності – проектування змісту –
вибір засобів мотивування студентів – вибір методів і форм діяльності – розробка системи контролю –
оформлення результатів проектування.
Стратегію концептуалістів (назвемо її концептуальною) реалізується за вектором ''загальні цілі (як
заплановані результати навчання так і розвиток особистості студентів) – визначення результатів діяльності
та контролю за їх досягненням''. Цей шлях є таким: ''постановка цілей – розробка системи контролю – вибір
методів і форм навчання – розробка алгоритмів діяльності у комплексі з підготовкою засобів мотивування
студентів – проектування навчального змісту – оформлення результатів проектування''.
Стильові особливості ПНТ гуманістів реалізуються у гуманістичній стратегії за вектором ''цілі щодо
розвитку особистості студентів – мотивування студентів до навчання'', а особливості проектування
втілюються у такій послідовності кроків: цілепокладання – підготовка засобів мотивування студентів –
вибір методів і форм навчання – проектування навчального змісту – розробка системи контролю –
розробка алгоритмів діяльності – оформлення результатів проектування.
Зазначимо, що опис шляхів є узагальненим і достатньо умовним, оскільки залежно від сформованості
готовності до ПНТ викладачі не завжди реалізують усі аспекти цієї діяльності.
Висновки та перспективи. Дослідження стильових особливостей ПНТ підтвердило доцільність
визначення таких стилів, як ''Конструктивіст'', ''Діяч'', ''Концептуаліст'', ''Гуманіст''. На основі отриманих
експериментальних даних визначено чотири ключових стратегії індивідуально-стильового проектування
навчальних технологій, які обумовлені стилістичними особливостями викладачів та виявляють певні
домінанти у ПНТ: конструктивна (''навчальні цілі як заплановані результати – зміст навчання''),
процесуальна (''сутність навчальної діяльності – конкретизовані навчальні цілі – алгоритм діяльності''),
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концептуальна (''загальні цілі – визначення результатів діяльності та контролю за їх досягненням''),
гуманістична (''цілі щодо розвитку особистості студентів – мотивування студентів до навчання'').
У подальших дослідженнях планується вивчення механізмів індивідуалізації навчання викладачів
проектуванню навчальних технологій на основі відповідних стилів діяльності.
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Романова А. Н. Стратегии индивидуально-стилевого проектирования учебных технологий.
В статье определены и обоснованы четыре ключевых стратегии индивидуально-стилевого
проектирования учебных технологий, которые обусловлены стилевыми особенностями преподавателей
и обнаруживают определенные доминанты в этой деятельности: конструктивную (''учебные цели как
запланированные результаты – содержание обучения''), процессуальную (''сущность учебной
деятельности – конкретизированные учебные цели – алгоритм деятельности''), концептуальную
(''общие цели – определение результатов деятельности и контроля за их достижением''),
гуманистическую (''цели развития личности студентов – мотивирование студентов к обучению'').
Ключевые слова: учебные технологии, стратегии индивидуально-стилевого проектирования, доминанты.
Romanova A. N. Strategies of the Individual-Stylish Planning of Educational Technologies.
The concept ''individual-stylish planning of educational technologies'' is grounded in the article, these
researches of stylish features of educational technologies planning, which confirmed the expedience of the
selection of such styles, are resulted as ''Constructivist'', ''Figure'', ''Conceptualist'', ''Humanist''. The article
identifies and justifies four key strategies of the individual stylistic design of educational technologies, which are
stipulated to the stylistic teachers' peculiarities, and determines certain dominants in this activity: constructive
(''educational goals as planned outputs – learning content'), procedural (''the essence of learning activities –
educational purpose – algorithm activities''), conceptual (''common goals – determination of results of
operations and the control over their implementation''), humanistic (millennium development of the students'
personality – motivating students to study'').
Key words: educational technologies, strategies of the individual-stylish planning, dominants.
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ПРОЕКТНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ В
ЕКСПЕРІЄНЦІЙНІЙ МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті висвітлено особливості підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою для
спеціальних цілей у межах експерієнційного підходу до навчання. Зокрема, детально проаналізовано та
проілюстровано прикладами навчальних завдань проектну роботу як провідний вид експерієнційної
аудиторної та позааудиторної роботи студентів з оволодіння іноземною мовою професійного спрямування у
межах створеного авторами статті навчально-методичного комплексу ''Professional Basics''.
Ключові слова: проектна робота, мотивація, експерієнційна методика навчання іноземної мови.
Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасних умовах навчання у немовному вищому
навчальному закладі особливо гостро стоїть питання підвищення мотивації до оволодіння іноземною
мовою професійного спрямування, передусім, через створення такої методики навчання, яка дозволила б
досягти рівня B2p Vantage Professional у володінні нею після закінчення бакалаврського циклу навчання.
Існують численні роботи як вітчизняних (О. Бігич, Н. Бориско, В. Краснопольський, С. Ніколаєва,
О. Тарнопольський), та і зарубіжних вчених (J. Crandal, M. Wesche, N. Cloud, J. Cummins, R. K. Johnson,
M. Swain та ін.), у яких досить детально розроблено зазначену вище проблему. Проте ще й досі, на
превеликий жаль, існуючі методики навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей не
забезпечують належного результату навчання.
На нашу думку, основною проблемою є те, що для більшості немовних спеціальностей відсутні
навчально-методичні комплекси, які б дозволили реалізувати цілі професійно орієнтованого навчання
іноземної мови у немовному виші, а також істотно підвищили мотивацію студентів до такого навчання.
Отже, метою цієї статті є висвітлення концептуально нового підходу до підвищення мотивації в
оволодінні іноземною мовою професійного спрямування у немовному ВНЗ через виконання наскрізних
проектів як одного із видів навчальної діяльності у межах експерієнційного навчання, втіленого у
навчально-методичному комплексі ''Professional Basics'', створеного колективом авторів під
керівництвом професора О. Б. Тарнопольського.
Викладення основного матеріалу. Характерною особливістю навчального процесу, побудованого на
основі підручника ''Professional Basics'', є його спрямованість на розвиток високої навчальної мотивації
студентів. Навчання, на базі якого побудовані всі завдання в підручнику, орієнтоване винятково на їхню
внутрішню мотивацію, тобто таку, де стимули до вчення породжуються самим студентом, а не
нав'язуються йому ззовні.
За високої позитивної внутрішньої мотивації ефективність навчальної діяльності різко зростає. Це
обумовлено тим, що між діяльністю і її метою встановлюється тематичний зв'язок, тобто діяльність
починає виконуватися заради її власного змісту [1]. Така висока позитивна внутрішня мотивація у
навчанні іноземної мови виникає у тому випадку, коли мовленнєва діяльність мовою, що вивчається і
сам процес оволодіння нею набувають для студентів особистісної значимості: стають важливими для
досягнення особистісних цілей або пробуджують позитивні емоційні переживання [2; 3].
Особистісна значущість як інтегральне вираження високої позитивної внутрішньої мотивації при
вивченні іноземної мови і мовленнєвої діяльності цією мовою, у свою чергу, є наслідком формування у
студентів двох основних видів мотивації, які були проаналізовані О. М. Леонтьєвим (1975):
перспективної і процесуальної. Перша з них, або ''мотиви діяльності'', пов’язана з усвідомленням
віддалених цілей навчання, наприклад, важливості і корисності володіння іноземною мовою для
майбутньої роботи, або для швидкого просування по службі, або для розвитку свого бізнесу і т. д. Такою
мотивацією володіє будь-який студент немовного вузу, але її ефективність у виконанні поточної
навчальної діяльності не дуже велика [4]. Друга, процесуальна, мотивація − ''мотиви дій'' −
забезпечується привабливістю самих виконуваних дій із оволодіння виучуваною мовою і пов'язаних зі
спілкуванням цією мовою. Тільки процесуальна мотивація є найбільш ефективним стимулом для
навчальної діяльності [4].
У навчанні мови вона виникає, коли виконання навчальної діяльності створює можливості для
особистісного самоствердження студентів засобами іноземної мови.
Причина в тому, що однією із головних потреб людини є потреба у самоствердженні в очах інших
людей [6]. Власне, значна частина людського спілкування спрямована саме на це. Функції мовного
© Тарнопольський О. Б., Корнєва З. М., 2013
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спілкування зводяться до трьох основних: організація спільної діяльності, пізнання і особистісна функція
− визнання, підтримка, самопізнання [7]. При цьому особистісна функція, тобто задоволення своїх
емоційних потреб, і передусім, вже згаданої потреби в самоствердженні в очах інших, через комунікацію
[7: 35] є, на думку М. І. Лісіної (1986), основоположним чинником спілкування. Таке емоційне насичення
і самоствердження цілком здійсненні в комунікації, якщо вона забезпечує умови для особистісного
самовираження, так що коли спілкування створює подібні умови, воно завжди внутрішньо
(процесуально) високо умотивоване, особистісно-значуще [7].
Експерієнційне навчання, що лежить в основі підручника ''Professional Basics'' і відповідного йому
навчального процесу, створює найкращі можливості для особистісного самовираження студентів.
Експерієнційні навчальні завдання незмінно спонукають студентів висловлювати засобами виучуваної
мови свою думку, ставлення до того, що вивчається, обговорюється, аналізується. Тому експерієнційне
навчання завжди сприяє розвитку процесуальної навчальної мотивації студентів у мовному курсі [8; 9].
Воно сприяє і розвитку ще одного дуже важливого виду навчальної мотивації, властивої виключно
вивченню нерідної мови і спілкуванню нею. R. C. Gardner (1985) називав цей вид інтегративним мотивом
(integrative motive), тобто це – бажання студента вивчити іноземну мову завдяки високо позитивному
особистісному ставленню до неї.
Експерієнційне навчання, побудоване, як у нашому випадку, на професійно значущій навчальній
діяльності, сприяє розвитку і цього мотиву, оскільки наочно практично демонструє студентам
можливості ефективно використовувати мову в іншомовному культурному середовищі для досягнення
особистісно-значущих професійних цілей, тобто допомагає прийняти це середовище як щось сприятливе
і аж ніяк не вороже.
В умовах застосування такого підходу навчальний процес реалізується через застосування таких
провідних експерієнційних видів навчальної діяльності [8; 9]:
1. рольових і / або ділових ігор мовою, що вивчається, присвячених професійним питанням і які
розгортаються в професійно-значущих ситуаціях;
2. мозкових штурмів і дискусій мовою, що вивчається, спрямованих на знаходження рішень
професійно-значущих проблем (теоретичних і практичних);
3. ''кейс-методу'' (case studies), тобто поглибленого аналізу засобами виучуваної мови практичних
професійних завдань і проблем з метою знаходження їхнього оптимального практичного рішення або
декількох варіантів прийнятних і раціональних рішень;
4. презентацій мовою, що вивчається, зміст яких висвітлює професійно-значущі питання і проблеми;
5. проектної навчальної діяльності, тобто виконання засобами виучуваної мови екстралінгвістичних
професійно спрямованих проектних завдань, розроблення яких займає тривалий навчальний час (від
одного-двох тижнів до семестру і навіть навчального року) і пов'язане з підготовкою комплексу
матеріалів професійного змісту і рішенням комплексних професійних завдань і проблем;
6. пошуку професійної інформації як у друкованих, так і, в основному, електронних джерелах
(Інтернет) для виконання різних професійно спрямованих творчих завдань;
7. підготовки письмових робіт мовою, що вивчається (есе, звітів, рефератів, анотацій, конспектів,
статей тощо), зміст яких відображає результати творчої експерієнційної діяльності студентів −
наприклад, реферативний виклад декількох джерел, вивчених для підготовки презентації, письмовий звіт
із виконання певного етапу проектної роботи і т. п.
Особливе місце серед усіх перерахованих вище видів навчальної діяльності з точки зору розвитку
мотивації студентів, безумовно, посідає проектна робота як одна із найактивніших методик, широко
досліджених і не менш широко використовуваних в різних системах викладання іноземної мови [10-14].
У підручнику ''Professional Basics'' використовується так званий ''наскрізний проект''. Суть його
полягає у підготовці та написанні студентами ''A Guidebook of Useful English Skills for Professionals'' −
довідкового посібника англійською мовою. У ньому студенти резюмують все, що вони вивчили і
засвоїли за навчальний рік у плані тих загальнопрофесійних англомовних комунікативних умінь, які є
базовим змістом навчання на даному етапі. Наприклад, у довіднику викладається, що потрібно знати і
вміти, аби ефективно вести професійне ділове листування англійською мовою, щоб брати участь в
англомовних ділових переговорах, щоб закуповувати обладнання для свого підприємства і т. п.
Проект є наскрізним, тому що триває впродовж цілого навчального року і проходить через всі теми і
розділи, по кожному з яких пишеться один розділ для довідника. При цьому кожен розділ звичайно
складається із декількох дрібніших підрозділів, що відповідають тому чи іншому фокусу в межах
досліджуваної теми. Наприклад, вивчаючи в підручнику тему розділу (unit) 9 Instructions for using goods
and equipment, студенти готують в якості проектного завдання розділ ''Instructions for Using Goods and
Equipment in English'' для свого довідника. При цьому, на підставі опрацювання Cultural Focus на
попередньому занятті і власного позааудиторного Інтернет-пошуку, вони на третє заняття в циклі занять
з теми повинні розробити один із підрозділів цього розділу, присвяченого культурологічним
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особливостям написання англомовних інструкцій: ''Cultural Peculiarities of Writing Instructions for Using
Goods and Equipment in English''.
Схема роботи студентів над кожним конкретним проектним завданням у межах наскрізного проекту
включає такі стадії:
1. Студенти отримують завдання узагальнити вивчений і зібрати додатковий матеріал (найчастіше
через Інтернет-пошук) для написання певної частини свого довідника і написати цю частину −
наприклад, написати вищезгаданий підрозділ ''Cultural Peculiarities of Writing Instructions for Using Goods
and Equipment in English'' до розділу ''Instructions for Using Goods and Equipment in English''. Завдання
виконується позааудиторно (в домашній роботі) і може реалізуватися індивідуально, в парах або в малих
групах з 2-4 осіб.
2. Студенти звітують на аудиторному занятті про результати виконання завдання. Ці звіти обов'язково
обговорюються всією групою.
3. Після проведення звітів і їхнього обговорення призначається / вибирається робоча група з 3-5
студентів, яким усі інші студенти в групі здають письмові результати свого виконання певної частини
проектного завдання − наприклад, написані ними есе, статті, звіти, що обговорювалися на попередній
стадії проектної роботи. Завдання робочої групи − узагальнити усі роботи окремих студентів і створити
на їхній основі єдиний варіант того чи іншого підрозділу в довіднику, який би далі рекомендувався для
включення у нього. Студенти з цієї групи повинні також оформити цей варіант, проілюструвати його,
наприклад, підібравши відповідні фотографії з Інтернету, і загалом підготувати матеріал для включення в
електронний або друкований довідник:
Project work (10 minutes for the entire task). A new task force of three students has to be appointed for
preparing the second entry with the subtitle "Cultural Peculiarities of Writing Instructions for Using Goods and
Equipment in English" for the chapter "Instructions for Using Goods and Equipment in English" in your
"Guidebook of Useful English Skills for Professionals ". The students from the task force are supposed to collect
from the other students their essays on cultural tips they have found in their Internet search (see the preceding
activity). On the basis of the information (essays) that the task force has collected, they are requested to write,
edit, print out and bring their draft of the entry "Cultural Peculiarities of Writing Instructions for Using Goods
and Equipment in English" to the next class and present it.
4. Студенти з робочої групи представляють на одному з наступних занять підготовлений ними
позааудиторно єдиний варіант підрозділу того чи іншого розділу довідника. Цей варіант обговорюється
всією групою і після внесення коректив і змін, запропонованих у ході обговорення, а також після
перевірки і схвалення запропонованого варіанту викладачем включається в довідник як остаточний.
Стадії 3, 4 і 5 описані вище обов'язково мають місце і коли окремі підрозділи об'єднуються в один
розділ. Вони також використовуються і на завершальній стадії роботи з усім наскрізним проектом, коли
всі частини і розділи об'єднуються в єдиний остаточний варіант довідника загалом. Цей остаточний
варіант може бути, наприклад, виставленим на сайті університету [15].
У зв'язку з проектною навчальною діяльністю студентів, включеної у розроблений нами навчальний
процес, варто також зазначити, що вона немов ''надбудовується'' над іншими його ланками і тому
входить до аудиторної і позааудиторної роботи. Це порівняно автономна навчальна діяльність, оскільки
проекти у вивченні іноземної мови, з одного боку, є одним із найбільш висококомунікативних видів
навчання, а з іншого боку, є одним із найбільш автономних його видів. Проектна робота сама по собі
найбільшою мірою розвиває навчальну автономію студентів [16; 17], і спроби жорстко регламентувати і
обмежити її рамками лише одного аспекту можуть принести тільки шкоду.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, у розглянутому підручнику і в
організованому на його основі навчальному процесі був використаний той підхід до проведення проектної
діяльності студентів, який добре зарекомендував себе в інших навчально-методичних комплексах,
підготовлених авторськими колективами під керівництвом одного з авторів цієї статті [18-21].
Перспективу подальших досліджень у цій галузі ми вбачаємо у створенні навчально-методичних
комплексів на основі запропонованої методики для широкого кола немовних спеціальностей, які б
охоплювали всі ступені навчання у ВНЗ.
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Тарнопольский О. Б., Корнева З. М. Проектная работа как одно из средств повышения учебной
мотивации в экспериенциальной методике обучения иностранному языку.
В статье освещены особенности повышения мотивации студентов к овладению иностранным языком
для специальных целей в рамках экспериенциального подхода к обучению. В частности, детально
проанализирована и проиллюстрирована примерами учебных заданий проектная работа как ведущая
разновидность аудиторной и внеаудиторной работы студентов по овладению иностранным языком
профессиональной направленности в рамках созданного авторами статьи учебно-методического
комплекса ''Professional Basics''.
Ключевые слова: проектная работа, мотивация, экспериенциальная методика обучения
иностранному языку.
Tarnopolsky O. B., Kornieva Z. M. Project Methodology as the Means of Studying Motivation Enhancement
in the Experiential Methodology of Teaching Foreign Languages.
The given article highlights the peculiarities of motivation enhancement in studying foreign languages for specific
purposes within the limits of the experiential approach to teaching. The given methodology has been embodied in
the textbook ''Professional Basics'' created by authors of the article. ''Professional Basics'' is an innovative textbook
due to its orientation towards developing the high academic motivation in students majoring in economics and
technology. All the activities in the textbook contribute to the internal motivation facilitation, i. e. when studying
stimuli are generated by students themselves and are not imposed from outside. They encourage students to pass
their opinions and attitudes to the subjects in question in English. In particular, the project work has been analyzed
as one of the leading teaching techniques used in the textbook. It is an unalienable part of every unit in the
textbook. From the beginning of their work with it, students have to do an experiential project task meant to be
done through the course. The project task is to compile a ''Guidebook of Useful English Skills for Professionals''
where students write separate chapters and separate entries for each chapter while working with every unit of the
textbook. In this way, the learning activity under discussion can be considered as the best embodiment of
communicative activities (reading, speaking, listening and writing) integration.
Key words: project work, motivation, experiential methodology of teaching foreign languages.
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ЗМІСТ РАДЯНСЬКОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ЗА
ПРОГРАМАМИ ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на архівних матеріалах висвітлено особливості побудови навчального змісту шкільного
суспільствознавства в Радянській Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. Доведено, що як ідея, комплексне
навчання, інтеграція суспільствознавчих предметів в один, акцент на діяльності учнів, на впровадженні
активних методів навчання – все це той ''сухий залишок'', який можна використовувати і сьогодні,
формуючи зміст сучасної суспільствознавчої освіти. Реформуючи сучасну суспільствознавчу освіту
потрібно враховувати недоліки і прорахунки реформ 20-х рр.
Ключові слова: зміст суспільствознавчої освіти, комплексна програма, інтегрований навчальний зміст.
Постановка проблеми. У наш час гостроти й актуальності набуває проблема побудови змісту
шкільної суспільствознавчої освіти, що безперервно оновлюється і трансформується. За умов зламу
світоглядної парадигми сучасного українського суспільства, пошуку нових ціннісних орієнтацій молоді
та переходу нинішнього шкільного суспільствознавства на компетентнісну та діяльнісну основу
актуалізується відповідний досвід початку 20-30-х рр. ХХ ст., коли схожі проблеми щодо зміни змісту
шкільної освіти виникли перед науковцями і методистами молодої Радянської України. Цей
суперечливий період розвитку суспільствознавства був надзвичайно плідним, залишивши багато
матеріалів для конструктивно-критичного аналізу. Його вивчення і творче переосмислення є потенціалом
для визначення принципів та шляхів формування нового змісту шкільного суспільствознавства, оскільки
сьогодні ми багато в чому повторюємо шлях науковців і методистів того періоду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування змісту суспільствознавчої освіти
знайшла відображення в працях К. Баханова, О. Дятлової, Л. Пироженко, О. Пометун, А. Приходько,
Т. Самоплавської, І. Смагіна та інших. Проте аналіз публікацій, присвячених зазначеній тематиці виявив,
що вітчизняні дослідники, аналізуючи навчальні програми та підходи до навчання, використовують в
основному російські джерела і наукові дослідження (Л. Бущика, М. Богуславського, С. Єгорова та ін.),
які побудовані на програмах шкіл РСФСР. А варто зазначити, що зміст програм із суспільствознавства в
Україні дещо відрізнявся від змісту російських програм, оскільки вони відображали специфічні природні
і виробничі умови України.
Отже, метою нашої статті є висвітлення на архівних матеріалах фонду 166 ''Міністерство освіти
України'' Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України особливостей,
структури та побудови навчального змісту шкільного суспільствознавства у 1929-1933 роках.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці 20-х років сутнісно впливала на формування змісту
шкільної суспільствознавчої освіти проблема поєднання трудового і політехнічного навчання. З 1920 р.,
коли НКО УСРР широко розгорнув свою діяльність, трудове навчання й виховання було поставлено на
чільне місце, але не як складова частина політехнічного навчання, а як праця для самообслуговування й
формування особистості. З 1924 р. у зв’язку з переходом на комплексну систему навчання роль
трудового навчання й виховання значно зросла, але більше споглядально, ніж практично. У ''Програмних
матеріалах для трудшкіл І концентру'' (1929) про політехнічне навчання навіть не згадувалось. У
''Програмних матеріалах для II концентру трудшкіл'' (1929) вперше було поставлено питання про
політехнізацію міських і сільських шкіл. Вказівки з цього питання Програми РКП(б) ні в теорії, ні в
практиці не враховувались.
У процесі інтегрованого підходу до навчання зміст шкільного суспільствознавства часто поєднувався
зі змістом інших предметів, наприклад, російської мови і літератури. Протоколи засідань (1930-31 рр.)
бригади по розгляду підручників для шкіл соцвиху свідчать про ідеологічну важливість поєднання
навчання російської мови із суспільствознавством [1]. Так, огляд посібника ''Робоча книга з російської
мови і суспільствознавства'', створеного у 1931 р. за редакцією М. Єзерського, виявив, що ''автори мали
на увазі на кращих, політично витриманих художніх зразках літературної російської мови на бойових
темах політичної сучасної дійсності дати дітям 3 групи першу книжку для ознайомлення з російською
мовою, це з одного боку, а з другого боку, що є загальною вимогою до всіх робочих книжок, ця книжка
на рівні з іншими мусить стати за один з організуючих чинників і знарядь для дітей в їх практичній
участі в соціалістичному будівництві'' [1: арк. 37].
Рецензія М. Миронова (1931 р.) на ''Робочу книжку по суспільствознавству і літературі'' за ред.
М. Єзерського, виявила тенденції в оцінюванні відповідності навчального суспільствознавчого змісту
ідеологічним вимогам до навчання [1: арк. 65]. Так, від автора вимагалося яскравіше відбити:
1) загострення класової боротьби (зокрема шкідництво в середині країни); 2) підготовку капіталістів до
© Арешонков В. Ю., 2013
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війни із СРСР і завдання оборони (ТСО АВІАХІМ); 3) висвітлити соціальні недоліки капіталістичних
країн – кризу, безробіття, погіршення умов життя робітничого класу.
Рецензія на ''Робочу книгу з російської мови і суспільствознавства'' для 4-ї групи шкіл з українською
мовою навчання засвідчує, що основним критерієм навчального змісту шкільного суспільствознавства
була його ідеологічна спрямованість та практична орієнтація: ''Загалом підручник ідеологічно
витриманий. З методологічного боку відповідає вимогам: подано запитання до оповідання віршів,
лозунгів. Ці запитання активізують роботу учнів, виносять її за стіни школи. Однак у запитаннях, які
подано після оповідань та віршів звертає на себе увагу недостатнє орієнтування учня на активну участь у
будівництві. Вони більше орієнтують на споглядальне відношення, а не завданням на практичну участь у
будівництві. На участь у громадсько-політичній роботі на екскурсії підручник із суспільствознавства
мусить більше всього орієнтувати, а він цього не робить'' [1: арк. 81].
Авторів навчальної суспільствознавчої літератури на початку 30-х рр. працівники органів управління
освітою орієнтували на необхідність висвітлення проблем і життя селянства, висвітлення ''національного
питання'', рівномірного за обсягом, відповідно до структури програми, викладу навчального змісту,
уникнення перевантаженості навчального матеріалу зайвим фактажем [1: арк. 180].
В ''Основних засадах побудови програм семирічної політехнічної школи'' (1931 р.) вказувалося, що
''… основна хиба школи в даний момент полягає в тому, що навчання в школі не дає задовільного обсягу
загальноосвітніх знань і незадовільно розв'язує завдання готувати для технікумів і вищої школи цілком
писемних людей, що добре опановують основи наук. Через це політехнізація школи набирає в багатьох
випадках формального характеру і не готує дітей, як всебічно розвинених будівників соціалізму, що
пов'язують теорію з практикою і опановують техніку'' [2: арк. 248]. Планувалося у 1-му концентрі
семирічки для 1-го і 2-го років навчання залишити суспільствознавство. Для 4-го року – крім
суспільствознавства, ''дати програму вступу в систематичний курс історії'' [2: арк. 252].
У 2-му концентрі передбачалося запровадити з історії самостійний курс окремо від суспільствознавства,
починаючи з 5-го року навчання, а з суспільствознавства – забезпечити вивчення основних питань радянської
економічної політики, радянського будівництва, національно-культурного будівництва, конституції, основних
питань економічної політики капіталістичного суспільства [2: арк. 254].
У навчальних планах міської і сільської школи соцвиху (1-4 групи) передбачалося вивчати
суспільствознавство з елементами історії з 1-ї по 4-ту групи [2: арк. 255].
На 1932-1933 навч. рік, для шкіл соцвиху були підготовлені комплексні засоби навчання – робочі книжки:
3 рік навчання. 1. Робоча книжка для 3 року (суспільствознавство, природа, техніка, географія).
4 рік навчання. 1. Робоча книжка для 4 року (суспільствознавство, природа, техніка, географія).
5 рік навчання. 1. Робоча книжка з історії (економіка, техніка, класова боротьба, література). 2. Робоча
книжка з основ соціалістичного будівництва.
6 рік навчання. 1. Робоча книжка з історії ХХ століття (економіка, техніка, класова боротьба,
література) [3: арк. 119].
За завданням НКО, відповідно до програм на 1932-1933 навч. рік, бригада у складі фахівців
Наукового Інституту Педагогіки та практичних працівників склала вимоги до підручників для
політехнічних шкіл. Аналіз цих вимог дає можливість зрозуміти, якими критеріями вимірювався зміст
шкільної суспільствознавчої освіти на початку 30-х рр., а саме:
суспільствознавство в політехнічній трудовій школі – основний чинник комуністичної освіти і
виховання;
у навчанні суспільствознавства повинна проглядатися чітко витримана класово-пролетарська
ленінська установка;
підручник із суспільствознавства повинен активно сприяти своєю методологічною та
методичною побудовою формуванню марксистсько-ленінського світогляду, організації учнів до активної
участі в соціалістичному будівництві в умовах загостреної класової боротьби;
матеріал суспільствознавчого циклу повинен бути просякнутий героїчною боротьбою
більшовизму за пролетарську революцію, за диктатуру пролетаріату, за будівництво соціалізму
розгорнутим фронтом;
підручник із суспільствознавства повинен стати знаряддям антирелігійного та
інтернаціонального виховання;
підручник із суспільствознавства повинен стати знаряддям політехнічного виховання, одним із
знарядь боротьби проти залишків багатопредметності в школі;
зміст шкільного суспільствознавства має бути просякнутий класово-пролетарською,
комуністичною спрямованістю, давати чітке висвітлення настанов комуністичної партії, перспективи
соціалістичного будівництва;
навчальний матеріал повинен підпорядковуватися вирішенню конкретних завдань
соціалістичного будівництва;
матеріал з суспільствознавчого циклу треба розмістити в підручниках так, щоб він відповідав
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даній конкретній проблемі соціалістичного будівництва [3: арк. 202-203].
Основну увагу у змісті шкільної суспільствознавчої освіти організатори освіти в Україні на початку
30-х років приділяли навчальному матеріалові ''із сучасності''. Сучасність як змістовний блок охоплювала
низку тем, а саме:
основи соціалістичного будівництва (соціалістична індустріалізація країни і колективізація
сільського господарства);
класова боротьба проти капіталістичних елементів міста і села, ліквідація куркульства як класу
на основі колективізації;
висвітлення завдань третього вирішального року п'ятирічки і досягнення цього року, завершення
побудови фундаменту соціалістичної економіки;
перспективи соціалістичного будівництва в світлі рішень 16 з'їзду та грудневих пленумів;
керівництво Партії соціалістичним будівництвом і культурною революцією;
національна політика партії, національно-культурне будівництво;
боротьба ленінського комуністичного союзу молоді та соціалістичне будівництво;
боротьба комуністичної дитячої організації за здійснення п'ятирічного плану соціалістичного
будівництва;
завдання профспілок за доби розгорнутого соціалістичного наступу;
завдання Рад як органів диктатури пролетаріату за доби соціалістичної реконструкції;
генеральна лінія партії в її боротьбі проти ''правого'' і ''лівого'' ухилів [3: арк. 204].
Оскільки на початку 30-х рр. у ході індустріалізації створювався військово-промисловий комплекс
СРСР та нарощувалася військова міць, то низка тем курсу суспільствознавства відображала саме ці
аспекти радянського життя, а саме:
Червона армія і її героїчна боротьба проти зовнішньої і внутрішньої контрреволюції;
підготовка імперіалістичних держав до нападу на СРСР. Озброєні сили імперіалістичних держав.
Техніка озброєння. Повітряні сили. Хімічні засоби нападу;
оборона СРСР;
перетворення імперіалістичної війни, що готує проти СРСР буржуазія, в класову війну
пролетаріату всього світу проти буржуазії;
як в імперіалістичних державах буржуазія готує підростаюче покоління до війни проти СРСР
(військова підготовка у фашистських організаціях);
військова підготовка дітей трудящих СРСР як засіб класово-політичного виховання [3, арк. 203–204].
Перехід у 1933 р. на роботу за новими програмами НКО з суспільствознавства в політехнічній школі
щодо змісту навчання передбачав такі особливості.
1 рік навчання. У 3-му кварталі планувалося вивчення теми: ''Ленін – вождь світового пролетаріату'',
а після неї розпочиналося протягом третього кварталу вивчення теми ''Наш завод''. В 4-му кварталі мала
вивчатися тема ''Наш колгосп''. У темі ''Наша рада'' потрібно було висвітлювати матеріал ''про збройне
повстання робітників і селян під проводом комуністичної партії, на чолі з Леніним та Сталіним проти
поміщиків; про те як робітники завоювали собі ради в завзятій класовій боротьбі'' [4: арк. 27].
2 рік навчання. За перший та другий квартали навчання діти мали засвоїти матеріал таких тем: ''Як
жили робітники та селяни раніш'' та ''Жовтнева революція''. Переходячи в 3-му кварталі на нові
програми, учителеві рекомендувалося розпочати свою роботу з теми ''Червона армія – вірний вартовий
влади рад'', але перед цим варто опрацювати з дітьми матеріал про роль партії більшовиків у керуванні
боротьбою робітників проти капіталістів. У 3-му кварталі також планувалося вивчення теми ''Жовтнева
революція втягнула жінку в соціалістичне будівництво, в громадянсько-політичну роботу''. На 4-й
квартал виносилася остання тема ''Жовтнева Революція звільнила поневолені нації і дала їм цілковиту
змогу розвиватись'' [4: арк. 28].
3 рік навчання. Мали вивчатися теми про реакційну роль церкви за часів кріпацтва; про боротьбу селян за
своє визволення – революційно-аграрний рух; боротьба Тараса Григоровича Шевченка проти царської влади
та кріпацтва; роль більшовиків в організації робітничого класу й зокрема роль В. Леніна та Й. Сталіна як
організаторів і вождів партії більшовиків; другий з’їзд РСДРП партії, на якому партія розкололась на
більшовиків та меншовиків; діяльність В. Леніна як організатора партії більшовиків [4: арк. 29].
Крім того, у програму включено теми з сучасності, а саме: про виконання 1-го пятирічного плану та
про завдання 2-ї пятирічки; про постанови 17 партконференції тощо.
В 3-му кварталі планувалося розпочати роботу з теми ''Партія – передовий загін робітничого класу'', а
потім продовжити темою ''Комсомол і піонери''. У 4-му кварталі вивчалася остання тема ''Ради''.
4 рік навчання. Нові програми передбачали 5 тем, які ''ширше й глибше подають тематичний
матеріал, що цілком забезпечує той мінімум систематичних знань, які повинні набути діти протягом 4-х
років навчання'' [4: арк. 30]. Це такі теми: 1. Соціалізм будується за планом. 2. Соціалістична
промисловість. 3. Соціалістичне сільське господарство. 4. Культурна революція. 5. Два світи –
соціалістичний і капіталістичний.
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5 рік навчання. Пропонувалися до вивчення теми: 1. Генеральна лінія партії і завдання 2-ї пятирічки.
2. Внутрішня і зовнішня торгівля. 3. Диктатура пролетаріату – єдиний шлях до соціалізму. 4.
Національна політика радянської влади та компартії. 5. Культурна революція – невід'ємна частина
соцбудівництва. 6. Заходи радянської влади до поліпшення матеріально-побутового стану трудящих. 7.
Загострення кризи світового капіталізму. 8. Зовнішнє становище СРСР. Останні дві теми мали включати
такий матеріал: ''Ленін про кризи'', ''Про міжнародний антивоєнний конгрес в Амстердамі та його
значення в боротьбі з реальною небезпекою імперіалістичної війни та інтервенції проти СРСР'', ''Про
троцькізм як передовий загін контрреволюційної буржуазії'', ''Про праву небезпеку як головну на даному
етапі'', ''Диктатура пролетаріату – єдиний шлях до соціалізму'' [4: арк. 31].
Зміст нової програми потрібно було висвітлити в нових підручниках. Саме тому фахівці із
суспільствознавства активно відгукнулися на заклик до виконання такої роботи. У фондах Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України зберігаються машинописи та рукописи
підручників:
Александрова і Ушакова (Суспільствознавство. Підручник для початкової школи. Третій рік
навчання. – ДВОУ. – 1933. – 118 с.);
Б. Левітана та М. Овсяннікова (Суспільствознавство для 6 класу середньої школи. – 170 с.);
Б. Левітана і М. Овсяннікова (Суспільствознавство для початкової школи. – 173 с.);
Я. Чепіги (Суспільствознавство, 1933. – 170 с.) [5].
Висновки. Отже, як ідея, комплексне навчання, інтеграція суспільствознавчих предметів в один,
акцент на діяльності учнів, на впровадженні активних методів навчання – все це той ''сухий залишок'',
який можна використовувати і сьогодні, формуючи зміст сучасної суспільствознавчої освіти. Тому ми
повинні враховувати недоліки і прорахунки реформ 20-х рр., здійснюючи сьогодні майже тотожні за
підходами кроки у реформуванні шкільного суспільствознавства.
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Арешонков В. Ю. Содержание советского обществоведческого образования в школах Украины по
программам начала 30-х годов XX столетия.
В статье на архивных материалах освещены особенности построения учебного содержания школьного
обществоведения в Советской Украине в начале 30-х годов XX столетия. Доказано, что как идея,
комплексное обучение, интеграция обществоведческих предметов в один, акцент на деятельности
учеников, на внедрении активных методов обучения – все это тот ''сухой остаток'', который можна
использовать и сегодня, формируя содержание современного обществоведческого образования.
Реформируя современное обществоведческое образование, необходимо учитывать недостатки и
недочеты реформ 20-х годов.
Ключевые слова: содержание обществоведческого образования, комплексная программа,
интегрированное учебное содержание.
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Areshonkov V. Yu. The Contents of Civic Education at Schools of Ukraine on the Programmes at the
Beginning of the 30-ies of the XX Century.
On the archive materials the article highlights peculiarities of school civic educational contents in Soviet
Ukraine at the beginning of the 30-ies of the XX century. It is proved that as the idea, the complex teaching, the
integration of civic subjects into one, the accent on the pupils' work, on the implementation of active methods of
teaching – all that is the ''dry remainder'', which can be used nowadays, forming the contents of the modern civic
education. Reforming the modern civic education it is necessary to take into account drawbacks and defects of
reforms of the 20-ies years.
Key words: contents of civic education, complex programme, integrated educational content.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
"ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" І "ОСНОВ ЗДОРОВ’Я"
У даній статті визначено принципи, завдання, функції та етапи педагогічної практики в процесі
підготовки студентів до викладання "Основ безпеки життєдіяльності", "Основ здоров’я" і позаурочної
роботи із зазначених предметів. Розкрито сутність кожного принципу. Особливу увагу приділено
систематичності та неперервності педагогічної практики та принципу рефлексії. Визначено структуру
педагогічної практики майбутнього вчителя "Основ безпеки життєдіяльності" та "Основ здоров’я".
Подано види діяльності студентів щодо позаурочної роботи з учнями на кожному з трьох етапів
педагогічної практики.
Ключові слова: принципи педагогічної практики, функції педагогічної практики, структура
практики, рефлексія.
Актуальність дослідження. Педагогічна практика – важлива складова системи підготовки
висококваліфікованих учителів. Саме в школі у студентів формуються вміння й навички творчої
педагогічної роботи. Тому педагогічна практика поєднує навчальний процес у вищому навчальному
закладі з майбутньою професійною діяльністю студентів [1]. Основна база проведення педагогічної
практики - загальноосвітні школи різних типів (ліцеї, гімназії, колегіуми й т. п.), а також коледжі й
професійно-технічні навчальні заклади.
Особливість такої практики полягає в її максимальному наближенні до реальних умов майбутньої
професійної діяльності. Під час практики студенти набувають умінь поєднувати навчальний і виховний
процеси. Практика дає можливість одержати навички здійснення гностичної, конструктивної,
організаторської, комунікативної, діагностичної, контрольно-оцінної функцій сучасного педагога. Ще
однією особливістю педагогічної практики є те, що студенти на певний період стають членами
педагогічних колективів середніх навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці намітилося кілька напрямків
дослідження проблеми педагогічної практики. Методологічні аспекти взаємозв'язку педагогічної науки із
практикою навчально-виховної діяльності досліджували С. І. Архангельський, В. І. Журавльов,
В. В. Краєвський та ін. Визначенню місця педагогічної практики в системі професійно-педагогічної
підготовки студентів, науковому обґрунтуванню принципів, завдань, функцій, структури, специфіки
формування загальнопедагогічних знань в її процесі, формуванню особистості студента в процесі
педагогічної практики присвячено праці Ф. Н. Гоноболіна, О. І. Щербакова, Е. А. Гришина,
Н. В. Кузьміної, В. О. Сластьоніна, Л. Ф. Спіріна.
Постановка мети публікації. Мета даної статті полягає у визначенні принципів, завдань, функцій,
структури педагогічної практики в процесі підготовки майбутніх учителів "Основ безпеки життєдіяльності"
та "Основ здоров’я" до формування безпечної поведінки учнів у позаурочній роботі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Позаурочна діяльність під час педагогічної практики
вимагає від студентів високого рівня методологічної й методичної підготовки, глибоких знань із питань
безпеки, теорії й методики позаурочної роботи, навичок використання різних форм і методів позаурочної
роботи залежно від рівня розвитку учнів, їх вікових особливостей. У процесі позаурочної діяльності
студенти формують в учнів систему знань, умінь і навичок поведінки в небезпечних ситуаціях
природного, техногенного й соціального походження, розвивають їхні пізнавальні й творчі здібності,
формують у них безпечний тип поведінки.
Варто зазначити, що в процесі педагогічної практики кожен студент бере участь у різних видах
професійної діяльності.
Відповідно до нашого дослідження визначено наступні види діяльності студентів:
– навчально-виховна робота з дітьми (психолого-педагогічне вивчення учнів: визначення типу
поведінки, схильності до ризику, конфліктності, імпульсивності, причин такої поведінки й т. п.;
проведення додаткових занять, факультативів, олімпіад [2], позаурочних заходів, вечорів, фестивалів,
змагань, диспутів, круглих столів, тренінгів, конкурсів, ігор, зустрічей із лікарями, представниками ДАІ,
міліції, МНС, пожежної охорони й т. п.);
– робота з батьками (знайомство з батьками, вивчення відносин у родині, рівня культури безпеки
батьків, проведення позаурочних заходів, лекцій для батьків і т. п.);
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– спільна робота з позашкільними навчальними закладами й суспільними об'єднаннями (участь у
суспільних рухах за здоровий спосіб життя, заходах, які проводяться спільно зі службами МНС, міліції,
ДАІ й т. п.);
– робота із учителями школи й викладачами вищих навчальних закладів;
– методична й дослідницька робота (організація й реалізація проектів, створення проблемних груп).
У процесі практики створюються потенційні можливості для реалізації, синтезування, узагальнення,
інтеграції раніше придбаних професійно-педагогічних знань і вмінь. Організація позаурочної роботи з
формування безпечної поведінки учнів під час практики вимагає мобілізації знань як психолого-педагогічного
напрямку, так і загальноосвітнього напрямку (філософії, етики, риторики, першої невідкладної медичний
допомоги й т. п.). Практична педагогічна діяльність сприяє більш глибокому розкриттю наукового змісту
позаурочної роботи з безпеки життєдіяльності, розвитку педагогічного мислення, удосконаленню й розвитку
педагогічних умінь. Актуалізуючи теоретичні знання, студенти опановують методики проведення
позаурочної роботи з формування безпечної поведінки, методики вивчення учнівського колективу й окремих
учнів, роботу з батьками в реальних умовах професійної діяльності [3].
Ефективність педагогічної практики залежить від активності студента, творчого відношення до
розв'язку педагогічних завдань, самостійності. Тому, під час педагогічної практики створюються
передумови для:
– вивчення й узагальнення досвіду позаурочної роботи з формування безпечної поведінки не тільки
вчителів ''Основ безпеки життєдіяльності'', а й інших навчальних дисциплін;
– аналізу власної роботи й визначення шляхів і методів коректування своєї педагогічної діяльності;
– розв'язку педагогічних завдань різними способами, у різних умовах, класах із різним рівнем
сформованості безпечної поведінки, вікових та індивідуальних особливостей учнів.
Відповідно до нашого дослідження доцільно можна виділити наступні принципи організації
педагогічної практики: систематичності, неперервності, зв’язку із вивченням теоретичних курсів
(інтегрованість теорії і практики), комплексності. Систематичність і неперервність, у контексті нашого
дослідження, передбачають цілеспрямований процес організації педагогічної практики з підвищенням
вимог від курсу до курсу, забезпечують протягом всього навчання у ВНЗ постійну роботу і спілкування
студентів із дітьми.
Системний підхід до аналізу педагогічної діяльності вимагає реалізації принципу єдності педагогічної
теорії, експерименту й практики, що іноді неправомірно розуміється як деякий лінійний ланцюжок, що
відбиває природний рух знання від теорії через експеримент до практичної діяльності. Правильна
інтерпретація й розвиток цього принципу дозволяють зрозуміти, що існують певні циклічні зв’язки між
практикою і наукою. Зв’язок теорії і практики здійснюється у вигляді таких типів зв’язків: наступного,
супутнього, випереджуючого. На І-ІІІ курсах студенти здійснюють психолого-педагогічну діагностику,
накопичують педагогічні факти, життєві спостереження. Результати досліджень, спостережень
аналізуються під час семінарських, практичних та лабораторних робіт із педагогічних, психологічних
дисциплін (супутній і випереджуючий зв’язки). Закріплення вивчених психолого-педагогічних теорій та
теорії виховання здійснюються в процесі педагогічної практики у літніх таборах (наступний зв’язок).
Спецкурси і спецсемінари з психолого-педагогічних дисциплін (супутній і випереджуючий зв’язки)
надають можливість осмислити конкретні спостереження, практичні знання, методичні прийоми, які
були здобуті під час практики у школі. Інтеграція теоретичної й практичної професійної підготовки
майбутніх учителів може здійснюватись за допомогою дидактичних практикумів, які частково
проводяться в аудиторних умовах, а частково – на базі школи.
Принцип комплексності забезпечує виконання студентами усіх видів педагогічної діяльності:
проведення уроків, використання різних методів навчання і виховання в позаурочній діяльності, участь у
спільній роботі з батьками, позашкільними закладами освіти, громадськими об’єднаннями, залучення до
методичної та дослідницької діяльності.
У контексті нашого дослідження варто виділити принцип проективного підходу. Він безпосередньо
впливає на рівень ефективності навчально-виховного процесу і формування безпечної поведінки школярів,
зокрема. Він дає змогу майбутньому вчителю трансформувати стратегічну мету навчання і виховання в
сукупність тактичних завдань, що веде до конструювання та моделювання позаурочної діяльності.
Принцип інтерактивності педагогічної практики дозволяє студентам імітувати реальні педагогічні та
життєві події, моделювати поведінку в умовах небезпечних ситуацій, передбачає постійну взаємодію учня і
вчителя, студента і викладача, що відбувається за умови рівнозначності, поваги усіх суб’єктів процесу.
У зв’язку з оволодінням педагогічною діяльністю, особливу значущість набуває принцип рефлексії.
Рефлексія – звернення суб’єкта до свого знання або до свого власного стану. Це форма теоретичної
діяльності людини, спрямована на осмислення своїх власних дій і їхніх законів, діяльність самопізнання,
що розкриває специфіку духовного світу людини. Рівні рефлексії можуть бути досить різноманітними –
від елементарної самосвідомості до глибоких роздумів над сутністю свого буття, його моральним
змістом, рівнем власної безпеки і безпеки оточуючих. Осмислюючи власні духовні процеси, людина
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нерідко критично оцінює негативні сторони свого духовного миру, дурні звички та ризиковані прояви
поведінки й т. п. Пізнаючи себе, вона ніколи не залишається такою же, якою була колись. У ситуації
педагогічного процесу рефлексія спрямована на пошук його передумов, на сам процес та результат
власної діяльності, на причини невдач і труднощів, стимулює мислення інших учасників.
Завдання, функції й зміст педагогічної практики, у контексті нашого дослідження, обумовлені, поперше, вимогами суспільства до виховання людини з безпечним типом поведінки, людини зі
сформованою готовністю до перетворення навколишнього світу, усунення зовнішніх небезпечних
факторів, забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини й суспільства, створення й
використання засобів безпеки; по-друге – завданнями й функціями педагогічної практики,
індивідуальними особливостями студентів, рівнем їх професійно-педагогічної підготовки.
Нами визначені наступні завдання педагогічної практики:
– поглибити й закріпити теоретичні знання студентів із питань безпеки життєдіяльності й психологопедагогічних дисциплін, навчити застосовувати їх на практиці в процесі позаурочної роботи з
формування безпечної поведінки школярів;
– використовувати вміння спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу з учнями,
враховуючи їх вікові й індивідуальні особливості, потреби й інтереси;
– підготувати студентів до різних форм позаурочної роботи з використанням інноваційних, активних,
комп'ютерних технологій;
– навчити студентів співпрацювати з позашкільними навчальними закладами, громадськими
організаціями, суспільними рухами, батьками й т. п.;
– розвивати й закріплювати в студентів любов до педагогічної професії, стимулювати прагнення до
вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін і вдосконалювати свої педагогічні здібності з метою
підготовки до творчого розв'язку завдань формування безпечної поведінки учнів і самоосвіти [4: 24].
У процесі розвитку й удосконалення практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів нами
визначено наступні функції практики:
– навчальна (закріплення й поглиблення теоретичних знань, формування педагогічних умінь і
навичок позаурочної роботи, самоосвіти з питань безпеки життєдіяльності);
– розвиваюча (розвиток пізнавальної й творчої активності майбутніх учителів, їх педагогічного
мислення, формування дослідницьких навичок);
– виховна (розвиток моральних, професійно-педагогічних якостей майбутніх учителів, формування
культури безпечної життєдіяльності, їх інтересу до педагогічної професії, потреби самоосвіти й
збереження життя й здоров'я учнів);
– діагностична (перевірка рівня підготовки й визначення придатності студентів до педагогічної
діяльності);
– соціальна (сприяння соціальної й професійної адаптації майбутнього вчителя в сучасному світі);
– аксіологічна (усвідомлення цінності життя, необхідності педагогічної діяльності по створенню
безпечного навколишнього середовища).
Структура педагогічної практики складається із трьох блоків: перший блок – використання теоретичних
знань у спеціально створених умовах, наближених до педагогічного процесу; другий блок – власна
професійна діяльність майбутнього вчителя в навчальному закладі; третій блок – рефлексія себе як
майбутнього фахівця й власної професійної діяльності, здійснюваної під керівництвом викладача [5; 6].
На підготовчому етапі (ІІ-ІІІ курс), під час вивчення дисциплін як психолого-педагогічного напрямку,
так і "Безпеки життєдіяльності", "Основ охорони праці", "Основ медичних знань" і т. п., студенти
здобувають досвід побудови моделі поведінки під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного,
соціального походження, визначення рівня безпеки середовища життєдіяльності, методик роботи з
школярами й т. п. На цьому етапі необхідно з'ясувати два важливі питання: який багаж знань, умінь,
навичок має кожний студент як майбутній учитель і вихователь після вивчення відповідних навчальних
курсів; як він самовизначився перед педагогічною практикою.
Перед практикою, як правило, існує три групи студентів, які формуються згідно із самовизначенням
останніх:
– студенти, які визначились щодо майбутньої професії при вивченні психолого-педагогічних
дисциплін і зацікавлені надалі вдосконалювати уміння і навички педагогічної діяльності на практиці;
– студенти, які ще не визначились точно й мають намір спробувати себе в різних сферах діяльності;
– студенти, які під час навчання зрозуміли, що педагогічна діяльність їх взагалі не цікавить.
Основний етап практики має дієво-проектувальний характер і проводиться на ІV-V курсах. Усю
діяльність студентів на даному етапі можна умовно поділити на дві групи:
– робота на функціональному робочому місці з дотриманням усіх вимог і правил, з виконанням
поставлених завдань (наприклад, проведення діагностики класу, пробних уроків, класних годин і т. п.);
– ініціативні види діяльності.
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Види діяльності другої групи не є чітко нормованими, а потребують ініціативи й певного ризику.
Наприклад, організація й проведення позаурочних заходів, які не заплановані навчальним закладом, робота
із психологічної реабілітації школярів, які потрапили в небезпечні ситуації природного, техногенного,
соціального походження. Так само участь у роботі громадських рухів, які спрямовані на створення умов
безпечної життєдіяльності. Найбільш необхідною якістю для проведення такої роботи є готовність діяти,
досягати результату.
При підготовці й проведенні як класних, так і позакласних занять студенти опановують систему певних
навичок, необхідних у подальшій професійній діяльності. Це й планування різних видів роботи, і
визначення їх місця в навчально-виховному процесі, і формулювання теми й мети занять, і вибір необхідної
інформації для занять, і визначення перед учнями перспективи, і розподіл обов'язків між ними, і здійснення
контролю над їхньою діяльністю, і вміння використовувати систему методів виховання й прийомів
педагогічного впливу на учнів з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей.
Під час педагогічної практики студенти вирішують і учбово-дослідницькі завдання: визначають
рівень сформованості в учнів основних навичок безпечної поведінки; визначають можливі зв'язки між
темами різних навчальних предметів, зі знаннями, які необхідні для моделювання безпечної поведінки;
розкривають шляхи оптимізації реалізації виховних можливостей різних видів роботи; визначають рівень
прояву ризиків у поведінці; визначають рівень суспільної активності учнів щодо формування безпечної
життєдіяльності й т. п.
Заключний етап – рефлексійно-мотиваційний. На цьому етапі студент усвідомлює, оцінює й прогнозує своє
"професійне Я" і майбутню педагогічну діяльність. Водночас формує мотивацію щодо подальшої теоретичної
підготовки у вищому навчальному закладі.
Реалізація мети, розпочата на одному з етапів педагогічної практики, не завжди може бути завершена в
межах цього етапу, тому мета може досягатися й у наступному або в декількох наступних етапах.
Висновки. Отже, педагогічна практика є важливою складовою в системі підготовки вчителів "Основ
безпеки життєдіяльності" та "Основ здоров’я". Нами визначені функції педагогічної практики відповідно
до поставленої в дослідженні мети, а також основні завдання педагогічної практики на кожному етапі її
проведення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической
деятельности : автореф. дисс. на соиск. учен. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 ''Общая педагогика,
история педагогики и образования'' / К. М. Дурай-Новакова. – Москва, 1983. – 20 с.
2. Гриньова М. В. Методика викладання валеології : [навчально-методичний посібник] / М. В. Гриньова. –
Полтава : АСМІ, 2004. – 220 с.
3. Наумова І. С. Основи доброго виховання дітей у сім’ї / І. С. Наумова // Вісник черкаського університету. –
2008. – № 3. – C. 132–134.
4. Педагогическая практика в системе подготовки будущих учителей // Сборник научных трудов. – М. : Моск.
гос. пед. институт им. Ленина, 1978. – С. 24–28.
5. 3иновьев С. И. Учебный процесс в высшей школе / С. И. 3иновьев. – М. : Высшая школа, 1975. – 304 с.
6. Красюк Л. Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи / Л. Красюк
// Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 52–54.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Duray-Novakova K. M. Formirovanie professionalnoy gotovnosti studentov k pedagogicheskoy deyatelnosti
[Students' Professional Readiness Formation to the Pedagogical Work] : avtoref. diss. na soisk. uchen. stepeni d-ra
ped. nauk : spets. 13.00.01 ''Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya'' : avtoref. diss. na soiskanie
uchion. stepeni d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01 ''Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya'' /
K. M. Duray-Novakova. – Moskva, 1983. – 20 s.
2. Gryniova M. V. Metodyka vykladannya valeologiyi [Health Care Teaching Methodology] : [navchal'nometodychnyi posibnyk] / M. V. Gryniova. – Poltava : ASMI, 2004. – 220 s.
3. Naumova I. S. Osnovy dobrogo vykhovannya ditey u sim'yi [Fundamentals of the Children's Good Upbringing in
the Family] / I. S. Naumova // Visnyk cherkaskogo universytetu [Cherkasy University Journal]. – 2008. – № 3. –
S. 132–134.
4. Pedagogicheskaya praktika v sisteme podgotovki budushchikh uchiteley [Pedagogical Practice in the System of
Future Teachers' Preparation] // Sbornik nauchnykh trudov [The Collection of Scientific Works]. – M. : Mosk. gos.
ped. institut im. Lenina, 1978. – S. 24–28.
5. Zinov'ev S. I. Uchebnyi protsess v vyshey shkole / S. I. Zinov'ev. – M. : Vysshaya shkola, 1975. – 304 s.
6. Kratasyuk L. Modeliuvannya pedagogichnoi praktyky v protsesi pidgotovky vchytelya pochatkovoi shkoly
[Modeling of the Pedagogical Practice in the Process of the Primary School Teacher's Preparation] / L. Kratasyuk //
Ridna shkola [Native School]. – 2005. – № 12. – S. 52–54.

Матеріал надійшов до редакції 16.09. 2013 р.

104

Р. Ю. Васильєва. Педагогічна практика в системі підготовки вчителів
"Основ безпеки життєдіяльності" і "Основ здоров’я"

Васильева Р. Е. Педагогическая практика в системе подготовки учителей "Основ безопасности
жизнедеятельности" и "Основ здоровья".
В данной статье определяются принципы, задачи, функции и этапы педагогической практики в
процессе подготовки студентов к преподаванию "Основ безопасности жизнедеятельности", "Основ
здоровья" и внеурочной работы из указанных предметов. Раскрыта сущность каждого принципа. Особое
внимание отводится систематичности и непрерывности педагогической практики и принципу рефлексии.
Определена структура педагогической практики будущего учителя "Основ безопасности
жизнедеятельности" и "Основ здоровья". Представлены виды деятельности студентов относительно
внеурочной работы с учениками на каждом из трех этапов педагогической практики.
Ключевые слова: принципы педагогической практики, функции педагогической практики, структура
практики, рефлексия.
Vasil'eva R. E. Pedagogical Practice in the Preparation System of Teachers of ''Fundamentals of Vital
Activity Security'' and ''Health Fundamentals''.
The article determines principles, tasks, functions and stages of pedagogical practice in the process of students'
preparation to teaching such disciplines as ''Fundamentals of Vital Activity Security'', ''Health Fundamentals''
and extracurricular activities of the abovementioned subjects. The essence of each principle is disclosed. The
special attention is paid to the consistency and continuity of the pedagogical practice and the reflection
principle. The structure of the pedagogical practice of a future teacher of ''Fundamentals of Vital Activity
Security'' and ''Health Fundamentals'' is determined. The types of students' work concerning the extracurricular
work with pupils on each of three stages of the pedagogical practice are represented.
Key words: principles of pedagogical practice, functions of pedagogical practice, practice structure, reflexion.

105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Педагогічні науки

УДК [378:005.336.2]:5
О. П. Войтович,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Рівненський державний гуманітарний університет)
vojtovich_o@ukr.net
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
У статті здійснено аналіз понять ''компетентність'' та ''професійна компетентність''. Визначено
зміст професійної компетентності, основні завдання підготовки та умови формування професійної
компетентності майбутнього вчителя природничих предметів. Запропоновано впровадження
інтегрованого спецкурсу, що за змістом відповідав би шкільному курсу ''Природознавство''. Описано
форми та види навчальної діяльності майбутніх учителів природничих предметів.
Ключові слова: професійна компетентність, природничі предмети, навчальний процес.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Реалізація якісної освіти неможлива без ґрунтовного
наукового психолого-педагогічного дослідження розвитку компетентностей. У підготовці майбутніх
учителів природничих предметів є необхідність виокремлювати, насамперед, професійну
компетентність, яка передбачає: стійку здатність фахівця виконувати передбачені кваліфікаційною
характеристикою види діяльності; активне опанування сучасних досягнень в галузі природничих
предметів; уміння самостійно обирати засоби та способи дії в певних конкретних ситуаціях; глибоке
розуміння сутності виконуваних завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття ''компетентність'' часто вживається в сучасній
педагогічній науці і практиці. Загальний аналіз сутності поняття ''компетентність'' здійснили С. П. Бондар,
І. В. Гушлевська, О. І. Пометун, І. В. Родигіна, Г. К. Селевко, А. В. Хуторський, С. Є. Шишов.
Сучасне суспільство висуває нові вимоги до фахівця, здатного до продуктивної праці. Наразі
актуальною є проблема вдосконалення змісту, структури, форм і методів професійної підготовки
майбутніх учителів, визначення організаційно-педагогічних умов підвищення формування їх професійної
компетентності. Теоретичні та методологічні аспекти формування професійної компетентності знайшли
своє відображення у роботах Б. С. Гершунського, В. В. Краєвського, Г. К. Селевко, Ю. Г. Татура та
інших. Компетентнісний підхід зумовлює зміну мети та завдань підготовки майбутніх учителів.
Формування цілей статті. Метою ВНЗ є організація цілеспрямованого, систематичного і
безперервного процесу розвитку розумової, психічної, фізичної і професійної діяльності студента,
здатного до продуктивної діяльності. Тобто, формування професійної компетентності, яка означає
володіння професійною діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший
професійний шлях; користування прийомами професійного спілкування та усвідомлення соціальної
відповідальності за результати своєї роботи; володіння прийомами особистісного самовираження та
саморозвитку в рамках професії, готовність до професійного зростання, позитивне ставлення до
майбутньої професійної діяльності. Протягом навчання компетентність студентів вищих навчальних
закладів зростає через засвоєння теоретичних знань, оволодівання різними практичними методами
роботи, прояв професійної критичності мислення.
Виклад основного матеріалу. Для успішного виконання своїх професійних обов’язків у майбутніх
учителів природничих предметів має бути сформовано комплекс компетентностей.
У педагогічній літературі немає єдиної думки щодо означення поняття компетентності. Поняття
''компетентність'' багатогранне і багатокомпонентне, тому різні автори, по-різному трактують це поняття,
зокрема, Дж. Равен під компетентністю розуміє специфічну здатність індивіда, необхідну для
ефективного виконання конкретної дії у конкретній предметній галузі і включає вузькоспеціальні знання,
предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії [1]. О. І. Пометун
визначає компетентності як спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок, що їх
набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати і розв'язувати,
незалежно від контексту проблеми (від ситуації), характерні для певної сфери діяльності [2].
Г. К. Селевко розглядає компетентність як інтегральну якість особистості, яка проявляється в її загальній
здатності та готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання
та орієнтовані на самостійну й успішну участь у діяльності [3]. А. В. Хуторський вказує на
компетентність як на здатність до здійснення практичних дій [4]. С. Е. Шишов та В. А. Кальней поняття
компетенції визначають як загальну здатність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях,
уподобаннях, які набуваються завдяки навчанню [5]. В. А. Болотов та В. В. Сєріков до структури поняття
компетентності включають наступні складові: володіння знаннями, сформованість способів діяльності,
уміння вирішувати проблеми [6].
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Так, компетенція визначається як ''1. коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; 2. коло чиїхось
повноважень, прав'' [7: 289].
''Компетенція'' трактується як ''добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень ''якої-небудь
організації, установи, особи'' [8: 874].
Таким чином, аналіз літератури з підготовки фахівців дозволяє зробити висновок, що поняття
''компетентність'' відображає певний рівень професіоналізму фахівця. Для набуття професіоналізму
звичайно необхідні відповідні здібності, бажання, готовність оволодівати майбутньою професією,
удосконалювати власну майстерність. Дослідники цієї проблеми наголошують, що професіоналізм не
обмежується лише характеристиками висококваліфікованої праці, він є особливим світоглядом людини,
а необхідною його складовою виступає професійна компетентність.
Різноманітні підходи до тлумачення поняття ''професійної компетентності'' можна пояснити
багатоаспектністю цього поняття. Так, Б. С. Гершунський розглядає професійну компетентність як
певний рівень освіченості фахівця [9]. На думку Н. Ф. Тализіної, структурна характеристика професійної
компетентності містить не лише одержані знання, але й те, як вони застосовуються на практиці та
способи здійснення професійної діяльності.
У Ю. Г. Татура зустрічаємо таке означення професійної компетентності: ''Компетентність спеціаліста
з вищою освітою – це проявлені ним на практиці прагнення і здатності (готовність) реалізувати свій
потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної)
діяльності в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значущість і особисту
відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення'' [10]. В. Адольф
стверджує, що ''професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь,
властивостей і якостей особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність
побудови навчально-виховного процесу'' [11]. Тобто більшість дослідників визначає професійну
компетентність як сукупність певних ознак: наявність знань для успішної діяльності; усвідомлення
значущості вказаних завдань для майбутньої професійної діяльності; набір операційних умінь; володіння
алгоритмами вирішення професійних завдань; здатність до творчості у вирішенні професійних завдань.
С. У. Гончаренко пояснює професійну компетентність як оволодіння особистості необхідною
сукупністю знань, умінь і навичок, які визначаються сформованістю педагогічної діяльності, спілкування
особистості як носія означених цінностей, ідеалів і свідомості [12: 383].
Таким чином, професійну компетентність визначаємо як сукупність знань, умінь, навичок,
особистісних якостей майбутнього фахівця, необхідних для забезпечення ефективної діяльності. Тобто,
зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих предметів – це знання предмета,
методики його викладання, готовність застосування цих знань у освітній діяльності. Для цього у період
навчання варто закладати професійні основи діяльності вчителя, тому ефективність в становленні
професійної зрілості вчителя тісно пов’язані з якістю його підготовки у ВНЗ.
Сучасний розвиток освіти вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки вчителя
природничих предметів як особистості, здатної вирішувати важливі й необхідні завдання, які постають
перед загальноосвітньою школою на якісно новому рівні. Природничі предмети як фундаментальна
складова системних знань про світ є важливою компонентою всебічного, повноцінного розвитку учнів і
підготовки їх до самостійного життя. Знання про природу, закономірності перебігу життєвих явищ,
підпорядкування їх сутності законам фізики та хімії лежать в основі нашого світобачення, є запорукою
сприйняття життя як найвищої цінності.
Природнича освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки. Тому професійна підготовка
майбутніх учителів у вищому педагогічному навчальному закладі потребує уваги до розвитку та
формування їх науково-методичних знань, умінь і навичок; здібностей до творчої науково-дослідної
роботи; вміння бачити педагогічні проблеми; враховувати динаміку навчально-виховного процесу,
особливості дитячого колективу; вміння аналізувати та впроваджувати перспективний педагогічний
досвід, сучасні технології навчання.
Основними завданнями підготовки майбутніх учителів природничих предметів є:
− визначення направленості особистості та основних цінностей майбутньої професійної діяльності;
− формування у студентів знань з фахових дисциплін, обізнаності в проблемах і досягненнях
сучасної науки природничих дисциплін;
− формування знань методики викладання предметів у загальноосвітньому навчальному закладі
(знання цілей, задач і теорії викладання предмету, діючих шкільних програм, підручників та навчальних
посібників, ін.) та вмінь постійно вдосконалювати методи і прийоми навчання природничих предметів з
метою покращення якості знань учнів;
− засвоєння сутності, змісту й оволодіння шляхами формування природничо-наукового мислення учнів;
− формування знань про основні методи наукових досліджень;
− формування науково-методичних знань, умінь і навичок;
− формування вмінь забезпечувати особистісно орієнтоване навчання учнів, враховуючи
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індивідуальні особливості учнів, їхні нахили і здібності, ефективно поєднувати традиційні системи
навчання з новими;
− формування готовності до використання сучасних інформаційних технологій;
− формування вмінь організовувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів;
− формування вмінь застосовувати міжпредметні зв’язки в теоретичній і практичній діяльності;
− формування готовності до науково-методичної діяльності під час роботи у школі, розвитку своїх
педагогічних здібностей, педагогічної самоосвіти та самовдосконалення.
Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів можливе за
рахунок отримання інтегрованих знань, вмінь та навичок, які реалізуються при:
− модернізації змісту навчання відповідно до потреб фахової підготовки;
− застосуванні відповідних прийомів, методів та форм активного навчання студентів;
− інноваційному підході та впровадженні педагогічних технологій у навчально-виховний процес;
− комплексному вивченні природничих дисциплін, що передбачає реалізацію зв’язків між
природничими дисциплінами у різних видах діяльності студентів;
− створенні сприятливих умов для навчально-пізнавальної діяльності студентів;
− особистісно орієнтованому характері підготовки студента;
− розробці методичного забезпечення, яке містить матеріал природничих дисциплін таким чином,
щоб формування практичних умінь професійної діяльності майбутніх учителів природничих предметів
починалося уже на початковому етапі вивчення цих предметів;
− неперервному та систематичному застосуванні самостійної роботи студентів з поступовим
ускладненням завдань, змісту, форм і методів самостійної роботи.
Основна мета природничих предметів – формування природознавчої компетентності учнів через
засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення
способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань [13]:
− формування ключових і предметних компетентностей;
− формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про
закономірності у природі та місце людини в ній;
− засвоєння і поглиблення знань про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок між явищами
живої і неживої природи, зміни природного середовища під впливом людини;
− оволодіння й удосконалення уміннями проводити спостереження, досліди, вимірювання та
описувати їх результати;
− виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи, прагнення діяти в
навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;
− застосування знань про природу в повсякденному житті для збереження навколишнього
середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній, адаптації до умов проживання на певній
території, самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.
Відповідно до [13; 14], у програмах природничих предметів визначено такі змістові лінії: ''Методи
пізнання природи. Природничі науки''; ''Об’єкти і явища природи. Природні й штучні системи''; ''Земля –
планета Сонячної системи. Умови життя на Землі''; ''Людина і природа. Природне середовище і життя
людини. Охорона і збереження природи''.
З огляду на це необхідно удосконалити підготовку майбутніх учителів природничих предметів:
астрономії, фізики, хімії, біології, географії у визначених напрямах. Проте у міру зростання об’єму
наукового знання окремі розділи наук набули статусу наукових дисциплін зі своїм понятійним апаратом,
специфічними методами дослідження, що робить їх важкодоступними для фахівців, що займаються
іншими розділами. Подібна диференціація у природничих науках є природним і неминучим наслідком
розвитку спеціалізацій, які дедалі звужуються у ході наукових відкриттів і нових досягнень.
У той же час природним чином у розвитку науки відбуваються зустрічні процеси, складаються й
оформляються природничо-наукові дисципліни, так би мовити, ''на стиках'' наук: хімічна фізика, біохімія,
біофізика, біогеохімія і багато інших. Ці процеси приводять, з одного боку, до подальшого зростання
кількості наукових дисциплін, а з іншого – до їхнього зближення і взаємопроникнення. Це є однією із
особливостей інтеграції природних наук, що характерно для загальної тенденції у сучасній науці.
Основою ж природничих наук варто вважати природознавство – науку про природні явища. Тому
навчально-пізнавальний процес необхідно спрямовувати на формування у майбутніх учителів
природничих предметів загальнонавчальних умінь і навичок та професійних компетенцій. У цьому
пріоритетами є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і
прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.
Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно залучати студентів до
колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням
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інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронного планетарію, відеосюжетів, віртуальних
екскурсій тощо), що сприятиме формуванню у них комунікативної та соціальної компетентностей.
Об’єднуючим чинником у цьому є впровадження інтегрованого спецкурсу, що за змістом відповідав
би шкільному курсу ''Природознавство'' і кожен із випускників природничих спеціальностей ВНЗ міг би
викладати його у ЗОШ. Для засвоєння навчального змісту предмета ''Природознавство'' особливе
значення мають такі методи і прийоми навчальної діяльності, як спостереження, проведення нескладних
дослідів, вимірювань, робота з різними інформаційними джерелами тощо. Тому в кожному модулі
програми такого спецкурсу виділено рубрики ''Практичні роботи'', ''Практичні заняття'', ''Дослідницький
практикум'' та ''Міні-проекти''.
Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають спостереження за природою,
дидактичні ігри, власні дослідження, вирішення ситуативних завдань, творчі завдання, заняття у формі
подорожі, віртуальної екскурсії, ведення журналу дослідника, репортажу з місця подій, святкування Дня
Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних
занять позитивно впливають на формування емоційного ставлення до природи, навчають оцінювати
власну діяльність, сприяють розвитку уяви і фантазії.
Висновки з даного дослідження. Структура загальної середньої освіти вимагає якісної підготовки
вчителів, які були б спроможними виходити за межі власне предмета і, маючи ґрунтовну фахову
підготовку, зможуть компетентно та творчо підходити до формування в учнів знань та вмінь й до
створення безпечних, комфортних та результативних умов навчально-виховного процесу.
Система професійної підготовки має враховувати запити суспільства стосовно високого рівня
підготовленості фахівця, тому викладачам ВНЗ рекомендовано удосконалювати навчально-методичні
комплекси предметів природничого циклу за рахунок включення сучасних засобів навчання, проведення
семінарів із впровадження сучасних педагогічних технологій, систематичного підвищення кваліфікації
викладачів, створення віртуальних лабораторій, електронних баз знань.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Войтович О. П. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей
естественных дисциплин.
В статье осуществлен анализ понятий ''компетентность'' и ''профессиональная компетентность''.
Определено содержание профессиональной компетентности, основные задачи подготовки и условия
формирования профессиональной компетентности будущего учителя естественных дисциплин.
Предложено внедрение интегрированного спецкурса, что по содержанию соответствовал бы
школьному курсу ''Естествознание''. Описаны формы и виды учебной деятельности будущих учителей
естественных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, естественные предметы, учебный процесс.
Voytovych O. P. Formation of Professional Competence of Future Teachers of Natural Sciences.
The article analyzes such concepts as ''competence'' and ''professional competence''. The content of professional
competence, the main task of training and formation conditions of professional competence of future teacher of
natural disciplines are determined in article. The implementation of the integrated discipline appropriate in the
contents to the school course "Natural Science" is proposed. Forms and types of the educational activity of
future teachers of natural sciences are described.
Keywords: professional competence, natural subjects, learning process.
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК НЕОБХІДНОЇ
СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто особливості та етапи розвитку креативності педагога вищої школи;
проаналізовано форми, методи та прийоми, які варто використовувати у педагогічній діяльності для
вдосконалення творчих умінь та навичок. Також акцентовано увагу на важливості розвитку
креативності викладача англійської мови та запропоновано шляхи формування творчих здібностей
викладача. Важливе значення у статті надано також зв’язку креативності викладача із розвитком
творчого потенціалу студентів англомовного профілю.
Ключові слова: креативність, вища школа, методи, прийоми та форми розвитку творчих здібностей.
Постановка проблеми. В останні роки в умовах значних соціальних, економічних, політичних,
технологічних змін у житті суспільства значно підвищилися вимоги до діяльності та особистості
педагога вищої школи, зумовлені, насамперед, вимогами до майбутнього фахівця, якого він готує. Як
відомо, одним із найголовніших завдань сучасної освіти є формування творчої особистості. Однак для
його реалізації необхідне креативне самовираження самого викладача, який повинен стати мотиватором
у навчанні студентів та особистим прикладом спонукати їх до творчої діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Про актуальність зазначеної проблеми свідчить низка праць
вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячених питанням педагогічної культури, професійної
компетентності та креативності викладача вищої школи. Так, значну увагу вчених привертає поняття
творчості у психологічному аспекті (О. Волубаєва, М. Папуча, В. Моляко, М. Савчин, Я. Пономарев,
І. Фостер, Е. Торренс); педагогічними проблемами розвитку творчої компетентності вчителя цікавляться
такі лінгвісти, як О. Тутолмін, С. Сисоєва, Т. Базаров, А. Бермус, В. Кан-Калік, О. Дубасенюк,
Н. Воітлева, Г. Мешко, М. Морайс, А. Уоррен тощо. Однак значно меншою мірою робиться акцент на
особливостях розвитку творчості вчителя іноземної мови, зокрема англійської (І. Зимня, І. Бім,
С. Максимюк, Р. Горбуліна). Адже, як відомо, у наш час англійська мова, маючи статус мови
міжнародного спілкування, відіграє важливу роль у професійному та кар’єрному зростанні майбутніх
спеціалістів, які високо цінуються не лише на вітчизняному ринку праці, але й мають перспективи
співпраці з іноземними партнерами.
Мета статті. Відсутність ґрунтовних досліджень щодо проблеми розвитку творчих здібностей
викладача англійської мови зумовила вибір теми нашої роботи, мета якої полягає у визначенні
особливостей та способів розвитку креативності викладача вищої школи на заняттях англійської мови.
Виклад основного матеріалу. Дискутуючи над проблемою визначення поняття ''творчість'', вчені
оперують ще такими поняттями, як ''креативність'' та ''інновація''. Іноді у мовознавстві ці поняття
ототожнюються (А. Гайфутдинова, Т. Андрюшина, Л. Коханович, Н. Яремчук), однак більшість
мовознавців (Р. Швай, О. Ярошинська, М. Потієнко, Р. Горбуліна тощо) схильна до розмежування цих
термінів. Найбільш удало, на наш погляд, дає визначення цим поняттям Р. Швай, яка наголошує, що
творчість – це діяльність, результатом якої є продукти творчості, що характеризуються новизною та
цінністю, хоча би для особи, що творить; креативність – це здатність людини до генерування нових і
цінних витворів. Як риса характеру вона відноситься до особистості людини, а не до характеристик
творчого продукту. Інновація розглядається дослідницею як здатність людини до впровадження творчих
ідей у життя [1: 80]. У своїй роботі ми апелюватимемо до термінів ''креативність'' та ''творчість'', оскільки
розглядаємо й особистісні риси педагога, і сам процес його діяльності, який виражається у доборі
відповідних методів, прийомів роботи зі студентами, які активують творчість самого викладача.
Як відомо, творчий процес пов’язаний як з емоційною, так і з інтелектуальною сферами. Однак,
звертаючись до особистісних якостей креативного викладача, жоден дослідник не акцентує на
важливості інтелектуального розвитку педагога, більш того, іноді надмірність знань може зашкодити
появі творчого натхнення. Так, Н. Яремчук зазначає, що не завжди талановитий науковець із високим
рівнем енциклопедичних знань може забезпечити відповідний рівень педагогічної творчості, бо
схильність до впорядкування і нагромадження знань, готових фактів є певним бар'єром спонтанної
творчості. Важливе значення має вміння абстрагуватися від того, що вже відомо і колись мало
позитивний результат [2: 245].
До найважливіших якостей креативного педагога більшість учених (В. Кан-Калік, С. Сисоєва,
О. Ткаченко, О. Ярошинська, М. Потієнко, О. Дяченко тощо) зараховують його здатність співвідносити
матеріал заняття із власним досвідом, пошуково-проблемний стиль мислення, здатність до самоаналізу та
безперервного самовдосконалення, наявність суб’єктивної позиції, систему ціннісних орієнтацій,
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готовність до ризику, прагнення до створення нового. Крім того, рушійною силою розвитку педагогічної
креативності викладача-професіонала є проблемне бачення, наполегливість, ентузіазм, винахідливість,
артистичність, оригінальність, гнучкість мислення, працьовитість, різнобічність, захоплення справою як
покликанням, імпровізація, творча уява, фантазія, динамізм, наявність стратегії, уміння швидко реагувати
та адаптуватися до ситуації, інтуїція тощо. Однак, на нашу думку, більш відповідальна роль у плані
креативності відводиться саме викладачу англійської мови, адже він не лише навчає та виховує студентів,
але й формує в них почуття комунікативної компетентності, розвиває почуття поваги до культури та
традицій країни, мова якої вивчається. Від того, наскільки творчими будуть заняття англійської мови
залежить не лише зацікавлення студента предметом, але й його успішність у житті, адже знання англійської
мови допомагає оволодіти багатьма професіями та відкриває безліч перспектив. Тому, ураховуючи ці
чинники, викладач англійської мови має володіти не лише перерахованими вище особистісними
характеристиками, але й мати низку характерних специфічних рис і здібностей, типових лише для нього.
Так, С. Максимюк вважає, що вчитель іноземної мови завжди повинен бути натхненний; професійно
підготовлений (досконало знає свій предмет, щоденно готується до занять, постійно знайомиться з
новітньою літературою); він підтримує студентів (розвиває та підтримує творчість і допитливість
студентів); послідовний, принциповий і вимогливий у викладанні та оцінюванні; завжди дає відповідь на
несподівані запитання, а якщо не знає відповіді, визнає це, зауваживши, що знає, як і де знайти;
позитивно ставиться до змін; проводить уроки не лише сидячи; залишає негативний емоційний вантаж
поза дверима аудиторії [3: 206]. О. Дубасенюк, наприклад, до специфічних рис вчителя іноземної мови
відносить ще й такі: здатність бути мовленнєвим партнером для студента; переважне використання
стимулюючих впливів порівняно з оцінювальними і особливо дисциплінуючими, які блокують
іншомовне спілкування; уміння підтримувати рівне ставлення до всіх учасників спілкування; відмова від
корпоративного стереотипу "вчитель завжди правий" як несумісного з процесом навчання; здатність
виступати посередником між іншомовною культурою та студентами; здійснювати соціокультурне
виховання; створювати атмосферу психологічного комфорту під час вивчення іноземної мови, ситуацію
співробітництва у навчанні іншомовного спілкування [4: 145].
Важко не погодитися, що всі названі вище якості викладача іноземної мови є важливими, щоб
охарактеризувати його як творчу особистість. Однак, щоб досягти такої високої професійності, варто не
лише враховувати кожен непередбачуваний момент у процесі педагогічної діяльності, прагнути до
самовдосконалення, уміти критично ставитися до своєї роботи, але й важливо бути фанатом своєї справи
та залучати у практику найновіші, найоригінальніші, нестандартні методи та прийоми роботи, які
допоможуть творчо розкритися не лише самому викладачу, але й наштовхнуть на творчі дії студентів.
Варто також зазначити, що творчість викладача може виявлятися на різних етапах його педагогічної
діяльності. Так, скажімо, Г. Мешко та Н. Яремчук виділяють 5 етапів розвитку творчості педагога за
ступенем його самостійності: 1) характеризується стійким інтересом, ясно вираженою спрямованістю
особистості на професійно-педагогічну діяльність; 2) характеризується розвитком наслідувальної
активності і пов'язаний з підвищенням рівня освоєння діяльності, інтенсивним творчим оволодінням
професійними методами, засобами, прийомами (цей етап можна назвати репродуктивним);
3) відбувається збагачення діяльності педагога за допомогою поступового зниження загальної кількості
наслідуваних дій та збільшення ініціативних дій (його можна назвати етапом оптимізації);
4) характеризується переходом від наслідування до самостійної творчості (евристичний рівень);
5) характеризується
підвищеною
професійно-творчою
активністю
особистості,
наявністю
індивідуального творчого стилю діяльності (дослідницький етап) [2: 246; 5: 34].
Однак більш влучним нам видається виокремлення етапів творчого процесу за структурою заняття,
запропоноване В. Кан-Каліком:
1) Етап задумки заняття. Творчість виявляться у знайомстві з матеріалом та його плануванні. Якщо ж
заняття проводиться не вперше, то творчість виявляється у процесі оновлення відомого навчальнометодичного матеріалу;
2) Етап розробки заняття. Творчість виявляється у постановці конкретних задач, цілей діяльності та
організації її методичної структури. Цей етап творчості пов'язаний із досвідом педагога, його загальною
ерудицією, культурою, творчими здобутками;
3) Етап реалізації задуму у ході заняття. Творчість виявляється у безпосередньому спілкуванні зі
студентами, вирішенні неочікуваних педагогічних задач, які виникають на занятті;
4) Етап самооцінки та самоаналізу педагогом результатів своєї творчості. У процесі визначення удач /
невдач, задоволення / незадоволення виникають нові задачі, що породжує творче налаштування на
подальшу діяльність [6: 71].
Для стимулювання креативності на кожному етапі варто застосовувати різноманітні шляхи та
методики її розвитку. Це можуть бути як загальні методики психологічного тренінгу, так і специфічні
способи розвитку творчості викладача іноземної мови, запропоновані в основному іноземними ученими.
Уважається, що психологічний тренінг формує ставлення до навчального предмета і педагогічного
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процесу як до засобу самореалізації, розвитку, що створює сприятливе підґрунтя для креативності.
Найбільш удалими, на наш погляд, є принципи конструювання тренінгу для розвитку педагогічної
креативності викладачів-лінгвістів, запропоновані Т. Остафійчук.
Серед основних принципів тренінгу, які нерозривно пов’язані із загальнодидактичними, науковець
виділяє наступні:
1) Принцип створення мотиваційного мікросередовища. Спеціалісту потрібне занурення в діяльність,
захоплення цим процесом. Щоб увійти в такий стан, учасникам тренінгу потрібно мати позитивний
настрій, мотивацію досягнення мети, уміння підтримати відповідну концентрацію уваги на діяльності;
2) Принцип створення рефлексивного мікросередовища. Ґрунтується на створенні деяких умов:
критичного настрою, цільових установок, які мотивують учасника до дій, організації дій із контролю і
самоконтролю, оцінки і самооцінки, відносин кооперації під час спільного пошуку основ для оцінки
результату і процесу творчої діяльності;
3) Принцип організації пошуково-евристичного мікросередовища. Ґрунтується на спеціально
створеній у процесі тренінгу ситуації, яка забезпечує появу в учасників потреби в пошуку виконання
професійних завдань. Саме завдяки кваліфікованому конструюванню вправ для тренінгу креативності
така функція дає змогу підвищити значущість творчих розв’язань;
4) Принцип вільного вибору і безоцінкових суджень. Передбачає розуміння творчості як здібності
виразити своє особливе неповторне ставлення до матеріалу. Ведучий повинен дати кожному учаснику
свободу вибору та можливість проявляти творчий підхід до справи. Свобода вибору може передбачати
право на помилку;
5) Принцип навчальних проблемних ситуацій, який підтверджує, що навчальні проблемні ситуації
сприяють формуванню і закріпленню креативних умінь, викликають потребу долати труднощі;
6) Принцип чергування логічної й евристичної діяльності, який застосовується для того, щоб в учасників
тренінгу не формувався стереотип виконання одноманітної роботи за конкретними правилами [7: 133].
Усі ці принципи є яскравим свідченням того, що будь-який викладач може стати творчою
особистістю, а це є домінантою в парадигмі креативної освіти. Однак, у цьому процесі замало лише
бажання педагога, його наполегливості та працелюбності. Необхідні ще підручники, навчальні та
методичні посібники для викладача і студента, які відповідають принципам креативної освіти, інші
інструментальні інформаційні дидактичні засоби, нові креативні мультимедійні, інформаційні і
телекомунікаційні технології. За наявності таких умов викладач іноземної мови може звертатися до
різних форм роботи, які допоможуть вдосконалити його креативні можливості та відповідно
налаштувати на творчий розвиток самих студентів. Так, скажімо, на заняттях англійської мови
важливого значення сьогодні набула розробка комп’ютерних презентацій, створення відео роликів на
реалізацію творчих завдань, широке використання наочного матеріалу, проведення занять у формі
круглого столу, застосування методу проектів, методу створення проблемних ситуацій. Досить
практичними та корисними як для викладача, так і для майбутнього спеціаліста англійської мови можуть
бути, на наш погляд, метод абсурду (полягає в тому, що студентам спеціально пропонується таке
завдання, яке не може бути вирішене), метод ситуативної драматизації (полягає у введенні певних змін у
хід роботи), метод інформаційної перенасиченості, який ґрунтується на свідомому включенні зайвих
відомостей у вихідну умову завдання, метод раптових заборон (полягає в тому, що досліднику на тому
чи іншому етапі роботи забороняється використовувати певні підручні засоби), метод рольової гри тощо.
Такі форми та методи роботи вимагають від викладача не лише ерудиції, досконалого знання свого
предмета, вільного володіння комунікативними навичками, але й методичної та інформаційної
вправності, готовності до експромту та непередбачуваних ситуацій на занятті, умінні подавати нові ідеї
та скеровувати думки студентів у потрібне русло, імпровізації, уміння підтримувати аудиторію в
постійному напруженні, але й не забувати про моменти релаксації, виявлення почуття гумору, здатності
педагога підтримувати інтерес студентів до культури народу, мова якого вивчається. Усі ці вміння та
навички є виявом творчості викладача, якого можна назвати педагогом нової формації, який володіє
методологією креативної освіти.
Крім того, коли йдеться про специфічні риси, притаманні креативному викладачу англійської мови,
варто звернути особливу увагу на погляди зарубіжних учених, які дещо по-іншому, крізь призму свого
менталітету, розглядають і структуру заняття, і роботу викладача до, під час та після заняття, і саму
креативність, прагнення до якої уже давно стало однією з основних цілей у системі сучасної зарубіжної
освіти. Так, деякі дослідники (М. Морайс, І. Азеведо, Г. Клекстон, Г. Караджагі тощо) зауважують, що на
занятті англійської мови креативний викладач повинен: обов’язково використовувати аудіо-візуальні
засоби навчання (однак не варто зосереджуватися лише на них, оскільки учитель повинен також
проявляти свої особисті творчі здібності); використовувати різні форми та методи роботи; звертати увагу
на мову тіла; швидко реагувати та переключатися з одного методу на інший у разі занепаду студентської
активності; бути рольовою моделлю для студентів і стимулювати їхній інтерес; розумно ризикувати;
демонструвати свою творчість, але критично ставитися до себе; не боятися виглядати дивним; виявляти
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ентузіазм на занятті; бути готовим не лише навчати, але й навчатися від своїх студентів; виявляти тісний
зв'язок зі студентами, проникатися їхніми проблемами, бути співчутливим.
Досить чітко, на нашу думку, подав способи розвитку креативності викладача британський учений
Г. Клекстон. Він виокремив 8 пунктів формування креативної особистості:
1) Занурення у досвід. Креативні люди хороші споглядачі, вони знають, наскільки глибоко варто
зануритися у вирішальні деталі і викрити те, що було невідомим. У цьому разі варто мати тенденцію
описувати, аналізувати та думати;
2) Допитливість. На думку вченого, щоб бути креативним, варто постійно перебувати у стані
допитливості. Варто любити запитання і з повагою ставитися до так званих ''диких тем'' – питань, на які
викладач не має відповіді;
3) Дослідження. Креативний викладач повинен знати, що робити навіть тоді, коли він не знає, що
робити, а для цього йому необхідно постійно бути в ролі спостерігача та дослідника;
4) Взаємодія (варто залучати студентів до вирішення поставлених задач);
5) Уява, адже багата уява – це мова творчості;
6) Інтуїція (дозволяти речам та ідеям з'являтися тим способом, який можна назвати "розумною
несвідомістю");
7) Інтелект, який є життєво необхідним компонентом уяви та інтуїції;
8) Імітування (не варто боятися, а, навпаки, використовувати у своїй практиці творчість інших людей)
[8: 3].
Отже, проаналізувавши погляди різних дослідників та на основі власного досвіду, уважаємо за
доцільне подати свої способи вдосконалення креативності, які особливо можуть бути корисними для
викладачів англійської мови:
1. Пам’ятати про свої успіхи, спиратися на них, однак не забувати, що невдачі також призводять до
успіху, особливо у разі критичного ставлення до себе та розумного аналізу власних помилок.
2. Бути спонтанним. Не давати студентам можливості передбачати ваш наступний крок у роботі. Для
цього варто здивувати самого себе – зробити те, що не є характерним для вас. Це зіб'є з пантелику
студентів, змусить їх перебувати в постійному напруженні та шукати пояснення вашим учинкам та
ситуації, що склалася. Так, скажімо, у процесі читання тексту можна спочатку поставити завдання
"прочитати й перекласти текст", а після того, як студенти його виконають, різко змінити його.
Наприклад, "переказати текст", "скласти діалоги, в яких висловити протилежні думки щодо змісту
прочитаного", "описати подібну ситуацію з вашого життя" тощо. Різка зміна завдань завжди скеровує
студентів до творчого пошуку.
3. По-новому використовувати старі речі. Щоб бути креативним, не обов’язково вигадувати нові
форми чи методи роботи. Можна залучати до роботи загальновідомі істини, однак подавати їх під кутом
зору сучасності, намагатися побачити світ очима студентів. Так, наприклад, під час вивчення теми
"Професії" можна провести рольову гру: роздати студентам картки із назвами найсучасніших професій
(бізнесмен, блогер, ді-джей, фрілансер тощо) та запропонувати їм розказати про переваги та недоліки
отриманої професії. Це активізує їх зацікавлення предметом, допоможе розвинути їхню уяву і
вдосконалить комунікативні навички.
4. Під час обговорення певної проблеми обов’язково приєднуватися до розмови, подавати свою
цікаву думку або реальну історію із власного досвіду.
5. Використовувати новітні технології (відеопроектор, ноутбук, e-book, відеоплеєр та інші), що є
особливо доречним під час презентації проектів.
6. Давати студентам завдання не лише навчального, але й розважального характеру, наприклад,
кросворди, пазли, ребуси, лексичні та граматичні ігри, тести тощо. Матеріал та завдання варто підбирати
таким чином, щоб він змушував студентів не лише замислитися, а й сміятися. Адже гумор завжди
створює сприятливу атмосферу на занятті, допомагає студентам розслабитися і не боятися висловлювати
свої думки. Так, скажімо, під час вивчення теми "Канікули" можна запропонувати написати твір під
назвою "Найкумедніші канікули в моєму житті", або, розподіливши студентів на 2 групи, запропонувати
їм вигадати найдивовижніші способи проведення канікул (як реальні, так і нереальні). Перемагає та
група, яка подає найкумедніші та найнеймовірніші способи.
7. Навчати студентів через мистецтво. Так, можна вигадати цікаві теми, наприклад, "Будинок моєї
мрії", "Якби я був мільйонером…", "Країна щастя" тощо і запропонувати студентам висловитися з цього
приводу, використовуючи свої таланти (намалювати плакат, зробити вирізки з газет та журналів, зробити
презентацію і т. ін.). При цьому викладач повинен подати приклад своєї роботи або допомогти студентам
у реалізації їх творчого задуму.
8. Винагороджувати студентів за цікаві ідеї (або за допомогою оцінок, або цікавого роздаткового
матеріалу (зірочок, смайликів) за кожну правильну відповідь). Це стимулює активність студентів та
формує позитивне ставлення не лише до предмета, а й до самого викладача.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Основною умовою ефективності роботи з
розвитку педагогічної креативності викладачів все одно залишається їх високий рівень професійної та
особистої компетентності, здатність до постійного вдосконалення та зміни усталених стереотипів у
поглядах на світ. Оскільки творчий розвиток викладача нерозривно пов'язаний із бажанням виховати
креативного студента, тому перспективою нашого подальшого дослідження є проблеми підготовки
майбутніх спеціалістів до творчої педагогічної діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Гарлицкая Т. С. Развитие креативности преподавателя английского языка как необходимой
составной учебного процесса в высшей школе.
В статье рассмотрены особенности и этапы развития креативности педагога высшей школы;
проанализированы формы, методы и приемы работы, которые следует использовать в педагогической
деятельности для совершенствования творческих умений и навыков. Также акцентировано внимание на
важности развития креативности преподавателя английского языка и предложены способы
формирования его творческих способностей. Важное значение в статье придаётся также связи
креативности преподавателя с развитием творческого потенциала студентов англоязычного профиля.
Ключевые слова: креативность, высшая школа, методы, приемы и формы развития творческих
способностей.
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Harlytska T. S. English Teachers' Creativity Development as the Necessary Component of the High School
Educational Process.
For the last few years the demands to the activity and personality of a high school teacher have been
considerably increased. One of the main tasks of modern education is forming the creative personality. But its
realization needs the teacher's creative self-expression who is a motivator in the educational process. The
forming of the teacher’s creative skills is impossible without special methods and ways. The article deals with
the high school teacher's peculiarities and stages of creativity; the forms, methods and ways of work which
should be used in the pedagogical activity for improving creative skills are analyzed here. What’s more, there is
a necessity of studying the peculiarities of the English teacher's creative development, because this aspect is not
studied enough in linguistics. For that reason, the attention is focused on the importance of the English teacher's
creativity development and the ways of forming his / her creative skills are also suggested. The connection
between the pedagogue’s creativity and English department students' creative potential development is also
highlighted in the article. The problem is designated and the results of the research give the reasons to believe
that the English teachers and students' creativity development is one of the priority areas of the study and
requires further research.
Key words: creativity, high school, methods, ways and forms of developing creative skills.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У МЕЖАХ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті визначено актуальність і доцільність організації дослідницької діяльності майбутніх фахівців
технічних спеціальностей у межах курсу іноземної мови; досліджено сутність і надано визначення
поняття "дослідницька діяльність"; вивчено організаційні аспекти дослідницької діяльності студентів;
визначено педагогічні та методичні умови, що сприяють ефективній організації дослідницької
діяльності, яку студенти виконують у межах вивчення курсу іноземної мови.
Ключові слова: вища технічна освіта, дослідницька діяльність, іноземна мова, методичні умови,
педагогічні умови.
Постановка проблеми. Зростаючі вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців технічних
спеціальностей, інтернаціоналізація освітньої, наукової та економічної діяльності, участь України в
Болонському процесі зумовлюють необхідність підготовки фахівців, які вільно володіють іноземною
мовою. Навчання іноземній мові в контексті підвищення якості підготовки фахівців технічних
спеціальностей є важливим завданням вітчизняної вищої професійної освіти та потребує надання
значного обсягу аудиторних годин у навчальних планах університетів. У той же час, однією з основних
сучасних тенденцій у вищій освіті є збільшення кількості часу на позааудиторну та самостійну роботу
студентів. Дослідницька діяльність студентів, яка виконується в межах вивчення курсу іноземної мови
продовжує і доповнює аудиторне навчання й організовується згідно з тими самими закономірностями,
принципами та вимогами, що і навчальний процес – вона є науковою, має зв’язок із практикою, є
суспільно корисною та педагогічно доцільною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми іншомовної комунікації та методики навчання
іноземній мові досліджені у працях І. Бім, О. Іскандерової, Г. Китайгородської, М. Кондратьєва, М. Лонг,
В. Петрусинського, П. Потер, С. Тер-Мінасової, П. Флойд, Г. Щедриної, І. Якиманської та інших
науковців. Дослідницькій діяльності студентів приділяють увагу в своїх наукових працях, присвячених
проблемам підготовки висококваліфікованих фахівців, Т. Бультманн, Г. Гіббс, Д. Годсон, І. Дженсен,
О. Крушельницька, Д. Кун, А. Лоусон, Б. Мор, О. Новиков, В. Шейко та інші вчені.
Аналіз наукових джерел і практичний досвід викладання англійської мови в технічному університеті
дозволяють стверджувати, що існуюча система організації дослідницької діяльності студентів у межах
вивчення курсу іноземної мови не повною мірою відповідає сучасним тенденціям реформування та
модернізації системи вищої освіти.
Мета статті. Метою нашого дослідження є вивчення організаційних аспектів дослідницької
діяльності студентів, яка здійснюється в межах курсу іноземної мови у вищих технічних навчальних
закладах, і обґрунтування доцільності впровадження зазначеного виду діяльності студентів.
Виклад основного матеріалу. З інтенсивним розвитком міжнародного співробітництва, який
відбувається нині, значно підвищилася значущість володіння іноземною мовою як засобом
спеціалізованої професійної комунікації. Володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для
професійного спілкування, є однією із вимог сучасного суспільства до висококваліфікованих спеціалістів
і обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
Методика викладання та удосконалення організаційного аспекту курсу іноземної мови нерозривно
пов’язана з проблемою планування та організації дослідницької діяльності студентів у межах
зазначеного курсу.
Зміст навчання іноземній мові у вищому технічному навчальному закладі визначається, передусім,
цілями навчання, які відображують соціальне замовлення в галузі професійної підготовки майбутніх
фахівців. Вимоги, які висувають роботодавці до випускників вищих навчальних закладів мають пряме
відношення до здатності молодих фахівців критично й аналітично мислити, швидко адаптуватися до
мінливих економічних, соціальних і політичних умов, застосовувати сучасні інформаційні технології,
грамотно висловлювати власні думки в усній та письмовій формі [1]. Відповідно, традиційна модель
навчання як модель передачі знань, повинна перетворитися на модель обробки та конструювання знань.
У цьому випадку іноземна мова являє собою не лише засіб оволодіння лінгвістичними знаннями, але і
засіб набуття знань у професійній сфері.
Як відомо, критерієм практичного володіння іноземною мовою є вміння впевнено застосовувати
найбільш часто вживані та відносно прості мовні засоби в основних видах мовленнєвої діяльності:
говорінні, аудіюванні, читанні та письмі. Практичне володіння мовою спеціальності передбачає також
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уміння працювати зі спеціалізованими іншомовними джерелами з метою отримання необхідної
інформації для розв’язування особистісно значущих і професійних задач [2].
Відповідно, підсилення ролі дослідницької діяльності студентів – це один із найактуальніших аспектів
модернізації вітчизняної вищої технічної освіти та реорганізації принципів навчання студентів іноземній мові.
Звернемося до розгляду визначень поняття "дослідницька діяльність", наявних у науковопедагогічних джерелах, та з’ясуємо його сутність.
Термін "дослідницька діяльність" з’явився у психолого-педагогічній літературі наприкінці 80-х – на
початку 90-х років ХХ століття. Теоретичний аналіз засвідчив, що категорія "дослідницька діяльність" є
предметом наукового інтересу педагогів і психологів різних наукових шкіл. Так, у психології вивченням
дослідницької діяльності займалися І. Зимня, О. Леонтович, А. Леонтьєв, А. Обухов, С. Рубінштейн та
інші науковці; у педагогіці розкриттю змістової сторони дослідницької діяльності, визначенню її рівнів і
етапів, обговоренню методів і засобів присвячено роботи Л. Авдєєвої, С. Архангельського,
В. Загвязинського, Н. Кузьміної, О. Новикова, Н. Сичкової, Є. Шашенкової та багатьох інших учених.
Проведений аналіз трактувань терміну "дослідницька діяльність", які представлені у науковопедагогічних джерелах, дозволяє стверджувати, що дослідницька діяльність найчастіше класифікується
як: навчальна, пошукова і орієнтувальна діяльність. За відсутності одностайності у визначенні цього
поняття, більшість авторів зазначає, що основними рисами дослідницької діяльності є спрямованість на
отримання нового знання і задоволення пізнавальних та інтелектуальних потреб особистості; а
результатом – відкриття нових фактів, отримання знань, формування свідомості.
Погоджуємося з висновками В. Богословського та В. Лаптєва [3: 45], що дослідницька діяльність
включає в себе діяльність з отримання нового знання, його організації, функціонування, зберігання та
розповсюдження.
Дослідивши трактування цього поняття "дослідницька діяльність" у науково-педагогічній літературі
та підтримуючи твердження О. Новикова [4: 13] про те, що її сутність характеризується фактором
"відкриття" нового знання на основі попередніх знань і досвіду людини, можемо дійти логічного
висновку, що дослідницька діяльність є діяльністю, спрямованою на відтворення й аналіз вже існуючої,
та на отримання нової інформації. Тобто, внутрішньо вона спрямована на пізнання, а зовні – на
виробництво. Відповідно, внутрішнім результатом дослідницької діяльності є набуті суб’єктивно нові
знання, вміння та навички, а зовнішнім її результатом є об’єктивно нові знання. При цьому, потреба в
дослідницькій діяльності може мати як пізнавальний, так і професійно-спрямований характер, чи бути
змішаною – пізнавально-професійною.
Переходячи до розгляду феномену дослідницької діяльності в освіті, варто звернути увагу на
твердження Г. Бордовського, який зазначає, що в освіті мета дослідницької діяльності полягає в набутті
студентами функціональної навички дослідження як універсального способу опанування дійсності через
підвищення мотивації до навчальної діяльності й активізації особистісної позиції того, хто навчається, в
освітньому процесі [5: 4].
Як зазначає К. Брокхофф у монографії "Дослідження та розвиток: планування та контроль" [6: 32],
однією із цілей дослідницької діяльності, яка здійснюється студентами в університеті, є набуття її
учасниками навичок дослідження та формування у них дослідницької компетентності, розвиток
дослідницького стилю мислення, активізація та ствердження особистісної позиції науковців, які вже
реалізовували себе, і тих, хто перебуває на стадії становлення.
Відповідно, можна зробити висновок, що дослідницька діяльність сприяє здійсненню ефективного
переходу від пасивного до активного засвоєння знань, тобто виходу на продуктивний рівень, який
розвиває пізнавальну активність і творче мислення студентів. Таким чином, дослідницька діяльність
виконує двоєдину функцію – вона є актом навчання та сприяє особистісному розвиткові студентів.
Німецькі науковці В. Штангл і Й. Кремз [7] визначають п’ять основних етапів здійснення
дослідження:
1) теоретична підготовка: дослідження понятійного апарату відповідної галузі науки,
формулювання завдань дослідження;
2) розробка плану дослідження та інструментарію: вибір порядку проведення дослідження, засобів
і методів оцінки отриманих даних, уточнення центрального поняття, уніфікація цілей дослідження,
визначення виборки;
3) здійснення дослідження: збирання даних;
4) аналіз: обробка й аналіз даних, вирішення завдань дослідження;
5) теоретичний висновок: узагальнення отриманих результатів, визначення зв’язку з існуючими
теоріями.
В. Штангл і Й. Кремз [7] визначають також алгоритм дослідження, якого доцільно дотримуватися
студентам, виконуючи дослідницькі роботи під час навчання в університеті (див. Рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм здійснення дослідження.
Кожний із зазначених етапів дослідження містить різноманіття наукового змісту й результатів, які
отримуються. При цьому, основним результатом будь-якого дослідження, на думку вчених, є знання.
Чи не основним джерелом самостійного здобування знання в сучасних студентів є мережа Інтернет.
Застосування Інтернет ресурсів для здійснення різних видів дослідницької діяльності надає можливість
студентам значно розширювати власні мовні компетенції, отримувати наукову та культурологічну
інформацію. В той же час, комп’ютеризація й інформатизація професійної діяльності, освіти і науки
визначають рівень вимог до сформованості лінгвістичної компетенції сучасного полікультурного
соціуму. Згідно Д. Крісталл [8], у світі близько 80 % інформації, яка зберігається на електронних носіях,
записано англійською мовою, а медійне середовище, яке розвивається у просторі світових мереж, являє
собою джерело входження в актуальний мовний простір, де формується всесвітня нормативна англійська
мова, яка відповідає потребам досягнення взаєморозуміння та професійної взаємодії. Відповідно,
ефективним видом навчальної роботи з метою оволодіння професійно орієнтованою іноземною мовою у
межах здійснення дослідницької діяльності студентів є вивчення аутентичних ресурсів, які доступні
завдяки всесвітній мережі Інтернет.
Крім того, безумовно ефективними заходами у межах організації дослідницької діяльності студентів з
іноземної мови є зустрічі з носіями мови, участь студентів у конференціях різного рівня з підготовкою
доповідей, тез і статей іноземною мовою, організація студентських гуртків, клубів, круглих столів,
конкурсів і олімпіад. При цьому, найбільш доцільними видаються інтегративні стратегії, засновані на
принципах спільної діяльності студентів і викладачів, групової та індивідуальної діяльності студентів,
зокрема, впровадження творчих завдань та їхнє спільне розв’язування, розвиток форм співробітництва
між викладачами та студентами, поетапний рух студентів до діяльності, яка регулюється самостійно в
процесі постановки та вирішування дослідницьких завдань.
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Таким чином, ефективність дослідницької діяльності з метою оволодіння студентами професійно
орієнтованою іноземною мовою є очевидною, при цьому, головна задача викладача під час планування
зазначеного виду діяльності студентів полягає в чіткій постановці задач і формулюванні проблемних
завдань, тематика яких повинна сприяти підвищенню пізнавальної та професійної мотивації студентів,
відповідати їхнім потребам та інтересам, а також їхнім індивідуальним особливостям, до яких можна
віднести, зокрема, рівень володіння іноземною мовою.
Враховуючи зазначене, до педагогічних і методичних умов, які визначають ефективність планування й
організації дослідницької діяльності студентів з курсу іноземної мови, на наш погляд, можна віднести такі:
− адекватне співвідношення обсягу аудиторної та позааудиторної роботи студентів;
− застосування сучасних засобів і методів навчання іноземній мові;
− застосування різних форм і видів дослідницької діяльності студентів у межах курсу іноземної мови;
− відповідність змісту навчальних матеріалів сучасному стану науки і техніки;
− відповідність змісту навчальних матеріалів цілям навчання іноземній мові, які підпорядковуються
соціальному замовленню суспільства;
− методично витримана організація дослідницької діяльності студентів і наявність чітких
рекомендацій з її виконання;
− наявність відповідної сучасної матеріально-технічної бази у вигляді технічних засобів навчання;
− ступінь готовності та зацікавленості викладачів іноземної мови у впровадженні різних видів
дослідницької діяльності студентів у власну освітню практику.
Висновки. Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1) на сучасному етапі розвитку вищої освіти дослідницька діяльність є важливою формою
організації професійної підготовки студентів, засобом навчання і формування у майбутніх фахівців
технічних спеціальностей здатності та потреби до самостійного засвоєння знань і формування вмінь;
2) дослідницька діяльність студентів у межах вивчення курсу іноземної мови є важливим
компонентом навчального процесу у вищому технічному навчальному закладі, засобом сприяння
швидкому та вільному входженню майбутніх фахівців до світової полікультурної спільноти;
3) запровадження наведених педагогічних і методичних умов організації дослідницької діяльності
студентів під час вивчення курсу іноземної мови сприятиме підвищенню розвитку практичних умінь
студентів, які характеризують професійну компетенцію майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження із зазначеної тематики можуть
проводитися в напрямі більш глибокого вивчення видів і форм дослідницької діяльності студентів, у
складанні методичних вказівок для студентів і методичних рекомендацій для викладачів з ефективної
організації дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей у межах вивчення курсу
іноземної мови.
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Голуб Т. П. Организация исследовательской деятельности студентов технических специальностей
в рамках курса иностранного языка.
В статье обоснованы актуальность и целесообразность организации исследовательской деятельности
будущих специалистов технических специальностей в рамках курса иностранного языка; исследована
сущность и поданы определения понятия "исследовательская деятельность"; изучены организационные
аспекты исследовательской деятельности студентов; определены педагогические и методические
условия, которые способствуют эффективной организации исследовательской деятельности, которую
студенты выполняют в рамках изучения курса иностранного языка.
Ключевые слова: высшее техническое образование, исследовательская деятельность, иностранный
язык, методические условия, педагогические условия.
Golub T. P. The Research Activity Organization of Students of Technical Specialties within a Foreign
Language Study.
Nowadays the research work is an essential part of technical specialists' higher education, an important component
of formation of their ability to fulfill self-education, a significant means of their entering an international
multilingual society. The article is devoted to the grounding of urgency and suitability of the students' research
organization within a foreign language study; to the study of essence and definition of the notion ''research'' in the
scientific and pedagogical sources; to the study of organizational aspects of the students' research; to the detection
of pedagogical and methodological conditions of the research which students of technical specialties conduct
within a foreign language course. Among the most important pedagogical and methodological conditions of foreign
language study we highlight a proper ratio of students' attendance and extracurricular activity; the application of
up-to-date means and methods of foreign language study; working materials matching the modern state of science
and technology; working materials content matching the goals of foreign language study which are adequate to
social needs of the society; the methodological correctness of the students' research organization and the
availability of recommendations of carrying it out; the availability of up to date material and technical resources in
the form of study technologies; the level of foreign language teachers' willingness and interest in the various
research forms implementation in their teaching practice. The implementation of proper pedagogical and
methodological conditions in the students’ research work organization while foreign language study allows
improving the technical university students' professional competence.
Key words: higher technical education, research work, foreign language, methodological conditions,
pedagogical conditions.
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АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті розкрито сучасний підхід до тлумачення понять "авторські інноваційні технології",
"авторська школа". Визначено особливості технологій С. Логачевської, С. Лисенкової. Висвітлено
новаторські підходи педагогів до організації навчально-виховного процесу в початковій школі.
Визначено, що застосування сучасних авторських інноваційних технологій початкової школи вимагає від
учителів пильної уваги та відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в навчально-виховний
процес загальноосвітнього навчального закладу.
Ключові слова: інновації, початкова школа, учні, авторські технології, зміст, процес навчання.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською системою
освіти цілу низку принципово нових проблем, обумовлених політичними, соціально-економічними,
світоглядними та іншими факторами, серед яких варто виділити необхідність підвищення якості освіти.
Одним з ефективних шляхів вирішення цих проблем є застосування авторських інноваційних
технологій у навчальному процесі початкових шкіл.
Слово "інновація" в перекладі з латинського трактується як оновлення, зміна, введення чогось нового.
У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчальновиховного процесу.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що на сучасному
етапі проблеми інновацій в освіті досліджують такі науковці: сербський педагог К. Ангеловський;
англійські та американські педагоги Х. Барнет, Д. Гамільтон, Н. Грос, М. Єльмандра, У. Кінгстон,
Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок. В Україні вивченням та впровадженням інноваційних
технологій у навчально-виховний процес займаються провідні дослідники: К. Бондарева, Л. Буркова,
Р. Гуревич, І. Дичківська, М. Єменко, І. Зязюн, О. Іонова, О. Козлова, Г. Лаврентьєва, Л. Макрідіна,
В. Паламарчук, А. Підласий, І. Підласий, С. Сисоєва, Є. Чернихович та інші.
Метою статті є аналіз авторських інноваційних технологій навчання, що застосовуються в сучасній
початковій школі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інновація в освіті – це процес творення, запровадження
та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних технологій [1]. Це – система ідей,
головною метою яких є збереження і розвиток творчого потенціалу людини [2].
Більшість науковців трактують інновації як оригінальні, новаторські способи та прийоми
педагогічних дій і засобів навчання [3].
Одні дослідники переконані, що інноваціями можна вважати лише те нове, яке має своїм результатом
кардинальні зміни в певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, навіть незначні,
нововведення. Погоджуючись з обома твердженнями вважатимемо інновацією нововведення, що
зумовлює отримання кращого результату за попередній.
У свою чергу, інноваційна технологія передбачає цілеспрямоване, систематичне й послідовне
впровадження в практику роботи школи оригінальних ідей, прийомів, засобів навчання.
В основі сучасних інноваційних технологій навчання лежать авторські ідеї педагогів-новаторів минулих
століть, зокрема: принцип природовідповідності Я.-А. Коменського; ідеї вільного розвитку особистості
Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессрі; гармонійний розвиток особистості І. Песталоцці; принципи самодіяльності та
самореалізації А. Дістервега; провідна роль учнів у навчальному процесі Дж. Дьюї; пізнання через досвід
К. Роджерса; ідеї розвивального навчання Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова; творчий розвиток
особистості Г. Альтшуллера, які можна вважати авторськими інноваційними технологіями.
Авторські інноваційні технології – це технології, розроблені педагогами-практиками, в яких у різних
варіантах поєднано нові форми та методи навчання дітей. Вони практично реалізуються в навчальновиховній роботи авторських шкіл.
В "Українському педагогічному словнику" С. Гончаренка зазначається, що "авторська школа – це
оригінальна, загально-педагогічна, дидактична, методична та виховна система, опрацьована з
урахуванням надбань з психології, педагогіки, вікової фізіології та інших наук, вітчизняного й
зарубіжного педагогічного досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за участю її авторів принаймні
в одному навчально-виховному закладі" [4]. Однак часто такі заклади виокремлюють і за узагальненою
назвою психолого-педагогічних, філософських ідей, покладених в основу навчально-виховної системи.
Таким чином, авторські школи – нові навчально-виховні заклади, діяльність яких побудована на
оригінальних авторських ідеях та інноваційних технологіях.
© Гудовсек О. А., 2013
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Першими вітчизняними авторськими школами були школа в Ясній Поляні Л. Толстого, навчання в
якій ґрунтувалося на принципах свободи та народності, навчально-виховні заклади А. Макаренка,
побудовані на засадах колективізму, комунарського виховання та виробничої діяльності, Павлиська
школа В. Сухомлинського, основана на цілісній системі гуманної педагогіки та ін.
Сучасні авторські школи найчастіше виникають на базі звичайних масових шкіл, глибоко
розробляючи та реалізуючи на оригінальній основі одну або кілька будь-яких своїх функцій. Науковці
виділяють наступні якості (критерії) авторських шкіл: інноваційність - наявність оригінальних
авторських ідей і гіпотез щодо перебудови педагогічного процесу; альтернативність - наявність будьяких з основних компонентів навчально-виховного процесу (цілей, змісту, методів, засобів тощо),
відмінних від традиційних, прийнятих в масовій школі; концептуальність навчально-виховного процесу використання в авторській технології філософських, психологічних, соціально-педагогічних чи інших
наукових засад; системність і комплексність навчально-виховного процесу; соціально-педагогічна
доцільність - відповідність завдань школи соціальному замовленню; реальність та перспективність –
передбачає отримання ефективних результатів у навчально-виховній діяльності [5].
На сучасному етапі в початковій школі широко використовуються низка авторських інноваційних
технологій. Серед них варто виділити: диференційоване навчання молодших школярів (С. Логачевська);
інтенсифікацію навчального процесу (С. Лисенкова); вироблення навичок оптимального читання
(В. Зайцев); індивідуалізацію процесу навчання (А. Границька, В. Шадріков) та ін. Саме їх використання,
на нашу думку, є оптимальними для успішного навчання, всебічного виховання та гармонійного
розвитку особистості молодшого школяра. Охарактеризуємо деякі з цих технологій.
Диференційоване навчання молодших школярів за технологією Світлани Логачевської передбачає
поділ дітей на змінні за складом групи, кожна з яких опановує програмний матеріал на базовому,
визначеному державним стандартом, й варіативному рівнях.
Диференційована форма організації навчальної діяльності в початкових класах дозволяє таку
організацію роботи на уроці, коли одному або групі учнів пропонуються в певній системі посильні
завдання різної складності й цим самим створюються сприятливі умови для розвитку кожної особистості.
Учні класу умовно діляться на групи відповідно до рівня розвитку їх навчально-пізнавальної активності,
рівня знань, сформованості операцій мислення.
Цінність раціоналізаторського досвіду Світлани Логачевської полягає в тому, що вона,
використовуючи ідеї педагогічної науки, розробила оригінальну систему норм і прийомів навчальної
роботи, за допомогою яких ефективно здійснюється диференційований підхід до навчальної діяльності
молодших школярів [6].
Визначаючи шляхи і прийоми диференціації навчальної діяльності школярів педагог дотримується
певних умов, що сприяють підвищенню ефективності впровадження диференціації, а саме:
1) застосування диференціації систематично, майже на кожному уроці, не перетворюється в стандарт
(характер диференційованих завдань залежить від теми уроку, етапу її вивчення, дидактичних цілей); 2)
диференціація проводиться у межах фронтальної роботи з класом, коли учні зайняті вирішенням
загальних навчальних завдань; 3) диференціація базується на педагогічному прогнозуванні вчителя про
те, які шляхи найбільш доцільно запропонувати учням початкових класів для вирішення завдання, щоб
кожен досяг мети.
Автор технології визначила десять способів використання диференційованих завдань у навчальновиховному процесі для учнів різних груп. Способи класифіковано за етапами уроку залежно від
дидактичної мети уроку, змісту, об’єму навчального матеріалу і якості знань учнів [7].
На етапі актуалізації опорних знань використовується підготовка до вивчення нового матеріалу і
робота дворівневих груп, що дозволяє систематично повторювати вивчений матеріал, готує учнів до
усвідомлення нового матеріалу.
На етапі вивчення нового матеріалу використовуються способи: багаторазове пояснення, яке
допомагає залучити кожну дитину до навчального процесу; ефективне засвоювання нового матеріалу;
поєднання фронтальної, парної та індивідуальної роботи, що дозволяє застосувати в процесі вивчення
нового матеріалу колективну роботу, роботу в парах та індивідуальну роботу; вироблення правильного
свідомого виразного читання - дає змогу значно вдосконалити навички читання школярів.
У свою чергу, на етапі закріплення вивченого матеріалу педагогом застосовуються такі форми
роботи: зменшення міри допомоги слабшим дітям, ускладнення навчальних завдань сильнішим учням
(сприяє переходу сильних учнів до творчих завдань, а слабшим учням – навчитися працювати
самостійно); варіативна робота над задачами (дає змогу навчити кожну дитину самостійно розв’язувати
задачі); додаткові завдання (допомагають кожній дитині відшукати самостійний шлях вирішення
проблеми на різних етапах розвитку); вільний вибір варіантів завдань (дає можливість кожній дитині
самостійно вибрати завдання різної складності); складання учнями плану (допомагає виділити головну
думку, переказати прочитане за планом).
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Різноманітні способи і прийоми диференціації, які застосовує у роботі з класом С. Логачевська,
можна звести до таких:
– диференціація за ступенем складності,
– диференціація за ступенем самостійності учнів.
У цьому випадку педагог підбирає різноманітні завдання, які можна класифікувати таким чином:
завдання, що вимагають різної глибини узагальнення і висновків; завдання, розраховані на різний рівень
теоретичного обґрунтування роботи, що виконується; завдання репродуктивного і творчого характеру.
Складність завдання визначається складністю його умови, а також числом операцій, необхідних для
розв’язання.
Технологія Софії Лисенкової передбачає перспективно-випереджальне навчання молодших школярів з
використанням опорних схем. Це система методичних прийомів, які направлені на інтенсифікацію
навчального процесу в початкових класах та сприяють міцності знань молодших школярів, виховання у
них бажання навчатися [8]. Серед основих положень технології педагогом визначено: особистісний підхід
до кожного учня з елементами диференціації та індивідуалізації; педагогіка співробітництва, партнерства;
ситуація успіху – головна умова розвитку дітей у навчанні; комфортність у класі (добродійність,
взаємодопомога; дитина); попередження помилок, а не робота над ними; послідовність, системність змісту
навчального матеріалу; поступовий перехід до повної самостійності виконання завдань.
С. Лисенкова стверджує, що для того щоб зменшити об'єктивну складність деяких питань програми,
треба випереджувати їх введення в навчальний процес [8]. Тому роботу над новою складною темою
педагог розпочинає не у визначені програмою години, а значно раніше. Це перспективна підготовка,
тобто початок принагідного проходження складної теми, наближеної до вивчення в даний момент
матеріалу. Перспективна (та, що лише буде пізніше основною) тема дається на кожному уроці малими
дозами (5-7 хвилин). Навчальний матеріал при цьому розкривається повільно, з усіма необхідними
логічними переходами. До обговорення залучаються спочатку сильні, потім середні і лише після них
слабкі учні класу. Таким чином, діти навчають один одного [8].
Отже, засвоєння нового матеріалу проходить в три етапи: 1) попереднє введення перших (малих) порцій
майбутніх знань; 2) уточнення нових понять, їх узагальнення, застосування; 3) розвиток швидкісних
розумових прийомів і навчальних дій.
Методичний прийом "коментоване управління", що застосовується на другому етапі вивчення нового
матеріалу – це є, по суті, розповідь учнів класу (з місця) про те, які дії, операції вони виконують на даний
момент. Такий прийом навчання допомагає оптимально залучати до роботи весь клас, здійснювати
неперервний зв’язок з усіма учнями класу (письмо елементів букв, цифр, промовляння слів, розв’язування
прикладів, задач і т. д.).
У процесі коментованої діяльності педагогом об'єднано коментування трьох дій: "мислення,
мовлення, записування".
За допомогою коментованого управління середні та слабші учні тягнуться за сильними, розвивається
логічне мислення, доказовість, самостійність мислення усіх учнів класу.
Третій компонентом системи С. Лисенкової є використання опорних схем, та зведених висновків, які
формуються в процесі пояснення нового матеріалу і демонструються педагогом у вигляді таблиць, карток,
набірного полотна, креслення, малюнка.
Висновки. Таким чином, застосування сучасних авторських інноваційних технологій початкової
школи вимагає від учителів пильної уваги та відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в
навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. А інноваційна діяльність
передбачає сформованість у вчителя найвищого ступеня педагогічної творчості.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні авторських інноваційних технології
виховання в початковій школі.
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Гудовсек О. А. Авторские инновационные технологии начальной школы.
В статье раскрыт современный подход к толкованию понятий "авторские инновационные технологии",
"авторская школа". Определены особенности технологий С. Логачевской, С. Лысенковой. Освещены
новаторские подходы педагогов к организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе.
Определено, что использование современных авторских инновационных технологий начальной школы
требуют от учителей тщательного внимания и определенной подготовки касательно их выбора и
внедрения в научно-образовательный процесс общеобразовательного учебного заведения.
Ключевые слова: инновации, начальная школа, ученики, авторские технологии, содержание,
процесс обучения.
Gudovsek O. A. Author's Innovative Technologies of the Elementary School.
The article gives the modern approach to the interpretation of the concepts "author's innovative technologies",
"author’s school". Peculiarities of technologies by S. Logachevska, S. Lysenkova are determined. Innovative
teachers’ approaches to the organization of teaching and educational process at primary school are highlighted.
It is determined that the usage of modern author’s innovative technologies of the elementary school requires
from teachers the thorough attention and the certain preparation concerning their choice and implementation
into the educational process of the educational establishment.
Key words: innovation, elementary school, schoolchildren, author’s technologies, content, learning process.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті уточнено категорію "педагогічна технологія" відповідно до її проектної спрямованості,
обґрунтовано побудову педагогічної технології проектування навчальної інформації викладачем
вищої школи в ході професійно-педагогічної діяльності, представлено шляхи її впровадження у
навчальний процес вищої школи. Концептуальною основою розробки технології проектування
навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу в ході професійно-педагогічної
діяльності визначено адаптивний підхід як засіб наближення навчальної інформації та
інтелектуально-змістових можливостей суб'єктів комунікації.
Ключові слова: педагогічна технологія, навчальна інформація, проектування, викладач вищої школи.
Постановка проблеми. Одним із шляхів впровадження європейських норм і стандартів в освіті та науці
на основі узгодження положень системи вищої освіти та поширення власних здобутків у цій галузі в
Європейському Союзі є забезпечення якісно нового рівня навчальної інформації, проектуванням якої у вищій
школі займається викладач. Такій підхід створить умови для забезпечення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців різних галузей на ринку праці, озброїть їх методологією творчої діяльності.
Однак на етапі активної модернізації вітчизняної системи освіти наявний рівень особистої та
професійної адаптації викладачів вищої школи в інформаційному просторі не відповідає сучасним
вимогам суспільства щодо використання ними педагогічної інформації у процесі розв’язання навчальнопрофесійних завдань. Тому актуальним є дослідження теоретичних та практичних аспектів
упровадження технології проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в ході
професійно-педагогічної діяльності, яка, з одного боку, є важливим шляхом організації навчальної
інформації, з іншого – забезпечує продуктивну взаємодію викладача та студентів у ході навчального
процесу, а також виступає важливим засобом формування професіоналу нової формації.
Ознайомлення з результатами теоретичного аналізу і практичним досвідом професійно-педагогічної
діяльності викладачів вищої школи в контексті проектування навчальної інформації дало змогу виявити
суперечності:
•
між соціальним замовленням щодо професійно-компетентних викладачів вищих навчальних
закладів, здатних вдало проектувати та оновлювати зміст освіти, актуалізувати наявний обсяг
інформації, трансформувати її в навчальну інформацію і досягати бажаних результатів, та
наявним рівнем їх готовності до проектування навчальної інформації;
•
між ступенем особистісної та професійної адаптації педагогів до професійної дійсності та
динамікою інформаційної реальності;
•
між збільшенням обсягу професійно-педагогічної інформації та активним використанням
викладачем традиційних технологій її представлення, що обмежує рівень компетентнісної
орієнтації в сучасному інформаційному просторі;
•
між зростаючою потребою використання педагогічної інформації у процесі розв'язання
навчально-професійних завдань та відсутністю необхідних для цього педагогічних умов у
вищих навчальних закладах.
•
Одним із шляхів їх подолання є удосконалення проектної складової освітньої діяльності
викладача вищого навчального закладу засобами технологізації, оскільки досконале знання
базових технологій та уміння працювати за чітко окресленою схемою забезпечує резерв часу
для творчого пошуку в межах сучасного інформаційного простору, сприяє підвищенню рівня
педагогічної майстерності тощо.
Метою статті є обґрунтування та розробка педагогічної технології, що забезпечує оптимізацію роботи
викладача вищого навчального закладу з навчальною інформацією.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку системи освіти педагогічна технологія
функціонує як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання; система способів, принципів і
регуляторів, які застосовуються професіоналами в ході реалізації навчального та виховного процесів;
реальний процес навчання; конструкція, стратегія, алгоритм дій педагога, організація педагогічної
діяльності [1: 66].
Загалом, педагогічну технологію з позицій професійної діяльності педагога розглядають як
системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання й засвоєння знань з
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, завданням яких є оптимізація форм освіти.
© Кравець О. Є., 2013
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Цікавим для нашого дослідження є факт, пов'язаний з уведенням в обіг (з великим застереженням)
поняття педагогічної технології на вітчизняному ґрунті (у нас це відбулося наприкінці 70-х – початку 80х років), що означало ".... поєднання методів, форм, способів, організаційних рішень і т.п. спільної
діяльності вчителя та учнів для досягнення мети розвитку, виховання, навчання, відповідно до ....". Як
результат, на фоні актуалізованої в дослідженні проблеми інформатизації суспільства традиційне
словосполучення залишилося, а новостворене поняття розпочало самостійне життя й увійшло до
активного обігу в педагогічній теорії і практиці. На його утвердження вплинуло й те, що поняття
"технологія" на той час уже вживалося в зарубіжній педагогіці [2: 51].
Спираючись на проектну спрямованість навчального процесу, І. П. Підласий педагогічною
технологією називає комплексний педагогічний вплив, що дозволяє одержати педагогічний продукт
заданої кількості та якості відповідно до запроектованих витрат часу, сил і засобів [2: 53]. Практично це
означає прийняття чітких зобов’язань, наприклад: той, хто навчає, гарантує за певний час конкретну
особу, що навчається, довести до певного рівня навченості за умови надання точних характеристик,
параметрів кінцевого продукту та умов, за яких буде здійснюватися запланована взаємодія.
У педагогіці розроблено низку класифікацій педагогічних технологій за цілим рядом інструментально
значущих ознак. У контексті досліджуваної проблеми у світовій практиці найчастіше використовують:
інформаційні, інформаційно-комунікаційні, інформатизації навчального процесу, метод проектів тощо.
Запропоновані види педагогічних технологій не окреслюють загального спектру технологій, які
розробляються педагогами-практиками. Так звані авторські педагогічні технології поєднують у різних
варіантах елементи апробованих технологій та зорієнтовані на реалізацію мети, змісту конкретного
навчального процесу.
Для експериментальної перевірки досліджуваної проблеми запропоновано технологію проектування
навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу в ході професійно-педагогічної
діяльності. Дамо її теоретичне та практичне обґрунтування.
Основою побудови будь-якої технології є визначання її концептуальних засад, що окреслюють
провідну думку наукового експерименту. Концептуальною основою побудови технології проектування
навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу в ході професійно-педагогічної
діяльності став адаптивний підхід, як перспективний напрям оновлення навчального процесу вищої
школи, теоретико-методологічні засади використання якого обґрунтовані в дослідженнях В. В. Богорева,
Т. В. Мухлаєва, В. І. Соколова, І. С. Якіманської, Є. О. Ямбурга та ін.
Слово "адаптивний" походить від англ. to adapt та означає пристосування до нових вимог та змін
середовища [3: 12]. Адаптивне навчання являє собою технологічну педагогічну систему форм і методів,
що сприяє ефективному індивідуальному навчанню. Ця система краще за інші враховує рівень і
структуру початкової підготовленості, оперативно відстежує результати поточної підготовки, що
дозволяє раціонально підбирати завдання і вправи для подальшого швидкого просування.
Початком адаптивного навчання можна вважати час виникнення педагогічних праць
Я. А. Коменського, І. Г. Песталоцці, А. В. Дістервега, яких об'єднують ідеї природовідповідності та
гуманності навчання. У центрі їх педагогічних систем – учень [4].
Недостатня інформованість про реальний рівень знань учнів і природні відмінності в їх здібностях
щодо засвоєння знань стали головною причиною появи адаптивних систем, заснованих на принципі
індивідуалізації навчання, який важко реалізується в традиційній класно-урочній формі. До появи
перших комп'ютерів найбільш відомою системою, близькою до адаптивного навчання, була так звана
система повного засвоєння знань. У сучасному варіанті адаптивні форми навчання з'явилися не так давно
як результат взаємозв'язку трьох прогресивних тенденцій: комп'ютеризації освіти, зростання ролі
аутодидактики й розвитку теорії педагогічних вимірювань [4].
Важливу роль для розвитку зазначеного освітнього напряму відіграє комп'ютеризація освіти, яка
дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці викладачів, зберегти методичний потенціал
професорів старшого покоління, багаторазово використовувати результати матеріалізованої праці у
формі комп'ютерних навчальних та контролюючих програм. Це може також допомогти викладачам
перетворитися з фахівця, який дає уроки, в технолога сучасного навчального процесу, в якому провідна
роль відводиться не стільки і не тільки навчальній діяльності викладача, скільки учінню самих студентів.
Дослідження соціально-філософських основ адаптації дозволило виокремити наступні її
характеристики: здатність до пристосування дорослого до соціальних норм, узгодження вимог із
потенційними тенденціями розвитку як суб'єкта, так і соціального середовища, здатність до подальшого
особистісного розвитку. У сучасній педагогічній літературі аналіз розуміння адаптації (з урахуванням
комплексних лабораторних досліджень адаптивних систем 2001-2003 рр., в яких взяли участь проф.
Т. Г. Браже, д.п.н. Л. Ю. Монахова, к.п.н. Л. Л. Горбунова та ін.) відбувається в колі визначення
концептуальних основ моделювання адаптивних систем як соціально-орієнтованих, навчальнорозвиваючих моделей взаємодії викладача, студентів, джерел інформації, основною якістю яких є
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адаптивність дорослої людини. Змістом категорії "адаптивність" є варіативність, персоналізація,
гнучкість, дозування навчальної інформації, нелінійність інформаційних структур.
Викладач має сформувати авторське мислення у майбутнього фахівця, використовуючи адаптивний
підхід у межах технології проектування навчальної інформації. Для вирішення цієї проблеми
Г. А. Русскіх пропонує своєрідний "дидактичний конструктор", який складається з великого комплексу
адаптивних технологій, за допомогою яких викладач створював би свою технологію, що є оптимальною
в його ситуації і для його студентів, відповідає їх інтересам. За таких умов педагогу важливо мати досить
чіткі уявлення про ту необхідну структуру організації навчання, якої варто дотримуватися під час
авторського "проектування" [5].
Водночас, на думку науковця, адаптивність навчального матеріалу в процесі його проектування
охоплює такі характеристики, як мотиваційність та швидкість реагування на зміни в соціокультурному
середовищі. Реалізація цього принципу досягається шляхом створення нелінійних структур
розгалуженого алгоритму змісту навчальної інформації з певної дисципліни з урахуванням психологопедагогічних й навчальних характеристик студентів, складених з урахуванням їх мотиваційних
установок та інтересів.
Враховуючи зазначене вище, виділимо основні функції адаптивного підходу:
•
мотиваційну, що базується на перебудові стереотипів діяльності особистості, розумінні активної
ролі викладача у виборі стратегій і методів роботи, в досягненні бажаного результату
навчальної діяльності;
•
організаційно-цільову, що виражається в наближенні цілей тих, хто бере участь у навчальному
процесі з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;
•
змістовно-проектувальну, що передбачає відбір навчальної інформації, варіативність навчальних
планів і програм, конструювання нових освітніх моделей;
•
технолого-управлінську, що передбачає моделювання, використання різнорівневого і
диференційованого навчання, яке включає альтернативний вибір форм і методів проведення
занять та зміну соціально-освітніх орієнтацій.
Науковий зміст розробки авторської технології на основі адаптивного підходу полягає в тому, що, з
одного боку, через її застосування викладачі впроваджують гнучкі алгоритми, які передбачають
попереднє проектування навчального процесу й не усувають можливості реалізації педагогічного
експерименту; з іншого – це такий проект навчального процесу, в основі якого – спеціально розроблена
структура і зміст, побудовані з урахуванням розвитку інтелектуальних можливостей студентів та
спрямовані на досягнення високого рівня якості освіти.
Розробляючи експериментальну програму щодо проектування навчальної інформації викладачем, ми
спирались на ієрархію цілей як умову максимальної адаптації розробленої технології до умов
навчального процесу вищої школи. Розроблена технологія реалізує процес цілеутворення на двох рівнях:
стратегічному, поетапному.
На стратегічному рівні відбувається педагогічна інтерпретація суспільно-державного замовлення і
визначення стратегічних пріоритетів професійно-педагогічної діяльності викладача у визначеному
напрямі (проектування навчальної інформації). Такий підхід зумовлює переорієнтацію навчальнопрофесійних завдань педагога у межах інформаційно-освітнього простору.
Рівень поетапного цілеутворення передбачає подальшу конкретизацію стратегічної мети,
впровадження якої представлено у розробленій технології на основі інтерпретації навчального процесу
через його проектну спрямованість.
Так, Н. М. Суртаєва, розглядаючи проблему проектування педагогічних технологій у професійній
підготовці вчителів, визначає її через систему дій, що спрямована на побудову певної педагогічної
системи, в основу якої покладено проектування і реалізація проекту шляхом використання послідовних
етапів та операцій. Це набір процедур, які оновлюють професійну діяльність викладача і гарантують
запланований, кінцевий результат [6].
Враховуючи зазначене вище, представимо рівень поетапного цілеутворення визначеного типу
технології на основі проектної стратегії (виділення загальних стратегічних ліній) роботи з інформацією: з
опорою на те, що робота викладача з інформацією включає як прямі, так і непрямі техніки, що
забезпечують ефективну взаємодію учасників навчального процесу.
За таких умов у ході експерименту виділено наступні етапи технології проектування навчальної
інформації викладачем вищого навчального закладу в ході професійно-педагогічної діяльності: І –
докомунікативна фаза; ІІ – комунікативна фаза; ІІІ – посткомунікативна фаза, які фактично описують
повний цикл інформаційної взаємодії [7].
На етапі докомунікативної фази відбувається формування цілей діяльності та визначення потреб щодо
обміну інформацією, а також чітко окреслюються та конструюються способи інформаційної взаємодії.
Комунікативна фаза, або власне комунікація (безпосередня реалізація навчальних завдань), включає
передачу та сприймання навчальної інформації та переведення її у поле засвоєння знань.
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Основною метою посткомунікативної фази є визначення результатів інформаційної взаємодії як
стратегічно побудованого (спроектованого) процесу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Відповідно, технологію проектування
навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу в ході професійно-педагогічної діяльності
визначаємо як побудовану поетапно у межах навчального процесу вищої школи суб’єкт-суб’єктну
взаємодію викладача, студентів, джерел інформації на основі адаптивного підходу, що забезпечує, з
одного боку, варіативність, персоналізацію, гнучкість, дозування навчальної інформації, з іншого –
здатність майбутнього фахівця до пристосування у соціальному середовищі, узгодження вимог з
потенційними тенденціями розвитку як суб’єкта, так і соціального середовища, здатність суб’єкта
навчального процесу до подальшого психологічного, особистісного розвитку.
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Матеріал надійшов до редакції 30.09. 2013 р.
Кравец Е. Е. Теоретические основы адаптивного подхода в использовании технологии
проектирования учебной информации преподавателем высшего учебного заведения.
В статье уточнена категория "педагогическая технология" в соответствии с ее проектной
направленностью, обоснована структура педагогической технологии проектирования учебной
информации преподавателем высшей школы в процессе профессионально-педагогической деятельности,
представлены пути ее использования в учебном процессе высшей школы. Концептуальной основой
разработки технологии проектирования учебной информации преподавателем высшей школы в ходе
профессионально-педагогической деятельности определен адаптивный подход как способ приближения
учебной информации и интеллектуально-содержательных возможностей субъектов коммуникации.
Ключевые слова: педагогическая технология, учебная информация, проектирование, преподаватель
высшей школы.
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Kravets O. E. Theoretical Backgrounds of the Adaptive Approach in the Use of Projecting Educational
Informational Technology by a Teacher at Higher Educational Institution.
In the article a category "pedagogical technology" in accordance with its project orientation is specified; the
construction of educational information projecting technology fulfilled by a higher school teacher during his /
her professionally-pedagogical activity is reasonably defined; the ways of its introduction during the educational
process at a higher school are presented. The conceptual basis of projecting the educational informational
technology development during the professionally-pedagogical activity is an adaptive approach. Based on the
theoretical analysis, historical and educational characteristics of three conceptual spaces are provided:
educational information, projecting activities, high school teachers' professional and pedagogical activity; their
relationship in the problem context is defined. On the basis of investigating the problem, in the course of the
teachers' professional and pedagogical activity at higher educational institutions, in accordance with current
society's requirements the technology of projecting educational information in the course of higher school
teachers' professional and pedagogical activity is theoretically grounded and experimentally tested; its
effectiveness is proved; the results of the experimental work are analyzed; the prospects of further scientific
research are defined. Recommendations to improve the projecting component of higher school teachers'
professional and pedagogical activity how to work with educational information are presented.
Key words: information, educational information, project, projecting of educational information, high school
teachers' professional and educational activities.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ
У статті розглянуто психологічний, лінгвістичний методологічний аспекти навчання аудіювання
учнів початкової школи. Окреслено сутність соціокультурної компетенції, визначено її
компонентний склад та доведено важливість її розвитку у процесі навчання аудіювання учнів
початкової школи. Розроблено алгоритм формування соціокультурної компетенції учнів початкової
школи у процесі навчання аудіювання.
Ключові слова: соціокультурна компетенція, іноземна мова, навчання аудіювання, учні початкової школи.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та
практичними завданнями. Проблема викладання іноземної мови (ІМ) в школі в даний час особливо
актуальна, тому що зміни в характері освіти все більш явно орієнтують його на ''вільний розвиток
людини'', на творчу ініціативу, самостійність учнів. Відомо, що метою навчання ІМ є формування
комунікативної компетенції, що включає в себе як мовну, так і соціокультурну компетенцію (СКК), бо
без знання соціокультурного (СК) фону не можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в
обмежених межах. Вивчення мови та культури одночасно забезпечує не тільки ефективне досягнення
практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей, але й містить значні можливості для подальшої
підтримки мотивації учнів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічній та методичній літературі проблему
навчання у СК просторі розглядають Н. Ф. Бориско, Т. Г. Грушевіцька, Н. Б. Ішханян, О. О. Миролюбов,
Ю. І. Пассов, В. Д. Попов, В. Г. Редько, В. В. Сафонова, Клер Крамш, Роберт Ладо.
Проблеми навчання аудіювання на молодшому ступені досліджуються у працях В. Г. Барковської,
Т. В. Лотарева, Г. В. Рогова, O. Dunn, N. Hawkes, J. Stokes.
Дослідження психологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку досліджуються у
працях Ш. О. Амонашвілі, Л. І. Божович, Л. С. Виготського, В. В. Давидовa, В. Я. Ляудіс, Л. С. Славіної.
Спираючись на досвід вищезгаданих учених, а також шукаючи шляхи оптимізації процесу розвитку
СКК учнів початкової школи, ми вважаємо необхідним акцентуалізувати можливості розвитку СКК у
процесі навчання аудіювання.
Метою статті є побудова алгоритму формування СКК учнів початкової школи у процесі навчання
аудіювання.
Виклад основного матеріалу. Головною метою навчання ІМ є розвиток здібностей учнів
використовувати ІМ як інструмент у діалозі культур та цивілізацій світу. Основною комунікативною
компетенцією є комунікативні вміння, сформовані на основі мовленнєвих знань і навичок, а також СК
знання, навички й уміння. Отже, аудіювання – це один із чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів,
зворотний зв’язок говоріння, що дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою й знати, на скільки вірно
реалізуються у звуковій формі мовні наміри [1].
У змісті навчання аудіювання виділяють три компоненти: лінгвістичний, який передбачає розуміння
учнями мовних і мовленнєвих одиниць; психологічний – формування і розвиток лексичних, фонетичних і
граматичних умінь та навичок, і методологічний – уміння зосереджено слухати вчителя, диктора,
товариша. Отже, всі три названі компоненти ми включили й до процесу навчання аудіювання усних
повідомлень рідною мовою.
Програмою передбачено навчання таких компонентів СКК: обирати і вживати відповідні до
ситуації спілкування привітання, ввічливі слова, звертання, вигуки; розуміти особливості привітань зі
святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування; знання культурних реалій спільноти, мова якої
вивчається, пов'язаних із повсякденним життям [2].
Підсумовуючи загальні вимоги програми для 2-4 класів початкової школи, можна передбачити об’єм
роботи вчителя над розробкою завдань для навчання аудіювання. Необхідна ретельна підготовка у
розробці вправ по даній темі, комунікативним ситуаціям. При навчанні аудіювання важливим моментом
є співвіднесеність існуючого матеріалу із формуванням СКК учнів цього етапу. Адже це є основною
умовою для подальшого успішного оволодіння ІМ. Саме тому на початковому етапі повинні закладатися
перші ''цеглини'' міжнаціональної культури задля комфортного існування у міжнародному просторі [3].
Зважаючи на зазначені етапи та підходи до навчання аудіювання, беручи до уваги за зразок алгоритм
запропонований у навчально-методичному посібнику ''Диференційований підхід у навчанні на уроках
іноземної мови у початковій школі'' [4], пропонуємо власний алгоритм розвитку СКК в процесі навчання
аудіювання.
© Михайлова О. С., 2013
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Даний алгоритм включає в себе ряд етапів:
Етапи
Мета
Вправи
Визначити
цінність
запропонованого матеріалу з
Підготовчий точки зору СК компонента,
відповідно
до
теми,
етап
програмних вимог та вікових
особливостей учнів.
Підготувати учнів до
Вправи рецептивно-комунікативного,
сприйняття іншомовного СК рецептивно-репродуктивного та рецептивноаудіотексту.
Активізувати продуктивного характеру:
життєвий та мовний досвід
A. Content anticipation
учнів
за
допомогою
– Look & say
запропонованих СК завдань.
– Look at the picture & say
Формувати
вміння
– Listen & find out
антиципації
(змістової,
– Look & match
мовної, соціокультурної). У
– Think & decide
разі потреби, зняти лексичні
– Listen & answer
або граматичні труднощі, які
– Look & guess
можуть завадити розумінню
– Listen & point out
аудіотексту. Надати завдання
– Look & show
з метою перевірки розуміння
B. Language anticipation
загальної інформації, яка
–
What
do
you
usually say when
міститься
в
аудіотексті
–
Match
column
A to column B and write down
(завдання
для
першого
–
Think
up
and
name
4 words connected with
прослуховування).
– Look at the photos and read a set of words below
– Fill in the table
–Read and explain what people mean
– Suggest
– Choose from the box and distribute
– Look and identify
Дотекстовий
C. Sociocultural anticipation
етап
– Look at the picture & give your reasons
(до
– Discuss with your friends
прослуховування
– What do you usually say if
аудіо тексту)
– Group up with your friend and decide
– Say what you know about
– Listen to pieces of music and say
– Look and try to guess
– Ask your partner
– Fill in the gaps
– Fill in the chart and speak
– Listen and clap your hands
– Listen and snap your fingers
D. Sociocultural component
– Listen to the girl’s talks about…
– Read the information about holidays in Great
Britain and compare
– Look through the carols and try to guess
– Draw the symbol of … and try to remember
– Listen to the descriptions.
E. Prediction
– Look at the picture and the words. Guess what the
text is about
– Listen to the song & guess what the text is about
– Use the first letter of every word to decode the title
of the text
– Do the puzzle & guess what the text is about.
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Організувати
перше
Вправи рецептивно-комунікативного,
прослуховування
аудіо рецептивно-репродуктивного та рецептивнотексту
та
перевірити умовнокомунікативного характеру:
розуміння його загального
– Listen and say
змісту
(завдання,
– Listen and point out
сформульовані
на
– Listen and say which of the following statements
дотекстовому етапі).
are true or false
Сформулювати
СК
– Listen and underline
завдань
для
другого
– Listen and choose
прослуховування
аудіо
– Listen and mark
– Listen and write out
Текстовий етап тексту з метою перевірки
розуміння
детальної
–Listen and react physically
(власне
інформації, яка у ньому
– Listen and role-play
аудіювання
міститься.
Організувати
– Listen and draw
тексту)
друге прослуховування аудіо
– Listen and correct the picture
тексту.
– Listen and point to the right picture
– Listen and clap your hands of something is wrong /
write
– Listen and show (a doll, a bear, a fox)
– Listen and tick-off the things
– Listen and touch
– Listen and match the picture with words
– Listen and circle correct answers
– Listen and find out
Організувати перевірку
Вправи рецептивно-репродуктивного,
детального розуміння змісту умовнокомунікативного та продуктивного характеру:
аудіо тексту за допомогою
– Mix up with other pupils and speak about
інших
СК
завдань,
– Talk to your British friend about
пов'язаних
з
аналізом
– Find the correct answers to the questions
інформації, яка міститься у
– Imagine and make a story
тексті. Організувати роботу
– Imagine and talk
учнів над розвитком інших
– Look at the picture and role play
умінь
– Speak about with
Післятекстовий мовленнєвих
(говоріння, письма) на основі
– Draw the picture and ask your friend about
(після
– Listen to the song and illustrate your story with the
прослуховування прослуханого аудіотексту.
song
тексту)
– Use and find out more about
– Compare
– Let’s make up a dialogue
– Make a poster and describe it
– Retell the text as if you are the main character
– Write a letter to the main character
– Suggest your role and retell the text in written form
– Work in groups and make a short story
На основі запропонованого алгоритму формування СКК у процесі навчання аудіювання ми пропонуємо
розробку по даному алгоритму різних видів вправ по темі "Animals" для третього класу початкової школи.
I. Підготовчий етап.
Мета: Визначити цінність запропонованого матеріалу з точки зору СК компонента, відповідно до
теми, програмних вимог та вікових особливостей учнів.
II. Дотекстовий етап.
Мета: Підготувати учнів до сприйняття іншомовного СК аудіотексту. Активізувати життєвий
та мовний досвід учнів за допомогою запропонованих СК завдань. Формувати вміння антиципації
(змістової, мовної, соціокультурної). У разі потреби, зняти лексичні або граматичні труднощі, які
можуть завадити розумінню аудіотексту. Надати завдання з метою перевірки розуміння загальної
інформації, яка міститься в аудіотексті (завдання для першого прослуховування).
Змістова антиципація
Do you have animals?
What is your favourite animal?
What animals live in your house?
What animals live in the house? And what animals live in the wood?
Мовна антиципація
Put the letters in the right order and guess the animals
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a sehor, a wco, a cta, a pgi,
a seehp, a dcku, a dgo, a goseo
Match the animals with the pictures and say what they are
a horse, a cow, a cat, a pig, a sheep, a duck, a dog, a goose

Соціокультурна антиципація
Do you like songs?
What songs about animals do you know?
What song about animals do English children like most of all?
Oh, yes, It is Old MacDonald had a farm.
Предикція
Look at the title of the song ''Old MacDonald had a farm'' and say what this song is about.
Look at the title of the song ''Old MacDonald had a farm'' and choose the correct picture to it.

Завдання на розуміння загального змісту тексту
Look at the pictures of the animals and say what animals live on a farm

III. Текстовий етап.
Мета: Організувати перше прослуховування аудіо тексту та перевірити розуміння його загального
змісту (завдання, сформульовані на дотекстовому етапі). Cформулювати СК завдань для другого
прослуховування аудіо тексту з метою перевірки розуміння детальної інформації, яка у ньому
міститься. Організувати друге прослуховування аудіо тексту.
Listen to the song and put the animals in the right order.

Do you know that people in Great Britain and in America call the animals' sounds in other way, for example:
the dog says woof, woof.
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Listen to the song and match the animals and their sounds

oink, oink

quack, quack

neigh, neigh

moo, moo

woof, woof

Think of another farm animal. What sound does it make?
Here some ideas: Cats say meow, meow, Goats say maa, maa.
IV. Післятекстовий етап.
Мета: Організувати перевірку детального розуміння змісту аудіо тексту за допомогою інших СК
завдань, пов'язаних з аналізом інформації, яка міститься у тексті. Організувати роботу учнів над
розвитком інших мовленнєвих умінь (говоріння, письма) на основі прослуханого аудіотексту.
Let’s sing the song and reproduce the animals’ sounds (''Old Macdonald had a farm'').
Listen to the song once more and while listening fill in the gaps.
I can’t understand, what is wrong with the song? The singer doesn’t exactly know about animals. He jumbled
all the facts. He says dog goes oink, oink. It’s funny, isn’t it? Let’s correct the mistakes, because we know
everything about animals for sure. Try to put the jumbled lines of the song in order to make it true. The first
group will change the first part of the song, and the second group will correct the second one.
Team up and make up a collage. Tell us about your farm.
Hometask is to make up your own song by analogy, choose any animals you want.
Висновки та результати дослідження. Отже, одним із найважливіших завдань навчання аудіювання
в школі є формування та розвиток СКК у всіх її окресленнях. У процесі формування СКК всі окреслені
компоненти мають бути враховані та включені у процес навчання аудіюваня, починаючи з початкового
етапу навчання у ЗНЗ.
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Михайлова О. С. Формирование социокультурной компетенции учащихся начальной школы в
процессе обучения аудированию.
Рассмотрены психологический, лингвистический и методологический аспекты обучения аудированию
учащихся начальной школы. Определена сущность социокультурной компетенции, определен ее
компонентный состав и доказана важность ее развития в процессе обучения аудированию учащихся
начальной школы. Разработан алгоритм формирования социокультурной компетенции учащихся
начальной школы в процессе обучения аудированию.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, иностранный язык, обучение аудированию, ученики
начальной школы.
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Mykhailova O. S. Forming of Sociocultural Competence in the Process of Teaching Listening
Comprehension to Young Learners.
The article argues for the general information about psychological and linguistic peculiarities of teaching
listening comprehension, age and psychological peculiarities of young learners. It defines the information about
the essence of sociocultural competence and the peculiarities of teaching listening comprehension on the initial
level of studying. The importance of sociocultural competence in the process of teaching listening
comprehension to young learners is proved. It shows the possibility of using the theoretical and experimental
research for the facilitation of forming sociocultural competence of young learners according to the syllabus
requirements. The article deals with the research of the effective means and techniques of the formation of young
learners’ sociocultural competence in the process of teaching listening comprehension. The article suggests a
new methodologically grounded algorithm for the formation of young learners’ sociоcultural competence in the
process of teaching listening comprehension.
Keywords: sociocultural competence, foreign language, teaching listening comprehension, young learners.
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СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті висвітлено сутність процесу інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами
англійської мови. Визначено роль інтегрованого навчання в процесі підготовки фахівців до професійного
спілкування іноземною мовою. Обґрунтовано доцільність впровадження курсу ''English for social
teachers'' у процесі професійної іншомовної підготовки майбутнього соціального педагога. Виокремлено
дидактичні та методичні принципи, на основі яких здійснюється процес інтегрованого навчання соціальної
педагогіки засобами англійської мови.
Ключові слова: інтегроване навчання, соціальна педагогіка, англійська мова,
професійна підготовка, принципи.
Постановка проблеми у її загальному вигляді. У час постійного зростання вимог до якості освіти
та пошуку ефективних методик і технологій навчання все більшої значущості набувають нові
перспективні підходи. Їх пошук та запровадження у ВНЗ викликаний потребою держави у
висококваліфікованих фахівцях, здатних до ділового спілкування з іноземними партнерами. На
сучасному етапі входження України до світового співтовариства великого значення набуває питання
підготовки молодих фахівців, здатних успішно та ефективно реалізувати процес міждержавного
співробітництва. Однією із найважливіших умов розв’язання цього завдання є необхідність озброєння
майбутніх спеціалістів професійними навичками та вміннями іншомовного мовлення. Прямим
відображенням сучасних інтеграційних процесів у сфері науки та у житті суспільства є застосування
викладачами технології інтегрованого навчання. Процес підготовки фахівців до професійного
спілкування іноземною мовою буде успішним лише в тому випадку, якщо буде врахований
міжпредметний зв’язок, що лежить в основі інтегрованого підходу.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її
успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти. Інтеграційні процеси
у професійній освіті останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на
реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх
творчих здібностей та потенційних можливостей. Тому дослідження інтегрованого підходу до навчання
не втрачає своєї актуальності. Ще за часів Я. Коменського науковці приділяли належну увагу інтеграції
знань та систематичне дослідження її почалося тільки в другій половині ХХ століття. Розглядом цієї
проблеми займалися такі відомі педагоги, як В. В. Давидов, І. Я. Лернер, В. О. Онищук,
В. Ф. Паламарчук та інші. Питання інтеграції знань знайшли своє відображення в роботах як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема В. Г. Костомарова, Є. М. Верещагіна, Д. Г. Мальцевої,
Р. Ю. Мартинової та ін.
В останні десятиліття пожвавлюється інтерес до проблем інтеграції. Інтегровані програми, які дають
можливість використати значні резерви окремих методик у їх поєднанні, розроблялися протягом двох
останніх десятиліть у багатьох країнах світу. Зарубіжні існуючі програми й курси можуть бути
класифіковані за критеріями ступеня інтеграції, тобто глибини взаємопроникнення різних областей
науки, культури, техніки; кількості традиційно відокремлених дисциплін, що використовувались при
складанні програми. А. Блюм визначає такі типи програм за ступенем інтеграції, як координаційні,
комбінаційні й амальгамні програми. Звичайно, розподіл інтегрованих курсів на три чіткі групи досить
умовний і не враховує впливу багатьох чинників, але загалом програми тяжіють до максимального
ступеня інтеграції саме у переліченому порядку.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам підстави стверджувати, що інтеграція знань постає
головним чинником у процесі підготовки спеціалістів до професійного іншомовного спілкування.
Інтегроване навчання сприяє системно-цілісному сприйняттю предметів і явищ, одночасній активізації
сприйняття знань та їх систематизації, поглибленню та розширенню знань, вихованню всебічно
розвиненої особистості.
Аналіз праць сучасних науковців у контексті інтегрованого навчання показав, що питання
інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови не було темою спеціального
наукового дослідження.
Мета дослідження полягає у визначенні сутності процесу інтегрованого навчання соціальної
педагогіки засобами англійської мови.
Виклад основного змісту дослідження. Варто дати визначення поняттю інтеграції, про яку йде мова.
Інтеграція – це процес взаємопроникнення структурних елементів різних галузей навчання, який
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супроводжується узагальненням та комплексністю знань. Такий підхід не порушує логіки кожного
навчального предмету і в той же час забезпечує потенційну можливу взаємодію між ними. Словосполучення
''інтеграція навчання'' тлумачиться як відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних предметів з метою
цілісного, системного і різнобічного вивчення важливих наскрізних тем; це створення інтегрованого змісту
навчання – предметів, які об’єднували б в єдине ціле знання з різних галузей'' [1: 53].
У галузі освіти інтеграцію трактують як провідний принцип розвитку сучасних освітніх систем.
М. Іванчук розглядає інтеграцію, як ''принцип здійснення освітнього процесу, який ґрунтується на
взаємному доповненні різних форм пізнання дійсності, чим і створює умови для становлення
багатомірної картини світу і пізнання себе в ньому. В цьому розумінні вона виступає засобом
універсальної освіти людини'' [2].
У словниках поняття ''інтеграція'' визначається як об'єднання в одне ціле раніше ізольованих частин,
елементів, компонентів, що супроводжується ускладненням і зміцненням зв'язків і відносин між ними [3].
Інтеграція сприяє системному i цілісному пізнанню світу. Ці загальні положення відносяться до
використання інтегративних зв’язків при вивченні будь-якого навчального предмета [2: 54].
Варто зазначити, що деякі дослідники виокремлюють інтеграцію та координацію. Так за визначенням
Р. О. Гришкової, інтеграція – процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного і цільного у
навчанні – здійснюється через злиття в одному синтезованому курсі (темі, розділі, програмі) елементів
різних навчальних предметів, злиття наукових понять і методів викладання різних дисциплін у
загальнонаукові поняття й методи пізнання, комплексування і підсумовування основ наук у розкритті
міжпредметних навчальних проблем. А координація – це узгодження навчальних програм за суміжними
предметами з огляду на спільність трактування досліджуваних понять, явищ, процесів і часу їхнього
вивчення, тобто ретельно розроблений взаємозв’язок навчальних предметів, що сприяє інтеграції знань [4].
Розрізняють також іноді поняття міжпредметної інтеграції, яка набагато ширша, ніж міжпредметні
зв’язки. Міжпредметні зв’язки являють собою відображення в змісті навчальних дисциплін тих
діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно діють у природі i пізнаються сучасними науками. Інтеграція
закріплює не лише взаємозв’язок, але й взаємопроникнення окремих навчальних дисциплін одна в одну.
У педагогіці i психології обґрунтовано висновок про те, що міжпредметні зв’язки являють собою одну з
важливих психолого-педагогічних умов підвищення доступності i науковості навчання, його зв'язку з
навколишнім середовищем, активізації пізнавальної діяльності й вдосконалення процесу формування
знань, умінь i навичок учнів. Водночас, інтеграція сприяє системному i цілісному пізнанню світу. Ці
загальні положення відносяться до використання інтегративних зв’язків при вивченні будь-якого
навчального предмета [2].
Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним із головних дидактичних принципів, який
загалом визначає організацію освітніх систем. Таке її розуміння дозволило науковцям висунути нову
освітню парадигму. Вона звучить наступним чином: оскільки існуюча освіта предметоцентрична, тобто
реалізується принцип внутрішньопредметної інтеграції, а інтеграція складає основу будь-якої освітньої
системи, перехід освіти у сучасних умовах на якісно новий рівень насправді є рухом від
внутрішньопредметної до міжпредметної інтеграції. Такий перехід передбачає не зміну, а доповнення
одного принципу іншим [3]. Інтеграція в освіті виконує такі функції: освітню, виховну, розвивальну,
психологічну, методологічну, організаційну. Інтеграція може мати різні форми: предметно-образну,
понятійну, світоглядну, діяльнісну, концептуальну [4].
В останні десятиліття пожвавлюється інтерес до проблем інтеграції. Інтегровані програми, які дають
можливість використати значні резерви окремих методик у їх поєднанні, розроблялися протягом двох
останніх десятиліть у багатьох країнах світу. Зарубіжні існуючі програми й курси можуть бути
класифіковані за критеріями ступеня інтеграції, тобто глибини взаємопроникнення різних областей
науки, культури, техніки; кількості традиційно відокремлених дисциплін, що використовувались при
складанні програми.
У процесі інтегрованого навчання молоді фахівці навчаються правильно та грамотно користуватися
фаховою термінологією; здійснювати комунікацію, доречно використовуючи власне іншомовну лексику;
вільно користуватися різними функціональними стилями та їх підстилями у професійному вжитку;
орієнтуватися в типових і нетипових ситуаціях професійного спілкування. Під час проведення
інтегрованого заняття з іноземної мови доцільно враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни;
зміст та обсяг навчального матеріалу з цих дисциплін; прийоми реалізації навчального матеріалу;
хронологічні зв'язки, які забезпечують узгоджене викладання предметів у часі відповідно до потреб
кожного навчального предмета та інформаційні, що проявляються в єдності трактування понять, які
розглядаються при вивченні різних предметів.
До основних цілей інтегрованого процесу навчання відносимо: практичну – сприяє формуванню
умінь професійного мовлення, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах
мовленнєвої діяльності; освітню – полягає в формуванні знань, умінь і навичок з різних дисциплін для
поглибленого розуміння суті явищ; розвивальну – сприяє розвитку вміння аналізувати одержану
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інформацію, порівнювати факти з різних галузей знань, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між
досліджуваними явищами; виховну – полягає в багатоаспектному вивченні предмета, що обумовлює
багатогранність виховного процесу.
На відміну від класичних занять, у структурі яких лежить зміст лише одного розділу програми. Для
інтегрованого навчання характерна така структура: чіткість, стислість матеріалу; продуманість і логічний
взаємозв'язок досліджуваного матеріалу і розділів програми на кожному занятті; взаємообумовленість,
взаємозалежність, переплетення основних складових матеріалу інтегрованих дисциплін на кожному рівні
занять; велика інформаційна насиченість навчального матеріалу, який використовується на занятті;
систематичність і доступність викладу матеріалу.
Курс ''English for Social Teachers'' є навчальним посібником для студентів, які вивчають соціальну
педагогіку та англійську мову в одному тобто інтегрованому процесі навчання. Інтеграція зазначених
предметів здійснюється не за змістовою, а за процесуальною ознакою, тому що іноземна мова – це такий
предмет, який не має власного змісту, а характеризується лише певними лінгвістичними особливостями.
Тому, виходячи з теоретичних засад синергетичного підходу до об’єднання нетипових величин
(В. Чалий), в даному навчальному посібнику інтеграція здійснена на основі спільності у висуванні цілей
навчання у визначенні елементів предмету навчання, а також компонентів змісту методів, засобів та
контролю результатів навчання.
Спільність у висуванні цілей навчання полягає у плануванні засвоєння кожної частини професійного
матеріалу шляхом планування засвоєння відповідної до неї частини іншомовного мовленнєвого
матеріалу. Наприклад, якщо планується засвоїти значення деяких професійних термінів, то це означає
необхідність засвоєння іншомовного матеріалу, за допомогою якого ці терміни виражаються.
Спільність у визначенні елементів предмету навчання полягає у виокремленні таких частин
професійного матеріалу, які за своїм значенням співвідносяться з частинами іншомовного матеріалу.
Наприклад, якщо елементом предмета професійного матеріалу виступає соціологічне поняття, то
елементом предмета іншомовного мовленнєвого матеріалу виступають речення, за допомогою яких це
поняття розкривається.
Спільність у визначенні та реалізації компонентів змісту навчання полягає в набутті знань та вмінь
професійної діяльності шляхом набуття знань, навичок та вмінь іншомовної мовленнєвої діяльності.
Наприклад, якщо в професійній діяльності студенти набувають вміння виконувати соціальні дослідження
на основі конкретних професійних знань, то в іншомовній мовленнєвій діяльності студенти набувають
вміння планувати, описувати та визначати якість виконаного дослідження засобами іноземної мови.
Спільність у визначенні та застосуванні методів навчання полягає у виконанні одних і тих самих
вправ для засвоєння знань і вмінь професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності. Наприклад, якщо
студентам необхідно продемонструвати свої знання з будь-якої професійної проблеми, їм пропонується
відповісти на запитання з вивченого змісту. Ця ж сама вправа, тобто відповіді на запитання на іноземній
мові, виконується студентами для перевірки їх іншомовних умінь з теми, що вивчається.
Спільність у визначенні та використанні засобів навчання полягає у використанні одних і тих самих
засобів для набуття знань і вмінь у професійній та іншомовній мовленнєвій діяльності. Наприклад, якщо для
поглиблення знань професійної діяльності студентам пропонується звернутися до Інтернет-ресурсів для
вибору додаткової інформації з іншомовних першоджерел, то ці самі дії з цим самим матеріалом виконують
студенти для вдосконалення набутих іншомовних мовленнєвих умінь.
Спільність у визначенні та проведенні контролю результатів навчання полягає у визначенні приросту
професійних та іншомовних знань і вмінь із кожної вивченої частини професійного та іншомовного
матеріалу. Наприклад, якщо під час вивчення нової теми за професією студенти набули п’ять одиниць
нової професійної інформації (нове соціологічне поняття, його сутність, структура тощо), то це означає,
що той самий обсяг іншомовної інформації здобуто студентами, тому що вся ця інформація подається та
засвоюється іноземною мовою.
Тому, всі теоретичні та практичні дії щодо застосування цих предметних знань в процесі педагогічної
діяльності може здійснюватися засобами іноземної мови.
Інтегроване навчання професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності здійснюється на основі
наступних дидактичних та методичних принципів. До дидактичних відносяться наступні:
1) відповідності учбового матеріалу реальним психофізичним і учбовим можливостям більшості
засвоїти його у встановлені терміни;
2) обов’язкового засвоєння на занятті нового мовного і мовленнєвого матеріалу та його
різнопланового з’єднання з раніше засвоєним;
3) створення рівних можливостей для всіх з метою недопущення відстаючих студентів і пропусків в
їх знаннях;
4) регулярної зміни видів діяльності на занятті, запобігання втомі студентів і одноманітності учбового
процесу;
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5) переходу до вивчення наступного матеріалу за умови міцного засвоєння більшістю попередньо
вивченого;
6) активізації діяльності всіх студентів на занятті із залученням більш здатних із них до педагогічної
роботи з менш здатними;
7) об’єктивного та демократичного оцінювання результатів учбової діяльності всіх, хто навчається.
До методичних відносяться наступні:
1) взаємопов’язаного і взаємозалежного навчання видам мовленнєвої діяльності;
2) використання перекладу як засобу, а письма як цілі навчання;
3) свідомого сприйняття і засвоєння мовного матеріалу, що пред’являється, і його багаторазового й
систематичного повторення з раніше вивченим;
4) самостійного розширення словарного запасу і вдосконалення своїх мовних можливостей шляхом
опанування додаткової інформації із різних наукових і літературних джерел.
Реалізація названих принципів проявляється в системному повторенні кожної попередньої дози
вивченого мовного матеріалу в процесі засвоєння наступного. При цьому варто зазначити, що системне
повторення всього попереднього мовного матеріалу при вивченні наступного тягне за собою таке ж
системне повторення частин досліджуваного змісту, що повною мірою відповідає концепції
інтегрованого навчання, в якому рівною мірою здобуваються знання і розвиваються вміння професійної
іншомовної діяльності.
Така система повторень всіх мовних явищ не тільки на заняттях їх пред'явлення, а й на всіх наступних
не допускає їх забування, забезпечує стабільне розширення словникового запасу студентів та їх
іншомовних мовних можливостей і тим самим створює умови постійного розширення і поглиблення
професійних знань засобами мови, що вивчається
Важливою умовою успішності навчання майбутніх соціальних педагогів іноземній мові є свідоме
конструювання такої ситуації, яка вимагала б від студентів відповідних дій і вчинків. Цього можна
досягти, коли вони, усвідомлюючи роль володіння іноземною мовою в професійному становленні
власної особистості, будуть зацікавлені як процесом, так і результатом вивчення іноземної мови.
Підвищити мотивацію студентів і таким чином покращити ефективність засвоєння знань може
інтегрований підхід, що залучає знання майбутніх фахівців з інших сфер та сприяє усвідомленню
необхідності знання мови.
Висновок. У час постійного зростання вимог до якості освіти та пошуку ефективних методик і
технологій навчання все більшої значущості набувають нові перспективні підходи. Їх пошук та
запровадження у вищих навчальних закладах викликаний потребою держави у висококваліфікованих
фахівцях, здатних до ділового спілкування з іноземними партнерами. Прямим відображенням сучасних
інтеграційних процесів у сфері науки та у житті суспільства є застосування викладачами технології
інтегрованого навчання у ВНЗ.
Інтегроване навчання дає можливість по-новому підійти до побудови навчального процесу. Інтеграція
навчальних дисциплін сприяє мотивації навчання, підвищенню рівня знань з профільованого предмета,
які проявляються в глибині засвоюваних понять, систематизації, інтенсифікації та оптимізації навчальнопізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення, розвитку професійної іншомовної компетенції.
Перспективу подальшого дослідження бачимо у визначенні критеріїв оцінювання ефективності
інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Мулык Е. А. Сущность процесса интегрированного обучения социальной педагогики средствами
английского языка.
В статье освещена сущность процесса интегрированного обучения социальной педагогики средствами
английского языка. Определена роль интегрированного обучения в процессе подготовки специалистов к
профессиональному общению на иностранном языке. Обоснована целесообразность внедрения курса
''English for social teachers'' в процессе профессиональной иноязычной подготовки будущего социального
педагога. Выделены дидактические и методические принципы, на основе которых осуществляется
процесс интегрированного обучения социальной педагогики средствами английского языка.
Ключевые слова: интегрированное обучение, социальная педагогика, английский язык, профессиональная
подготовка, принципы обучения.
Mulyk K. O. The Process of Integrated Studying of Social Pedagogy by Means of English.
The article deals with the problem and tasks of the integrated studying of Social Pedagogy by means of English
language at higher educational establishments. The formation of the integrated professional knowledge,
abilities, skills during the process of young specialists' integrated education is described in the article. The
knowledge raises a major factor in the process of training for the professional foreign language communication.
The integrated studying of Social Pedagogy by means of English language gives the possibility in a new way to
approach to the construction of the educational process. Integration is a process of interpenetration of the
structural elements of different fields of study which is accompanied by generalization and complexity of
knowledge. The principles are characterized on which teaching methods are based. The course ''English for
Social Teachers'' is a textbook for students which studied Social Pedagogy and English in one integrated
educational process which is based on definite didactic and methodical principles. Based on the theoretical
principles of the synergistic approach combining non-standard sizes, this course is based on the integration of
the community in taking the aims of studying, in determining the elements of the subject, as well as components
of the content of methods, means and monitoring the results of studies.
Key words: integrated studying, Social Pedagogy, English language , young specialists' education,
educational principles.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті представлено результати емпіричного дослідження стану процесу доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників; охарактеризовано рівні прояву цільового,
мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного і результативного критеріїв; результати
діагностики інтегровано у рівні фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в
технічному університеті. Сформульовано висновок про необхідність комплексного психологопедагогічного вивчення актуального стану доуніверситетської фізико-математичної підготовки
старшокласників до навчання в технічному університеті.
Ключові слова: рівень фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному
університеті; критерії емпіричного дослідження (цільовий, мотиваційний, когнітивний, діяльнісний,
рефлексивний, результативний).
Актуальність статті визначається потребою дослідження наявного стану доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті, що дозволить
встановити переваги і недоліки наявної доуніверситетської підготовки в Україні та спроектувати шляхи
підвищення її ефективності. Використання емпіричних методів вивчення рівня фізико-математичної
підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті дозволить нам встановити
кореляційні зв’язки між компонентами досліджуваного процесу (цільовим, мотиваційним, когнітивним,
діяльнісним, рефлексивним, результативним); визначити особливості доуніверситетської підготовки
старшокласників до навчання в технічному університеті; встановити кількісні та якісні показники
результативності процесу доуніверситетської фізико-математичної підготовки.
Аналіз робіт із методології педагогічних досліджень (С. У. Гончаренка [1], А. Є. Конверського [2],
В. А. Кушніра [3], В. С. Курила і Є. М. Хрикова [4] та ін. свідчить про необхідність комплексного
(багатофакторного) вивчення педагогічних процесів, явищ та систем. Тому завданням нашої статті
визначаємо кількісний та якісний аналіз результатів вивчення рівня фізико-математичної підготовки
старшокласників до навчання в технічному університеті за комплексом критеріїв – цільовим,
мотиваційним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивним та результативним.
Емпіричне дослідження та подальший аналіз отриманих результатів проводився відповідно до
висновків попередньої теоретичної роботи з проектування структури доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті. Визначені в структурі
досліджуваного об’єкту компоненти слугували основою для побудови комплексу критеріїв і показників
вимірювання рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному
університеті (цільового, мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного та результативного)
[5]. Відповідно до визначених критеріїв було проведено діагностичний зріз стану досліджуваного
процесу, результати якого висвітлено нижче по тексту.
Цільовий критерій доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників до
навчання в технічному університеті визначає характер особистісних цілей старшокласників щодо
доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті за
відповідними шкалами (значимість результатів, складність завдання, вольове зусилля, оцінка рівня
досягнутих результатів, оцінка свого потенціалу, намічений рівень мобілізації зусиль, очікуваний рівень
результатів) і є необхідними умовами ефективної діяльності даного процесу. Діагностика проводилася за
методикою В. К. Горбачевського [6], одержані результати представлено у табл. 1.
Аналіз отриманих результатів за шкалою №1 – ''Надання особистісної значущості результатам
діяльності'' свідчить, що лише 12,7 % старшокласників ЕГ1, 13,0 % досліджуваних ЕГ2, 11,2 %
респондентів КГ1, 11,29 % випробуваних КГ2 володіють високим рівнем усвідомлення значущості
результатів доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті.
Середній та низький рівень дослідження оцінювання респондентами значущості результатів підготовки
поділився майже порівну – близько 40 % старшокласників як контрольних, так і експериментальних
груп, що свідчить про недооцінювання слухачами як процесу, так і результатів доуніверситетської
фізико-математичної підготовки і потребує покращення уваги до усвідомлення старшокласниками як
цілей, так і результатів перетворюючої педагогічної діяльності.
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Таблиця 1.
Результати дослідження цільового критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ1
Рівні
ЕГ2
КГ1
КГ2
прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Шкала № 1 ''Значимість результатів''
Високий
68
12,78
37
13,03
59
11,26
35
11,29
Середній
219
41,17
132
46,48
223
42,56
131
42,26
Низький
245
46,05
115
40,49
242
46,18
144
46,45
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 2 ''Складність завдання''
Високий
45
8,46
22
7,75
47
8,97
19
6,13
Середній
146
27,44
93
32,75
116
22,14
97
31,29
Низький
341
64,10
169
59,51
361
68,89
194
62,58
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 3 ''Вольове зусилля''
Високий
49
9,21
23
8,10
50
9,54
18
5,81
Середній
158
29,70
102
35,92
124
23,66
94
30,32
Низький
325
61,09
159
55,99
350
66,79
198
63,87
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 4 ''Оцінка рівня досягнутих результатів''
Високий
56
10,53
33
11,62
61
11,64
29
9,35
Середній
221
41,54
129
45,42
218
41,60
119
38,39
Низький
255
47,93
122
42,96
245
46,76
162
52,26
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 5 ''Оцінка свого потенціалу''
Високий
55
10,34
29
10,21
53
10,11
28
9,03
Середній
294
55,26
172
60,56
298
56,87
153
49,35
Низький
183
34,40
83
29,23
173
33,02
129
41,61
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 6 ''Намічений рівень мобілізації зусиль''
Високий
116
21,80
63
22,18
124
23,66
65
20,97
Середній
274
51,50
167
58,80
283
54,01
183
59,03
Низький
142
26,69
54
19,01
117
22,33
62
20,00
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 7 ''Очікуваний рівень результатів''
Високий
95
17,86
57
20,07
97
18,51
58
18,71
Середній
369
69,36
195
68,66
354
67,56
216
69,68
Низький
68
12,78
32
11,27
73
13,93
36
11,61
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Середні дані за методикою
Високий
69
12,97
38
13,38
70
13,36
36
11,61
Середній
240
45,11
141
49,65
231
44,08
142
45,81
Низький
223
41,92
105
36,97
223
42,56
132
42,58
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Отримані результати за шкалою № 1 співвідносяться з оцінкою складності старшокласниками
виконуваних завдань доуніверситетської фізико-математичної підготовки (шкала № 2, табл. 1.) –
виявлено, що переважна більшість респондентів низько оцінюють складність поставлених перед ними
завдань. Це підтверджується кількісними результатами низького рівня оцінюваного показника: 64,10 %
досліджуваних ЕГ1, 59,51 % – ЕГ2, 68,89 % – КГ1, 62,58 % – КГ2.
Характеристика вольових зусиль старшокласників у процесі доуніверситетської фізико-математичної
підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (шкала № 3) обґрунтовує вже наявну
тенденцію недооцінювання досліджуваними власної навчальної діяльності, її результатів та необхідних
зусиль для їх досягнення. Адже лише 9,21 % старшокласників ЕГ1 мають високий рівень оцінки
витрачених та скерованих вольових зусиль (для порівняння аналогічний показник в інших групах: 8,10 %
в ЕГ2, 9,54 % в КГ1, 5,81 % в КГ2). Розподіл досліджуваних за рівнями оцінки вольових зусиль свідчить,
що найбільша відсоткова доля припадає на низький рівень досліджуваного явища. Тобто, підкреслюється
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актуальність педагогічного супроводу старшокласників в процесі доуніверситетської фізикоматематичної підготовки.
За показником ''Оцінка рівня досягнутих результатів'' (шкала № 4) кількісні дані опитування дещо
вищі. Зокрема, кожний десятий респондент високо цінує досягнуті під час доуніверситетської фізикоматематичної підготовки до навчання в технічному університеті результати (10,53 %досліджуваних ЕГ1,
11,62 % – ЕГ2, 11,64 % – КГ1, 9,35 % – КГ2). Водночас, 47,93 % досліджуваних ЕГ1, 42,96 % – ЕГ2, 46,76%
– КГ1, 52,26% – КГ2 низько оцінюють власний рівень досягнутих результатів у процесі
доуніверситетської фізико-математичної підготовки, що потребує організаційної та психологопедагогічної корекції.
Власний потенціал фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті
досліджувані оцінюють також недостатньо (шкала № 5). Як свідчать дані табл. 1., майже 10 %
старшокласників (10,34 % – ЕГ1, 10,21 % – ЕГ2, 10,11 % – КГ1, 9,03 % – КГ2) високо оцінюють свій
власний потенціал щодо підготовки до навчання в технічному університеті. Хоча найбільша відсоткова
частка розподілу оцінок досліджуваних власного потенціалу припадає на середній рівень, однак кожний
третій респондент низько оцінює свої можливості (табл. 1.).
Отримані за попередніми шкалами дані неоднозначно впливають на намічений рівень мобілізації
зусиль старшокласників (шкала № 6). З одного боку, недостатність оцінювання власного потенціалу й
зусиль призводить до зростання наміченого рівня мобілізації зусиль порівняно з попередніми
результатами. Так, в середньому 22,15 % старшокласників усіх груп демонструють високий рівень
мобілізації зусиль на констатувальному етапі педагогічного експерименту, що опосередковано зумовлює
ефективність їх доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному
університеті. Приблизно така ж кількість (в середньому 22,01 % досліджуваних) навпаки демонструють
низький рівень мобілізації зусиль у процесі доуніверситетської фізико-математичної підготовки. На
нашу думку, визначальними при цьому виступають характеристики освітнього середовища фізикоматематичної підготовки, що може як мобілізувати, так і дезорганізувати старшокласників. Така
ситуація, в свою чергу, суттєво впливає на оцінку досліджуваними очікуваного рівня результатів
доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті (шкала № 7).
Отже, при вивченні загального рівня прояву цільового критерію доуніверситетської фізикоматематичної підготовки було виявлено, що найменшу відсоткову долю має високий рівень
цілепокладання старшокласників у доуніверситетській фізико-математичній підготовці до навчання в
університеті (12,97 % – ЕГ1, 13,38 % – ЕГ2, 13,36 % – КГ1, 11,61 % – КГ2). Такі результати свідчать про
необхідність змін в організації й реалізації доуніверситетської фізико-математичної підготовки до
навчання в технічному університеті, сфокусованих на формуванні свідомої мотивації та цілепокладання
старшокласників для забезпечення більш високих результатів.
Мотиваційний критерій доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників до
навчання в технічному університеті спрямований на вивчення особливостей та характеру мотивації
участі респондентів у процесі підготовки до навчання в технічному університеті. Для його дослідження
ми послуговувалися методикою ''Оцінювання рівня домагань'' В. К. Горбачевського [6], що дозволяє
визначити потреби, мотиви або тенденції щодо визначення рівня складності поставлених перед
особистістю завдань. Надійність обраної методики визначається можливістю врахування багатьох
факторів формування мотивації старшокласників до фізико-математичної підготовки: пізнавальних,
соціальних, індивідуальних, зовнішніх. Результати діагностичного зрізу представлено у табл. 2.
Рівень сформованості внутрішніх мотивів (шкала № 1, табл. 2.) старшокласників визначає характер їх
ставлення безпосередньо до процесу діяльності – фізико-математичної підготовки до навчання в
технічному університеті, а саме захопленість власне поставленими завданнями, рівень їх привабливості
для учнів. Отримані результати діагностики свідчать, що високий рівень сформованості внутрішньої
мотивації мають близько 10,10 % досліджуваних з обох груп (11,09 % досліджуваних ЕГ1, 9,51 % – ЕГ2,
10,11 % – КГ1, 9,68 % – КГ2). Визначено, що низький рівень внутрішньої мотивації притаманний в
середньому 51,51 % старшокласників, а саме: 51,69 % досліджуваних ЕГ1, 52,11 % – ЕГ2, 50,95 % – КГ1,
51,29 % – КГ2. Тобто, у середовищі старшокласників у процесі доуніверситетської фізико-математичної
підготовки внутрішня мотивація є слабко виражена, що є негативною тенденцією, оскільки не сприяє
особистісній зацікавленості старшокласників, а визначається вимогами з боку батьків.
Пізнавальний мотив (шкала № 2) характеризує ставлення старшокласників до результатів
доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університет, а саме
інтерес до зростання рівня знань та вмінь із фізики та математики. Результати тестування свідчать, що в
середовищі старшокласників найбільшу відсоткову долю має середній рівень прояву пізнавального
мотиву (44,55 % досліджуваних ЕГ1, 50,35 % – ЕГ2, 47,33 % – КГ1, 45,16 % – КГ2). Тобто, потребує
корекції процес організації доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників із
метою підвищення ролі внутрішніх і пізнавальних мотивів у мотиваційній структурі особистості
досліджуваних.
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Таблиця 2.
Результати дослідження мотиваційного критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ1
ЕГ2
КГ1
КГ2
Рівні прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Шкала № 1 ''Внутрішній мотив''
Високий
59
11,09
27
9,51
53
10,11
30
9,68
Середній
198
37,22
109
38,38
204
38,93
121
39,03
Низький
275
51,69
148
52,11
267
50,95
159
51,29
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 2 ''Пізнавальний мотив''
Високий
70
13,16
36
12,68
76
14,50
35
11,29
Середній
237
44,55
143
50,35
248
47,33
140
45,16
Низький
225
42,29
105
36,97
200
38,17
135
43,55
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 3 ''Мотив уникнення''
Високий
185
34,77
95
33,45
183
34,92
104
33,55
Середній
279
52,44
148
52,11
278
53,05
161
51,94
Низький
68
12,78
41
14,44
63
12,02
45
14,52
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 4 ''Мотив змагання''
Високий
94
17,67
53
18,66
102
19,47
58
18,71
Середній
279
52,44
138
48,59
275
52,48
170
54,84
Низький
159
29,89
93
32,75
147
28,05
82
26,45
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 5 ''Мотив зміни діяльності''
Високий
48
9,02
29
10,21
53
10,11
35
11,29
Середній
160
30,08
83
29,23
172
32,82
89
28,71
Низький
324
60,90
172
60,56
299
57,06
186
60,00
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 6 ''Мотив самоповаги''
Високий
75
14,10
44
15,49
80
15,27
47
15,16
Середній
268
50,38
159
55,99
271
51,72
163
52,58
Низький
189
35,53
81
28,52
173
33,02
100
32,26
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Середні дані за методикою
Високий
88
16,54
47
16,55
91
17,37
51
16,45
Середній
237
44,55
130
45,77
241
45,99
141
45,48
Низький
207
38,91
107
37,68
192
36,64
118
38,06
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Аналогічним за змістом і результатами є дослідження шкали № 3 (табл. 2.) – ''Мотивів уникнення'' як
негативної спонукальної сили – страху отримати низькі результати й понести покарання. Дана шкала є
оберненою, оскільки високі результати при її оцінюванні свідчать про переважання негативної мотивації
старшокласників до вищеозначеної фізико-математичної підготовки, що керуються страхом до
отримання негативних результатів. Отримані результати діагностики свідчать, що лише 12,78 %
старшокласників ЕГ1, 14,44 % досліджуваних ЕГ2 (для контрольних груп цей показник становить
відповідно 12,02 % і 14,52 %) орієнтовані на досягнення, а не на уникнення. Натомість, інші учасники
експерименту мотивовані негативно, зокрема майже кожний третій (34,17 %) має високий рівень страхів
в процесі фізико-математичної підготовки, що створює несприятливий клімат у середовищі інститутів
(факультетів) доуніверситетської (довузівської) підготовки.
''Мотив змагання'' (шкала № 4) відображає прагнення суб’єкта до перевищення результатів інших
учасників доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників. Високий рівень прояву
мотиву змагання може свідчити про переважання у мотиваційній структурі особистості таких цінностей,
як влада, престижність, орієнтованість на групу. З іншого боку, мотив змагання висвітлює
цілеспрямованість, амбіційність, наполегливість особистості, тому його часто використовують під час
організації процесу навчання. Результати діагностичного зрізу свідчать, що більшість досліджуваних має
середній рівень прояву мотивації змагання в процесі фізико-математичної підготовки старшокласників,
що ми вважаємо як норму. Водночас, наявність крайніх проявів – наприклад, 19,47 % досліджуваних КГ1,
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має високий рівень сформованості визначеного мотиву, і 26,45 % респондентів КГ2 характеризуються
низьким рівнем прояву досліджуваного мотиву – свідчить про особливості освітнього середовища
відповідних експериментальних закладів доуніверситетської (довузівської) підготовки, що потребує
педагогічних змін.
Шкала № 5, ''Мотив зміни діяльності'', відображає негативні переживання досліджуваних щодо
потреби у зміні виду діяльності, прагнення переключитися на інший вид. Так, 59,63 % старшокласників
мають низький рівень прояву визначеного мотиву, що вважаємо позитивним результатом. Однак, майже
кожний десятий респондент (9,02 % старшокласників ЕГ1, 10,21 % досліджуваних ЕГ2, 10,11 % і 11,29 %
досліджуваних КГ1 і КГ2 відповідно) має високий рівень мотиву зміни діяльності, що говорить про
наявність емоційного вигорання у процесі доуніверситетської фізико-математичної підготовки.
''Мотив самоповаги'' (шкала № 6) є одним із визначальних у мотиваційній структурі особистості, оскільки
виражає прагнення старшокласників ставити більш високі та важкі цілі в однотипній діяльності. Отримані
результати діагностики мають негативну тенденцію до спрямованості старшокласників на уникнення
свідомого цілепокладання в фізико-математичній підготовці (32,33 % старшокласників мають низький рівень
мотиву). А саме, лише 14,10 % досліджуваних ЕГ1, 15,49 % – ЕГ2, 15,27 % – КГ1, 15,16 % – КГ2 мають
високий рівень мотиву самоповаги, тобто схильні до побудови ієрархії цілей та засобів для їх досягнення.
Узагальнення даних щодо мотивації старшокласників свідчать, що 16,73 % досліджуваних (а саме:
16,54 % у ЕГ1, 16,55 % у ЕГ2, 17,37 % у КГ1, 16,45 % у КГ2) мають високий рівень мотивації у процесі фізикоматематичної підготовки, тобто відображає рівень прояву мотиваційного компоненту. Значна частина
досліджуваних виявила низький рівень прояву мотиваційного критерію (відповідно 38,91 % у ЕГ1, 37,68 % у
ЕГ2, 36,64 % у КГ1, 38,06 % у КГ2), що зумовлює потребу врахування необхідності педагогічної діяльності у
мотиваційній сфері старшокласників для забезпечення зростання ефективності доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті.
Когнітивний критерій рівня доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників
до навчання в технічному університеті встановлює успішність і якість знань та вмінь досліджуваних із
фізики та математики. У процесі експериментальної роботи нами враховувалися такі показники: рівень
знань та вмінь старшокласників із фізики та математики на початку доуніверситетської фізикоматематичної підготовки до навчання в технічному університеті (вхідна рейтингова оцінка) і по її
завершенні (підсумкова рейтингова оцінка) для визначення ефективності наявної доуніверситетської
підготовки (табл. 3).
Таблиця 3.
Результати дослідження когнітивного критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ2
КГ1
КГ2
ЕГ1
Рівні прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Шкала № 1 Математика (вхідна рейтингова оцінка)
Високий
39
7,33
24
8,45
43
8,21
23
7,42
Середній
127
23,87
94
33,10
116
22,14
103
33,23
Низький
366
68,80
166
58,45
365
69,66
184
59,35
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 2 Фізика (вхідна рейтингова оцінка)
Високий
51
9,59
33
11,62
48
9,16
32
10,32
Середній
193
36,28
96
33,80
210
40,08
116
37,42
Низький
288
54,14
155
54,58
266
50,76
162
52,26
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 3 Математика (підсумкова рейтингова оцінка)
Високий
104
19,55
56
19,72
93
17,75
54
17,42
Середній
278
52,26
153
53,87
256
48,85
147
47,42
Низький
150
28,20
75
26,41
175
33,40
109
35,16
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 4 Фізика (підсумкова рейтингова оцінка)
Високий
152
28,57
79
27,82
121
23,09
59
19,03
Середній
257
48,31
149
52,46
251
47,90
173
55,81
Низький
123
23,12
56
19,72
152
29,01
78
25,16
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Аналіз представлених у табл. 3. даних свідчить, що на етапі вхідного рейтингового оцінювання рівень
знань та вмінь старшокласників із математики та фізики є недостатнім. А саме, за шкалами № 1 і № 2 в
середньому 52,94 % досліджуваних володіють низьким рівнем знань та вмінь із фізики та математики.
Високий рівень математичних знань та вмінь на етапі вступу в доуніверситетську підготовку
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продемонстрували 7,33 % досліджуваних ЕГ1, 8,45 % – ЕГ2, 8,21 % – КГ1, 7,42 % – КГ2 (відповідні
показники із фізики: 9,59 % – ЕГ1, 11,62 % – ЕГ2, 9,16 % – КГ1, 10,32 % – КГ2.). Протягом фізикоматематичної підготовки до навчання в технічному університеті високий рівень знань та вмінь
старшокласників зростає більше ніж у вдвічі, про що свідчать показники підсумкового рейтингового
оцінювання (із математики – з 7,86 до 16,61%, а із фізики – з 10,18 до 24,63%). Однак, на нашу думку,
впровадження авторського комплексного науково-методичного забезпечення, а також відповідної
дидактичної моделі дозволить підвищити досліджувані показники когнітивного критерію.
Діяльнісний критерій рівня доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників
до навчання в технічному університеті розглядаємо як відображення їх цілеспрямованої та комплексної
адаптації до освітнього середовища ''ЗНЗ – доуніверситетська підготовка – ВТНЗ''. Для його вивчення
використовувалася методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда
[6], отримані дані діагностики представлено в табл. 4.
Таблиця 4.
Результати дослідження діяльнісного критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ1
ЕГ2
КГ1
КГ2
Рівні прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Шкала № 1 ''Адаптація''
Високий
97
18,23
53
18,66
99
18,89
55
17,74
Середній
387
72,74
205
72,18
375
71,56
228
73,55
Низький
48
9,02
26
9,15
50
9,54
27
8,71
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 2 ''Прийняття інших''
Високий
105
19,74
58
20,42
113
21,56
60
19,35
Середній
303
56,95
157
55,28
299
57,06
186
60,00
Низький
124
23,31
69
24,30
112
21,37
64
20,65
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 3 ''Інтернальність''
Високий
85
15,98
46
16,20
87
16,60
53
17,10
Середній
379
71,24
195
68,66
384
73,28
218
70,32
Низький
68
12,78
43
15,14
53
10,11
39
12,58
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 4 ''Самосприйняття''
Високий
137
25,75
72
25,35
133
25,38
69
22,26
Середній
316
59,40
166
58,45
317
60,50
184
59,35
Низький
79
14,85
46
16,20
74
14,12
57
18,39
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 5 ''Емоційна комфортність''
Високий
94
17,67
35
12,32
103
19,66
36
11,61
Середній
264
49,62
169
59,51
254
48,47
173
55,81
Низький
174
32,71
80
28,17
167
31,87
101
32,58
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Середні дані за методикою
Високий
104
19,55
53
18,66
107
20,42
55
17,74
Середній
330
62,03
178
62,68
326
62,21
198
63,87
Низький
98
18,42
53
18,66
91
17,37
57
18,39
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що доуніверситетська
фізико-математична підготовка старшокласників у спеціалізованих соціальних інституціях підготовки
має потенціал до швидкої та безболісної адаптації учнівської молоді до умов навчання у ВТНЗ. Це
припущення підтвердили отримані нами результати дослідження. Низький рівень адаптації у
доуніверситетській фізико-математичній підготовці до навчання в технічному університеті мають в
середньому 9,11 % досліджуваних: 9,02 % старшокласників ЕГ1, 9,15 % – ЕГ2, 9,54 % – КГ1, 8,71 % – КГ2.
Натомість, 72,51 % старшокласників пристосовані до умов підготовки та навчання на середньому рівні.
Такі результати відповідають іншим даним методики – прийняттю учнями інших, інтернальності,
самосприйняттю, тощо.
Зокрема, вивчення характеру взаємодії старшокласників з іншими суб’єктами освітнього простору
відзначається переважанням прийняття інших як відображення соціально-психологічного клімату
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навчальних груп і інститутів (факультетів). Однак, 23,31 % старшокласників ЕГ1, 24,30 % досліджуваних
ЕГ2, 21,37 % учасників КГ1 і 20,6 % респондентів КГ2 володіють низьким рівнем прийняття інших, що
може бути причинами конфліктів та невмотивованості до активної участі в навчальному процесі у
доуніверситетській фізико-математичній підготовці.
Інтернальність особистості є професійно-значущою якістю майбутніх фахівців, що відображає рівень
прийняття ними відповідальності за власні дії та їх результати; це когнітивне утворення є результатом
впливу комплексу особистісних рис (як-от: активність, відповідальність, послідовність,
цілеспрямованість, наполегливість) та виступає передумовою подальшої професійної ідентифікації.
Отримані результати дослідження свідчать, що переважна більшість старшокласників (в середньому
70,88 %) володіють середнім рівнем прояву інтернальності. Водночас, 15,98 % старшокласників ЕГ1,
16,20 % – ЕГ2, 16,60 % – КГ1, 17,10 % – КГ2 мають високий рівень інтернальності, що свідчить про їх
високу оцінку теперішніх власних досягнень та здатність досягати визначних результатів у майбутньому.
З табл. 4, (шкала № 3) видно, що майже кожний 12-тий досліджуваний (12,78 % в ЕГ1, 15,14 % в ЕГ2,
10,11 % в КГ1, 12,58 % в КГ2) має низький рівень інтернальності, коли старшокласники пов’язують
власні дії та їх наслідки впливом зовнішніх факторів – наприклад, соціальною або економічною
незахищеністю, роллю викладачів або батьків тощо. Рівень доуніверситетської фізико-математичної
підготовки такої категорії учнівської молоді визначатиметься наявністю сприятливих зовнішніх
обставин, що не сприятиме його зростанню.
Самосприйняття старшокласників відображає різницю між реальним та ідеальним образами в процесі
доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті. Високий рівень
прийняття себе на констатувальному етапі експерименту виявили 25,75 % старшокласників ЕГ1, 25,35 % –
ЕГ2, 25,38 % – КГ1, 22,26 % – КГ2. Це характеризує відсутність у досліджуваних внутрішніх конфліктів між
уявленнями про знання та вміння з фізики та математики та самооцінки рівня володіння ними. Однак,
частина досліджуваних (14,85 % в ЕГ1, 16,20 % в ЕГ2, 14,12 % в КГ1, 18,39 % в КГ2) негативно оцінюють
власні знання та вміння по відношенню до уявної моделі, що потребує педагогічної корекції.
Шкала № 5 ''Емоційна комфортність'' визначає загальний соціально-психологічний клімат інституцій
доуніверситетської (довузівської) підготовки, значна частина досліджуваних характеризує її як
негативну (низький рівень емоційного комфорту демонструє 32,71 % досліджуваних ЕГ1, 28,17 – ЕГ2,
31,87 % – КГ1, 32,58 % – КГ2). Тому при побудові дидактичної моделі доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті варто звернути увагу
на організацію процесу навчання та характер взаємодії його суб’єктів.
Узагальнення отриманих за методикою діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і
П. Даймонта даних свідчить, що розподіл старшокласників за рівнями адаптації носить симетричний
характер, тобто більшість досліджуваних володіють середнім рівнем адаптованості (близько 62,70 %), однак
високий рівень досліджуваної якості притаманний 19,09 % респондентів, а низький – 22,98 % досліджуваних.
Рефлексивний
критерій
рівня
доуніверситетської
фізико-математичної
підготовки
старшокласників до навчання в технічному університеті визначає здатність старшокласників до оцінки
власних результатів фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті та побудови
подальших планів професійної самореалізації. Для діагностики сформованості рефлексивного критерію
ми використовували схему побудови особистої професійної перспективи Е. А. Клімова [2]. Основними
показниками для оцінювання виступили: усвідомлення старшокласниками цінності чесної праці;
усвідомлення необхідності процесу професійної освіти після ЗНЗ; загальне орієнтування учнів у
соціально-економічній ситуації країни та прогнозування її змін, знання ринку праці; виділення
найближчої і далекої професійної мети та її узгодження з іншими життєво важливими цілями; знання
конкретних обраних цілей; уявлення про свої можливості та недоліки, що можуть вплинути на
досягнення поставленої мети, уявлення про шляхи подолання своїх недоліків, уявлення про зовнішні
перешкоди на шляху до мети, знання про шляхи подолання зовнішніх перешкод, наявність системи
резервних варіантів вибору, уявлення про зміст своєї майбутньої професії, початок практичної реалізації
особистої професійної перспективи. Узагальнення отриманих даних представлено у табл. 5.
Результати дослідження свідчать, що найбільша відсоткова частка відповідає середньому рівню
сформованості рефлексії старшокласників (59,59 % – ЕГ1, 57,75 % – ЕГ2, 61,83 % – КГ1, 55,81 % – КГ2).
Тобто більшість старшокласників в процесі доуніверситетської фізико-математичної підготовки до
навчання в технічному університеті недостатньо уявляють подальший власний розвиток, як
особистісний, так і професійний – існують проблеми в усвідомленні власної мети та можливостей щодо
її досягнення, а також зовнішніх ресурсів і перешкод для їх ефективного врахування. Натомість, кожний
третій старшокласник в процесі доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в
технічному університеті взагалі не будує реалістичних особистісних і професійних перспектив на
майбутнє, що не дозволяє досягнути цілеспрямованості та системності у подальшому професійному
навчанні (29,70 % – ЕГ1, 30,63 % – ЕГ2, 27,48 % – КГ1, 34,84 % – КГ2).
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Таблиця 5.
Результати дослідження рефлексивного критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ1
Рівні
ЕГ2
КГ1
КГ2
прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
Високий
57
10,71
33
11,62
56
10,69
29
Середній
317
59,59
164
57,75
324
61,83
173
Низький
158
29,70
87
30,63
144
27,48
108
Всього
532
100
284
100
524
100
310

%
9,35
55,81
34,84
100

Таким чином, відсутність системного підходу до організації доуніверситетської фізико-математичної
підготовки старшокласників, у тому числі неврахування психологічних особливостей старшокласників та
їх потреб у педагогічному супроводі в процесі навчання фізиці та математиці, значно уповільнює
можливості особистісного і професійного зростання досліджуваних. Визначений рефлексивний критерій
є вагомим у системі оптимізації доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників до
навчання в технічному університеті, тому його враховано при проектуванні дидактичної моделі та
підборі форм та методів перетворювальної педагогічної діяльності на формувальному етапі
педагогічного експерименту.
Результативний
критерій
рівня
доуніверситетської
фізико-математичної
підготовки
старшокласників до навчання в технічному університеті відображає результати процесу
доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників до подальшого успішного
професійного навчання у ВТНЗ.
Тому для його діагностики нами був обраний опитувальник Л. М. Фрідмана, Г. А. Пушкіна,
І. В. Каплуновича ''Вивчення професійних намірів старшокласників'' [7], спрямований на оцінку стійкості
професійних намірів досліджуваних щодо навчання в технічному університеті. Стійкість професійних
намірів свідчить про усвідомлення старшокласниками вимог до процесу навчання в технічному
університеті, адекватні уявлення про можливі труднощі та готовність їх подолати. Розробники
опитувальника визначають наміри як функціональну освіту в процесі психічного розвитку особистості,
що інтегрує афективні й інтелектуальні елементи та виконує функції спрямування, планування й
удосконалення діяльності, заснованої на професійному самовираженні [7]. Результати діагностики на
констатувальному етапі експерименту представлено у табл. 6.
Важливим психологічним новоутворенням юнацького віку є пошук особистісної та професійної
самоідентифікації, відображеної у життєвих планах особистості (шкала № 1). Однак, отримані результати
опитування старшокласників свідчать, що сучасна система освіти недостатньо сприяє високому рівню
сформованості їх життєвих планів. Зокрема, високий рівень сформованості життєвих планів на
констатувальному етапі експерименту притаманний 14,29 % досліджуваних ЕГ1, 14,79 %
старшокласників ЕГ2, 13,93 % респондентів КГ1 і 14,19 % респондентів КГ2. Ми пояснюємо це
частковою невідповідністю освітньої системи сучасним суспільним вимогам, що викликає ціннісну
дисинхронію розвитку учнівської молоді. Адже кожний третій респондент не має свідомих планів на
подальше професійне навчання і життя (32,89 % в ЕГ1, 36,27 % в ЕГ2, 31,49 % в КГ1, 35,48 % в КГ2). Такі
дані підтверджують необхідність доуніверситетської підготовки старшокласників як елементу стійкої
системи формування їх допрофесійних знань та вмінь.
Відсутність глибоких та свідомих життєвих планів учасників експериментального дослідження щодо
доуніверситетської фізико-математичної підготовки до навчання в технічному університеті
відображається на результатах опитування за наступним показником – ''Захоплення і професійні наміри''
(шкала № 2, табл. 6.). Цей показник демонструє узгодженість захоплень, пізнавальних інтересів
старшокласників і їх професійних намірів для реалізації цих інтересів. Встановлено, що близько 16 %
досліджуваних мають високий рівень узгодженості захоплень і професійних намірів як свідомих рішень
подальшої навчальної та професійної самореалізації (16,73 % учасників ЕГ1, 16,55 % – ЕГ2, 15,46 % –
КГ1, 16,77 % – КГ2). Водночас, 29,14 % досліджуваних ЕГ1, 29,93 % учасників ЕГ2, 28,63 % респондентів
КГ1 і 29,03 % опитаних КГ2 не пов’язують власні інтереси та захоплення з майбутньою професією та
навчанням. Такий показник, на нашу думку, свідчить про потребу впровадження психологопедагогічного супроводу старшокласників у доуніверситетській фізико-математичній підготовці до
навчання в технічному університеті, спрямованого на діагностику інтересів і потреб учнів, формування
їх свідомої мотивації та цілепокладання в процесі підготовки до навчання, розвиток рефлексії власних
здібностей та перспектив.
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Таблиця 6.
Результати дослідження результативного критерію рівня доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ1
Рівні
ЕГ2
КГ1
КГ2
прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Шкала № 1 ''Життєві плани''
Високий
76
14,29
42
14,79
73
13,93
44
14,19
Середній
281
52,82
139
48,94
286
54,58
156
50,32
Низький
175
32,89
103
36,27
165
31,49
110
35,48
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 2 ''Захоплення і професійні наміри''
Високий
89
16,73
47
16,55
81
15,46
52
16,77
Середній
288
54,14
152
53,52
293
55,92
168
54,19
Низький
155
29,14
85
29,93
150
28,63
90
29,03
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 3 ''Знання про професії''
Високий
84
15,79
45
15,85
76
14,50
48
15,48
Середній
293
55,08
166
58,45
301
57,44
175
56,45
Низький
155
29,14
73
25,70
147
28,05
87
28,06
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 4 ''Власна оцінка придатності до професії''
Високий
38
7,14
19
6,69
41
7,82
24
7,74
Середній
328
61,65
174
61,27
319
60,88
191
61,61
Низький
166
31,20
91
32,04
164
31,30
95
30,65
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Шкала № 5 ''Ефективність профорієнтаційної роботи''
Високий
73
13,72
38
13,38
72
13,74
43
13,87
Середній
315
59,21
163
57,39
321
61,26
188
60,65
Низький
144
27,07
83
29,23
131
25,00
79
25,48
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Середні дані за методикою
Високий
72
13,53
38
13,38
69
13,17
42
13,55
Середній
301
56,58
159
55,99
304
58,02
176
56,77
Низький
159
29,89
87
30,63
151
28,82
92
29,68
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Цікавим виявленим в процесі дослідження фактом уважаємо відсутність у старшокласників чітких
уявлень про технічні спеціальності – вимоги до фахівців, їх рівня знань та вмінь, особистісних якостей,
тощо (шкала № 3 – ''Знання про професію''). Зокрема, 29,14 % досліджуваних ЕГ1, 25,70 % учасників ЕГ2,
28,05 % респондентів КГ1 і 28,06 % опитаних КГ2 не володіють інформацією про майбутню технічну
професію. Як було зазначено при теоретичному аналізі наукової літератури та побудові логіко-структурної
матриці педагогічних перетворень, вибір професії учнівської молоді часто співвідноситься не з її власними
здібностями, а із соціальними та матеріальними потенціями. Надалі це призводить до зниження успішності
в процесі навчання у ВТНЗ професійної дезадаптації та особистісної невлаштованості, тощо. Для ранньої
профілактики перерахованих навчальних та соціальних проблем уважаємо за необхідне введення
профорієнтаційних елементів в усі компоненти дидактичної моделі доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті.
Зазначена вище по тексту недостатність досліджуваних знань про власні особистісні та професійні
перспективи, свідомих планів щодо побудови професійної кар’єри, професіограми технічних
спеціальностей тощо відобразилися на результатах діагностики наступного показника – ''Власна оцінка
придатності до професії'' (шкала № 4, табл. 6.), які характеризуються переважанням середніх та низьких
рівнів. А саме, лише 7,14 % досліджуваних ЕГ1, 6,69 % – ЕГ2, 7,82 % – КГ1, 7,74 % – КГ2 мають високий
рівень оцінки своєї придатності до майбутньої технічної професії.
Такі дані корелюють з ефективністю наявної профорієнтаційної роботи (шкала № 5, табл. 6.) у
системі доуніверситетської підготовки старшокласників: близько 14 % респондентів оцінюють її на
високому рівні; 60 % – на середньому і до 27 % опитаних – на низькому рівнях. Ми пов’язуємо це з
використанням формальних традиційних методів профорієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах,
переважанням групових і масових, а не індивідуальних форм роботи, відсутністю врахування стану
сучасного інформаційного простору.
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З усереднених даних табл. 6 спостерігається значне переважання середнього рівня сформованості
професійних намірів старшокласників у сучасному процесі доуніверситетської підготовки: 59,58 %
досліджуваних ЕГ1, 55,99 % респондентів ЕГ2, 58,02 % учасників КГ1, 56,77 % старшокласників КГ2.
Можна констатувати наявність кореляційних зв’язків між досліджуваними явищами – відсутність
рефлексії старшокласниками власних здібностей, знань та вподобань обумовлює відсутність стійких та
свідомих професійних намірів, а це, в свою чергу, відображається на результатах навчання (як
доуніверситетського, так і подальшого професійного у ВТНЗ).
Таким чином, аналіз сформованості та рівнів прояву окремих критеріїв доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті дозволяє нам
визначити розподіл рівнів досліджуваного явища загалом (табл. 7.).
Таблиця 7.
Рівень фізико-математичної підготовки старшокласників
ЕГ2
КГ1
КГ2
ЕГ1
Рівень прояву
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
Високий
79
14,85
43
15,14
78
14,89
42
13,55
Середній
273
51,32
149
52,46
272
51,91
161
51,94
Низький
180
33,81
92
32,40
174
33,21
107
34,52
Всього
532
100
284
100
524
100
310
100
Як видно з даних табл. 7., високий рівень доуніверситетської фізико-математичної підготовки до
навчання в технічному університеті притаманний 14,85 % старшокласникам ЕГ1, 15,14 % досліджуваних
ЕГ2, 14,89 % респондентів КГ1, 13,55 % учасників КГ2. На нашу думку, визначені інтегральні результати
доуніверситетської фізико-математичної підготовки є занизькими, що обумовлено комплексним
характером досліджуваного явища, та потребують підвищення ефективності засобами системного
педагогічного впливу на всі теоретично обґрунтовані компоненти.
Висновок. Отже, комплексне психолого-педагогічне вивчення актуального стану доуніверситетської
фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті дозволило нам
сформулювати такі висновки:
• переважна частина старшокласників (51,32 % досліджуваних ЕГ1, 52,46 % – ЕГ2, 51,91 % – КГ1,
51,94 % – КГ2) володіють середнім рівнем фізико-математичної підготовки до навчання в технічному
університеті;
• майже кожний третій учасник експериментальної роботи характеризується низьким рівнем фізикоматематичної підготовки (від 32,40 до 34,52% старшокласників залежно від групи), що, на нашу думку,
зумовлено недостатнім врахуванням усіх компонентів підготовки до навчання в технічному університеті
(зокрема цільового та мотиваційного);
• впровадження дидактичної моделі фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в
технічному університеті та комплексного навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу
дозволить підвищити його результативність завдяки врахуванню всіх компонентів впливу.
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Муранова Н. П. Анализ исследования уровня физико-математической подготовки
старшеклассников к обучению в техническом университете.
В статье представлены результаты эмпирического исследования состояния процесса
доуниверситетской физико-математической подготовки старшеклассников; охарактеризованы уровни
проявления целевого, мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного и
результативного критериев; результаты диагностики интегрированы в уровни физикоматематической подготовки старшеклассников к обучению в техническом университете.
Сформулирован вывод о необходимости комплексного психолого-педагогического изучения актуального
состояния доуниверситетской физико-математической подготовки старшеклассников к обучению в
техническом университете.
Ключевые слова: уровень физико-математической подготовки старшеклассников к обучению в
техническом университете, критерии эмпирического исследования (целевой, мотивационный,
когнитивный, деятельностный, рефлексивный, результативный).
Muranova N. P. An Analysis of Studying the Quality of Physico-Mathematical Training of Senior Pupils for
their Studies at an Engineering University.
The article presents the findings of the empiric study of the state of physico-mathematical senior pupils' training.
Also, the article describes different manifestation degrees of the goal-oriented, motivational, cognitive,
pragmatist, reflexive, and efficiency-oriented criteria. The diagnosis results are integrated into the levels of
physico-mathematical training of senior pupils for their studies at an engineering university. The conclusion is
made on the necessity of the complex psychological and pedagogical study of the current state of the preuniversity physico-mathematical senior pupils' training for their studies in an engineering university.
Keywords: a level of physico-mathematical training of senior pupils for their studies at an engineering university;
empiric study criteria (goal-oriented, motivational, cognitive, pragmatist, reflexive, efficiency-oriented).
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглянуто мотиваційно-цільовий компонент у структурі організації самостійної роботи з
математики майбутніх учителів початкових класів, з’ясовано ієрархію мотивів; виділено мотиваційний
критерій, визначено його показники та рівні їх сформованості; запропоновано шляхи формування
позитивної мотивації самостійної роботи з математики: формування професійної мотивації навчання
студентів, формування інтересу до математики, формування інтересу до самостійної роботи з
математики; наведено результати дослідження їх впливу на підвищення рівня мотивації студентів.
Ключові слова: мотив, мотивація, самостійна робота з математики.
Постановка проблеми. В структурі організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів
початкових класів важливе значення має мотиваційно-цільовий компонент, який передбачає формування
у студентів позитивної мотивації та цілеспрямованості до самостійної роботи з математики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність мотивації як психологічної категорії розкрито у
працях Л. Божович, П. Гальперіна, В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, А. Маркової,
С. Рубінштейна, Н. Тализіної та ін.
Мотивація як педагогічна категорія досліджувалась відомими педагогами-дидактами М. Даниловим,
В. Ільїним, І. Каїровим, Ю. Шаровим, Г. Щукіною та ін.
Український педагогічний словник мотивацію визначає так: "Мотивація – система мотивів або
стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності'' [1].
Дослідники виділяють чотири групи мотивів навчальної діяльності у ВНЗ: 1) загально-соціальні –
визначаються усвідомленням суспільних інтересів, суспільної значимості вищої освіти; 2) навчальнопізнавальні – визначаються змістом інформації, яку отримує студент навчання; 3) професійні – які
розглядаються як основа отримання професії; 4) утилітарні – основою яких є отримання особистих
вигод після закінчення ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що проблема мотивації самостійної роботи
студентів є актуальною і нині: в останні десятиліття її досліджували І. Бендера, В. Буряк, В. Козаков,
М. Солдатенко, А. Цюприк, І. Шимко та ін., розглядаючи сутність мотивації, групи мотивів, проблему
формування позитивної мотивації самостійної роботи тощо.
Реформування вищої освіти, зокрема суттєве збільшення годин на самостійну роботу, змінює статус
останньої – вона поступово стає основним видом навчально-пізнавальної діяльності студентів, відтак є
потреба дослідити мотиваційно-цільову сферу студентів у процесі організації самостійної роботи в нових
умовах.
Мета статті – проаналізувати мотиваційно-цільовий компонент у структурі організації самостійної
роботи з математики майбутніх учителів початкових класів, здійснити порівняльну характеристику
рівнів сформованості показників мотиваційно-цільового компоненту, запропонувати шляхи формування
позитивної мотивації самостійної роботи з математики.
Виклад основного матеріалу. Мотиваційно-цільовий компонент у структурі організації самостійної
роботи з математики майбутніх учителів початкових класів характеризує формування і розвиток мотиваційноцільової сфери студентів. Аналізуючи його, будемо розрізняти поняття "мотив" та "мотивація".
Поняття "мотив" (від лат. movere – рухати, штовхати) означає спонукання до діяльності, спонукальну
причину дій і вчинків (тобто те, що примушує людину до дій) [2: 6]. У сучасній психології (Б. Ананьєв,
Л. Божович, Є. Ільїн, Г. Костюк, О. Леонтьєв та ін.) під мотивами розуміють такі психічні явища, які
спонукають до цілеспрямованої діяльності для досягнення того чи іншого результату [3: 101].
Мотивація – це сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості; це всі
мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини [2: 7].
Психологи стверджують, що людину до діяльності спонукають, як правило, кілька мотивів, які
утворюють мотиваційний комплекс (систему або ієрархію мотивів). Ієрархія мотивів – розташування
мотивів у порядку від більш важливих до менш важливих [2: 33].
Важливим мотиваційним фактором діяльності є мета (ціль) – це усвідомлений, запланований
результат діяльності, суб’єктивний образ, модель майбутнього продукту діяльності [2: 13].
Співвідношення мотивів і цілей діяльності полягає в тому, що мотив виступає як причина (спонука)
постановки тих чи інших цілей.
У результаті опрацювання психолого-педагогічної літератури та дисертаційних робіт для
дослідження мотиваційно-цільової сфери самостійної роботи з математики майбутніх учителів
© Орел Л. О., 2013
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початкових класів нами виділено мотиваційний критерій, що характеризує ціннісне ставлення студентів
до самостійного одержання знань і виявляється через сукупність таких показників, як наявність
пізнавального інтересу, позитивної мотивації і цілі самостійної роботи з математики та усвідомлення
значимості математичних знань для фахової підготовки.
З метою оцінки стану сформованості мотиваційно-цільової сфери самостійної роботи з математики
майбутніх учителів початкових класів нами проведено анкетування студентів-першокурсників, під час
якого їм було запропоновано: 1) розставити мотиви в порядку значимості для них: ''Я виконую СР з
математики, бо: а) цього вимагає програма; б) хочу бути учителем-професіоналом; в) мені цікавий цей
предмет; г) не хочу мати проблем на сесії; д) це полегшить вивчення методики математики; е) хочу
розвивати самостійне мислення; є) не хочу засмучувати батьків; ж) хочу отримувати стипендію; з)
усвідомлюю значення математики для саморозвитку''; 2) оцінити за чотирибальною шкалою наведені
висловлення: 4 – впевнено "так"; 3 – швидше "так", ніж "ні"; 2 – не впевнена; 1 – швидше "ні".
Опрацювання наукових джерел і проведене дослідження дозволили виділити рівні мотиваційноцільової сфери самостійної роботи з математики (високий, середній і низький) та зробити їх порівняльну
характеристику (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика рівнів сформованості показників мотиваційно-цільового компоненту
Рівні
Показники
1) переважання прагматичних мотивів (загроза санкцій за невиконання вимог викладача,
прагнення вчасно виконати навчальне навантаження, щоб не мати проблем у навчанні тощо);
2) відсутні або слабо розвинені професійні мотиви;
3) відтворюючий рівень пізнавальної активності, відсутність пізнавального інтересу;
4) збіднення змісту поставленої цілі самостійної роботи;
5) неусвідомлення (або недостатнє усвідомлення) значимості математичних знань для
фахової підготовки.
1) прагнення отримувати стипендію;
2) недостатньо сформовані професійні мотиви;
3) прагнення до самоствердження;
4) інтерпретуючий рівень пізнавальної активності;
5) нестійкий ситуативний пізнавальний інтерес;
6) прийняття поставленої цілі та чітке її досягнення;
7) усвідомлюють значимість математичних знань для фахової підготовки, але нестійкий
пізнавальний інтерес і недостатньо розвинена вольова сфера послаблюють мотивацію до
самостійної роботи.
1) прагнення самоствердження;
2) стійкі професійні мотиви;
3) творчий рівень пізнавальної активності, стійкий пізнавальний інтерес;
4)прагнення до самореалізації;
5) збагачення змісту поставленої цілі;
6) усвідомлюють значимість математичних знань для фахової підготовки, що підсилює
професійні мотиви.
Результати анкетування (в якому взяло участь 137 осіб), показали, що низький рівень мотивації мали
87 студентів, що становить 63,5 % від загальної кількості, середній рівень мотивації – 36 студентів
(26,3 %) і високий рівень – 14 студентів (10,2 %).
Анкетування студентів дозволило з’ясувати й ієрархію мотивів самостійної роботи студентів з
математики, яка значимість мотивів розподіляє у такій послідовності: прагнення не мати проблем у
навчанні (98 %), матеріальні стимули: прагнення отримувати стипендію тощо (67 %); прагнення вчасно
виконати навчальне навантаження, відповідальність (58 %); самоствердження (54 %); професійні мотиви
(52 %); пізнавальний інтерес (43 %); самореалізація (25 %).
Отже, дослідження показало, що на момент опитування у першокурсників домінували прагматичні
мотиви самостійної роботи з математики, які не можуть бути мотиваційною основою повноцінної
самостійної роботи, тому надзвичайно актуальним постало завдання формування саме пізнавальних і
професійних мотивів як таких, що забезпечують найбільш ефективну СРС.
У науковій літературі визначено умови формування позитивних мотивів навчання: усвідомлення
найближчих (безпосередніх) і кінцевих (перспективних) цілей навчання; усвідомлення теоретичної та
практичної значимості засвоєних знань; емоційна форма викладу наукової інформації; нарощування
змісту і новизна навчального матеріалу; професійна направленість навчальної діяльності; вибір
адекватних задач, що створюють інформаційні пізнавальні протиріччя в самій структурі навчальної
діяльності; підтримка допитливості і пізнавального психологічного клімату в учбовій групі [4: 137-138].
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У результаті опрацювання наукової літератури та узагальнення досвіду організації самостійної роботи
нами запропоновано такі шляхи формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики:
– формування професійної мотивації навчання студентів: постійна констатація зв’язку математики з
методикою викладання математики в початкових класах; створення уявлень про професіонала-вчителя
початкових класів, здатного не лише викладати програмний матеріал з математики, але готового до змін
у програмі, до гурткової роботи, до підготовки своїх учнів до олімпіад з математики та участі у
математичних конкурсах типу "Кенгуру"; стимулювання допитливості та пізнавального інтересу в
студентській академічній групі; виявлення творчих можливостей студентів тощо;
– формування інтересу до математики: застосування проблемного викладу, цікавого історичного
матеріалу, акцент на світоглядне, практично прикладне значення предмета, інтелектуальна привабливість
особистості викладача;
– формування інтересу до самостійної роботи з математики: індивідуальний підхід при виборі
змісту, форми, термінів виконання самостійної роботи; застосування рейтингової системи оцінювання
СР для створення здорової конкуренції між студентами, обов’язковий аналіз результатів самостійної
роботи з констатацією індивідуальних математичних (творчий підхід до розв’язання, винайдення
нестандартного розв’язку тощо) й особистісних досягнень студентів (зростання рівня самостійності,
пізнавальної активності, оволодіння новими уміннями тощо); розширення знань про самостійну роботу і
формування умінь і навичок самостійної роботи.
Зазначимо, що поступове скорочення аудиторних годин та збільшення годин на самостійну роботу
неминуче підсилює мотивацію до самостійної роботи, водночас загострює протиріччя між вимогою
високого рівня самостійності студентів у навчанні математики, яку висуває сучасна вища школа, і
низьким рівнем готовності до самостійної роботи з математики. З метою розширення знань про
самостійну роботу і формування умінь і навичок самостійної роботи ми запропонували студентампершокурсникам факультатив "Організація самостійної роботи студентів з математики" (36 годин: 6год.
– лекції, 12 год. – практичні заняття, 18 год. – індивідуальна робота), завданнями якого було: 1)
формувати у студентів-першокурсників систему знань про самостійну роботу як специфічний вид
навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ, що передбачало ознайомлення студентів з основними видами
самостійної роботи (СР), її структурою, методами, формами контролю за СР, інформаційно-методичним
забезпеченням самостійної роботи, формування навичок раціональних прийомів ведення конспекту
лекцій, допомогу студентам-першокурсникам адаптуватися до умов навчання у ВНЗ; 2) формувати
навички самостійної роботи з математики, що передбачало ознайомлення з методами та формами
(індивідуальною, індивідуально-груповою і груповою) СРС з математики, формування раціональних
прийомів роботи з математичним текстом, різними видами інформаційно-методичного забезпечення СР з
математики, теоретичним матеріалом, задачами тощо; 3) формувати самостійність як необхідну рису
особистості сучасного фахівця.
Впровадження факультативу "Організація самостійної роботи студентів з математики" в навчальний
процес не лише сприяло розширенню знань про самостійну роботу та формуванню умінь і навичок
самостійної роботи з математики, але й підвищило мотивацію студентів.
З метою активізації самостійної роботи над теоретичним матеріалом нами запроваджено короткочасне, але
систематичне опитування студентів не тільки на початку лекції (для узагальнення попередньо вивченого
матеріалу), але й в її кінці для акцентування уваги на ключових питаннях нового матеріалу. Це мотивує
студентів до уважного сприйняття лекції, допомагає їм виділити головне, систематизувати матеріал,
усвідомити незрозумілі місця, в разі потреби отримати короткочасну консультацію.
Корисною є випереджувальна самостійна робота, спрямована на матеріал наступної лекції, коли
студентам пропонується наперед самостійно ознайомитися з певними питаннями, що будуть розглянуті
наступного разу. Таке самостійне ознайомлення з новим матеріалом не лише формує у студентів навички
самостійності, але й допомагає їм наперед визначити незрозумілі місця, націлює на більш свідому роботу
наступної лекції.
Добре вмотивовують самостійну роботу студентів над вивченням теоретичного матеріалу
систематичні групові та індивідуальні консультації, а також колоквіуми. Їх проведення дозволяє вчасно
ліквідувати проблемні моменти у засвоєнні навчальної інформації, а значить не запускати вивчення
теоретичного матеріалу, сприяє його систематизації, узагальненню та ґрунтовній підготовці до екзамену.
Для стимуляції своєчасного самостійного учіння студентами теорії корисними є короткочасні усні та
письмові опитування студентів на початку лекції, складання студентами опорних конспектів і опорних
схем за матеріалом попередньої лекції, ведення кожним студентом математичного довідника, в якому
фіксуються нові означення, символи, формули, закони, правила тощо.
Добре вмотивовують студентів інноваційні форми організації самостійної роботи, зокрема ділові ігри,
складання математичних кросвордів і казок, застосування комп’ютерних програм.
Значний вплив на формування мотиваційно-цільової сфери студентів має модульна технологія
навчання, запровадження якої спричинило розбиття навчального матеріалу з математики на модулі, що
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сприяло його структуризації, внесло чіткість у порядок вивчення окремих тем і в організацію
навчального процесу з математики загалом та в організацію самостійної роботи зокрема. На початку
кожного модуля студентам повідомляється не лише його зміст і література для опрацювання, але й
запланована в межах модуля самостійна аудиторна та позааудиторна робота, вимоги до неї, термін її
виконання та спосіб оцінювання. Це вмотивовує студентів, дає їм змогу особисто планувати виконання
самостійної роботи, вибирати для неї найбільш зручний час, завчасно домовлятися з викладачем про
консультації, прогнозувати свій результат у балах.
Ми переконалися, що активізує самостійну роботу з математики та створює додаткову мотивацію
студентів рейтингова система оцінювання знань, оскільки вона дозволяє студентам здійснювати
самоконтроль за результатами навчання, в разі потреби корегувати ці результати, формує їх
відповідальність і самостійність в організації власного навчання. Прагнення накопичити якомога більше
балів, мати високий рейтинг і здати екзамен "автоматом" викликає у студентів здорову конкуренцію,
потребу в постійній систематичній праці, стимулює їх активну самостійну роботу.
Значно підвищують мотивацію створені нами для кожного студента посеместрові індивідуальні
пакети інформаційно-методичного забезпечення самостійної роботи з математики, які містять: робочий
план з математики на семестр (в ньому: розбивка матеріалу на модулі, в межах модуля – по темам;
інформація про кількість годин, що відводяться на модуль загалом, на аудиторні заняття та
позааудиторну самостійну роботу, та інформація про форму контролю); методичні рекомендації до тем
кожного модуля; плани лекцій та практичних занять; графік проведення модульної та домашньої
контрольних робіт; колоквіуму; зразки варіантів завдань модульної та домашньої контрольних робіт та їх
розв’язків; тести до тем кожного модуля; завдання для самостійної роботи; запитання та завдання для
самоконтролю; запитання до колоквіуму; запитання до екзамену (або до заліку); список рекомендованої
літератури; графік консультацій.
Дослідження показало, що такий індивідуальний пакет інформаційно-методичного забезпечення
самостійної роботи з математики, який пропонуємо студентам на початку кожного семестру, мотивує до
систематичної планової самостійної роботи, гарантує індивідуальний підхід до студентів, їх вчасну
поінформованість (студенти завчасно дізнаються про те, які теми складають певний модуль, скільки часу
відведено на їх вивчення, що дозволяє їм свідомо планувати свою самостійну роботу з математики,
готуватися згідно плану до різних форм контролю), полегшує управління самостійною роботою
студентів, піднімає її організацію на якісно вищий рівень.
Після впровадження запропонованих шляхів формування позитивної мотивації самостійної роботи з
математики ми в кінці навчального року провели повторне анкетування першокурсників, опрацювали
одержані дані та співставили їх з отриманими на початку дослідження. Результати констатують:
відбулося збільшення студентів з високим рівнем мотивації з 10,20 % до 13,14 % і середнім з 26,30 % до
48,91 % та зменшення студентів з низьким рівнем мотивації з 63,50 % до 37,95 %.
Порівнявши відносні частоти показників мотиваційно-цільового компонента на початку і в кінці
дослідження, нами зроблено висновок , що прагматичні мотиви (прагнення не мати проблем у навчанні,
отримувати стипендію тощо) залишилися домінуючими, але в результаті проведеної роботи мотиваційна
сфера у студентів розширилася: до домінуючих мотивів приєдналися ще й потреба у формуванні умінь і
навичок самостійної роботи з математики (0,89 проти 0,63); професійні мотиви (прагнення бути
висококваліфікованим викладачем) (0,87 проти 0,74); потреба у формуванні пізнавального інтересу (0,85
проти 0,61). Хоча прагнення до самореалізації не ввійшло до домінуючих мотивів, але збільшення
відбулося й тут (0,56 проти 0,43).
Висновок. Після запровадження зазначених шляхів формування позитивної мотивації самостійної
роботи з математики відбулося підвищення рівня сформованості мотиваційно-цільової сфери студентів.
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Орел Л. А. Формирование позитивной мотивации самостоятельной работы по математике
будущих учителей начальных классов.
В статье рассмотрен мотивационно-целевой компонент в структуре организации самостоятельной
работы по математике будущих учителей начальных классов; выяснена иерархия мотивов; выделен
мотивационный критерий, определены его показатели и уровни их сформированности; предложены
пути формирования позитивной мотивации самостоятельной работы по математике: формирование
профессиональной мотивации обучения студентов, формирование интереса к математике,
формирование интереса к самостоятельной работе по математике; приведены результаты
исследования их влияния на повышение уровня мотивации студентов.
Ключевые слова: мотив, мотивация, самостоятельная работа по математике.
Orel L. O. Future Primary School Teachers' Positive Motivation Formation to the Independent Work on
Mathematics.
The considerable increase of hours on the independent work changes its status – it becomes gradually the main
kind of the scientific and educational students' work. Thus, there is the need to investigate the motivational
students' target area in the process of the independent work organization in new terms, carry out the
comparative characteristics of the formedness levels of indicators of the motivational target component and
propose ways of the positive motivation formation of the independent work on mathematics. The article
considers the motivational target component in the structure of the future primary school teachers' independent
work organization on mathematics. It clarifies the hierarchy of motives, singles out the motivational criterion,
characterizing the students' axiological relationship to the independent acquiring of knowledge, determines its
indicators (presence of educational interest, positive motivation and aim of the independent work on
mathematics, realization of significance of mathematical knowledge for the professional preparation) and levels
of their formedness (high, average and low); proposes ways of positive motivation formation to the independent
work on mathematics: students' professional educational motivation formation, mathematical interest formation,
interest formation to the independent work on mathematics; gives results of the research of their influence on the
students' motivation increase.
Key words: motive, motivation, independent work on mathematics.
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ЗНАЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті наведено доводи щодо необхідності перегляду позицій рідної мови на заняттях з іноземної
мови. В основі переосмислення ролі рідної мови лежать лінгвістичні, психологічні та емпіричні
дослідження, які ставлять під сумнів існуючу теорію, визнану панівною в методиці викладання
іноземних мов, згідно з якою оволодіння іноземною мовою підпорядковується тим самим механізмам, що
і під час оволодіння першою рідною мовою. Відповідно до отриманих результатів, рідна мова є
потужним джерелом оптимізації процесу навчання іноземної мови.
Ключові слова: рідна мова, іноземна мова, білінгвізм, критерії доцільності вживання рідної мови.
Постановка проблеми. Понад сто років домінуючим підходом до викладання іноземних мов (ІМ)
було визнано мономовний підхід (ІМ через ІМ) [1], запропонований на противагу граматикоперекладному, який не в змозі був забезпечити формування достатньої комунікативної компетентності
студентів у говорінні. Як наслідок, виникла ідея необхідності зменшення ваги рідної мови (РМ) на
заняттях з ІМ [2], покладеної в основу Прямого та Аудіолінгвального методів. На думку прихильників
цієї теорії, використання РМ на заняттях з ІМ перешкоджає процесу оволодіння студентами ІМ. Заняття
з ІМ, на яких взагалі не використовувалась РМ, вважаються і сьогодні своєрідним почесним свідченням
найвищої мовної кваліфікації та методичної підготовки викладача [3: 24], а викладач, який вживає РМ
під час заняття з ІМ, позбавляє студентів єдиної можливості, в умовах штучного білінгвізму, отримати
досвід іншомовної комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з активно досліджувальних проблем у теорії і практиці
мовних контактів – є місце і роль РМ у навчанні / оволодінні ІМ [1-8]. Значення РМ на заняттях з ІМ
змінювалося упродовж віків залежно від обраного методу навчання іноземних мов [1; 8]. Сьогодні основним
підходом у навчанні ІМ визнано комунікативний системно-діяльнісний підхід. Згідно з цим підходом
передбачається обмежене використання рідної мови під час навчання іноземної: за більшістю методичних
прийомів приховане відверте уникання РМ студентів, наприклад, замість перекладу лексичних одиниць з
іноземної мови на рідну, викладач на початкових етапах використовує наочність (малюнки, фотографії тощо),
а на більш просунутих – тлумачення іншомовних слів мовою, яка вивчається [1].
Проте психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні дослідження, підкріплені емпіричними даними,
доводять, що недостатня опора на РМ, нехтування об’єктивних і суб’єктивних закономірностей
засвоєння ІМ на основі РМ, є вагомим недоліком сучасної методики викладання іноземних мов [5].
Мета статті – здійснити аналіз різних підходів до ролі та місця рідної мови на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Основний аргумент проти використання РМ в навчальному процесі
полягав у тому, що заняття, які проводяться виключно ІМ, створюють ситуації, в яких студенти
отримують досвід реального спілкування, під час якого, шляхом спроб і помилок, формується іншомовна
комунікативна компетентність наближена до комунікативної компетентності носіїв мови [7: 8].
Вважається, що навчання ІМ повинно базуватися на принципах вивчення РМ, наприклад, така позиція
враховується в методі Повного Фізичного Реагування, відповідно до якого процес навчання моделює
етапи засвоєння РМ немовлям [1: 406; 3]. Відповідно, використання РМ може стати перепоною для
створення достатнього інформаційного оточення як необхідної умови для засвоєння ІМ. Отже, основний
принцип навчання іноземною мовою – це оволодіння мовленнєвою діяльністю засобами іноземної мови,
оскільки в основі білінгвізму лежать ті ж самі мовленнєві механізми, за допомогою яких відбувається
оволодіння РМ [1: 407-408].
Також до факторів, які вимагають мінімізувати вживання та вплив РМ на заняттях з ІМ, можна
віднести висновки, зроблені теорією координованого білінгвізму, відповідно до яких не існує домінуючої
мови, індивід формує дві чіткі роздільні мовні системи. Наслідки координованого білінгвізму особливо
яскраво виражені в багатьох методиках середини XX сторіччя, коли фахівці намагались пояснити
значення слів ІМ шляхом його тлумачення, міміки та жестикуляції, наочності тощо, не звертаючись до їх
перекладу на рідну мову з надією врешті-решт сформувати автономну мовну систему мислення [8: 213].
До небажаних ''побічних ефектів'' РМ відносять також негативний вплив інтерференції, коли раніше
сформовані навички справляють негативний, гальмівний вплив на формування нових навичок, що
виявляється у зниженні продуктивності дій, виникненні помилок тощо. Наприклад, переклад РМ певних
лексичних одиниць може створити враження, що ці лексичні одиниці мають еквіваленти в РМ студентів,
в той час як таких не існує [6: 5].
© Осідак В. В., 2013
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Окрім цього, небезпека РМ на заняттях з ІМ полягає у тому, що деякі викладачі та студенти зловживають
використанням РМ і звертаються за допомогою до неї щоразу, коли виникають труднощі [8].
Проте, монолінгвальний підхід до оволодіння ІМ не без критичних зауважень. Як логічно
припускають прибічники субординованого білінгвізму, в основі якого лежить переконання, що учасники
міжкультурної комунікації володіють РМ, як правило, краще ніж ІМ, оволодіння ІМ, за визначенням, не
може дублювати засвоєння першої РМ ''з нуля'' в ранньому дитинстві [1; 2], оскільки, як правило,
вивчення ІМ розпочинається в більш старшому віці, коли вже створена певна понятійна база, мовна
специфіка картини світу, на яку постійно опирається індивід, засвоюючи та осмислюючи будь-яку іншу
систему світу, а мовна система ІМ зіставляється з відповідними одиницями РМ. Крім того, процес
оволодіння ІМ відбувається вже не в природних умовах засвоєння РМ, а штучних. Тобто, обмежене
використання РМ на заняттях з ІМ ''зовсім не є гарантією кращого оволодіння ІМ, та не сприяє
гуманістичному підходу до процесу навчання, в основі якого, передусім, лежить визнання особистості
студента'' [6: 3].
Ці міркування розділяють багато вчених, які стверджують, що процес навчання будь-якої ІМ потребує
опори на РМ [1-8]. Допоміжна роль РМ, як це не парадоксально, зростає відповідно до покращення
грамотності студентів [1; 4]. Саме з цієї причини Прямому методу, націленому на створення атмосфери
чистого білінгвізму, не вдалося абсолютно усунути РМ з процесу навчання ІМ [1; 4]. Cвідомо чи підсвідомо,
студенти сприймають інформацію про ІМ ''через призму'' РМ, ''після всіх роз’яснень викладача… студенти
лише тоді розуміють їх, коли знаходять відповідний еквівалент у РМ'' [4]. Наприклад, у багатьох випадках
викладач здійснює пояснення нового матеріалу РМ, студенти постійно звертаються до двомовних словників,
особливо на початкових етапах вивчення ІМ [2; 7]. Таким чином, РМ відіграє роль певного мірила вираження
нових мовних явищ і фактів, думок та відчуттів іноземною мовою [3].
Наразі роль РМ в оволодінні ІМ підтверджена низкою психо-лінгвістичних досліджень, підсумованих
V. Cook та T. Timor:
1) вживання РМ на заняттях з ІМ не є перешкодою для формування іншомовної комунікативної
компетентності, оскільки учні / студенти уже мають достатньо сформовану базу в РМ. Відповідно, учні /
студенти вже більш соціально адаптовані та зрілі, коли вони починають вивчати ІМ. А відтак,
конкуренції між РМ та ІМ не існує;
2) переконання, яке панувало в XX сторіччі стосовно двох окремих мовних систем, які утворюють РМ
та ІМ, спростоване дослідженням, згідно з яким мови взаємопов’язані на лексичному, граматичному,
синтаксичному, фонологічному і прагматичному рівнях. Переключення з одного мовного коду на інший
відбувається відповідно до мовленнєвих функцій, правил дискурсу, синтаксичних характеристик
речення. Отже, навчаючи ІМ, необхідно враховувати цю взаємодію, залучаючи РМ в навчальний процес,
оскільки мовна трансформація (transfer) є природним психо-лінгвістичним процесом;
3) процес оволодіння ІМ залучає когнітивні, соціальні й емоційні фактори, які тісно взаємопов’язані, з
одного боку, та рівною мірою відносяться як до рідної, так і до іноземної мов, з другого.
Отже, РМ є потужним джерелом оптимізації процесу навчання ІМ та ефективним засобом
формування іншомовної компетентності студентів. У той же час, очевидно, що оволодіння ІМ засобами
ІМ є цілком природним та єдино-можливим шляхом. Тому поєднання іноземної та рідної мов, в
правильній пропорції, коли іноземна мова є панівною на заняттях з ІМ, а застосування РМ є
''розважливим'', тобто за необхідністю, сприятиме процесу засвоєння ІМ та створить середовище
співіснування двох мов – рідної та іноземної – максимально наближеним до природних [1; 7: 9].
Досліджуючи питання ролі РМ на заняттях з ІМ, V. Cook [1: 413] запропонувала критерії, які можуть
слугувати орієнтирами для практичного використання РМ, а саме: ефективність, навчальну доцільність
(learning), природність та комунікативну релевантність (external relevance).
Згідно з критерієм, ефективність вживання РМ необхідно тоді, коли певний вид роботи на занятті з
ІМ буде більш ефективним при застосуванні саме РМ. Так, наприклад, оволодіння ІМ на початковому
рівні без залучення РМ практично є неможливим в штучних умовах білінгвізму [8: 214].
Критерій навчальної доцільності передбачає, що РМ є ефективним джерелом оптимізації процесу
засвоєння й оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією. Так, РМ на заняттях з ІМ заощаджує
дорогоцінний час, наприклад, коли потрібно пояснити відтінки значення певного слова або граматичне
явище. Оскільки, багато помилок під час тестування спричинені тим, що студенти не завжди точно
розуміють завдання, РМ може застосовуватись для усунення моментів, які викликають труднощі. Аналіз
типових помилок РМ є часто більш ефективним порівняно з аналізом, проведеним ІМ [8: 214-215].
Природність використання РМ – це надання переваги РМ перед ІМ під час обговорення певних тем
або в певних обставинах, наприклад, в конфліктних ситуаціях на заняттях саме РМ є більш природною та
краще сприяє налагодженню дисципліни [8: 215].
Відповідно до критерію комунікативна релевантність, на заняттях з ІМ потрібно створювати
ситуації, наближені до типових ситуацій природного спілкування, коли індивід використовує відразу дві
мови: рідну та іноземну [7: 9-10].
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Попри визначені критерії, які окреслюють загальні навчальні ситуації доцільності вживання РМ на
заняттях з ІМ, ми розділяємо позиції Tsafi Timor [7: 10] щодо необхідності виокремлення більш
формальних та конкретних положень, які б враховували навчальні ситуації, конкретні розмовні теми
тощо, специфіку навчання ІМ на кожному з етапів та інтенсивність вживання РМ. З одного боку, це
дослідження надасть офіційного статусу РМ на заняттях з ІМ, з іншого – зменшить відчуття провини
викладачів, які, попри загальні положення, відчувають, що РМ є важливим засобом формуванння
іншомовної компетентності студентів.
Усунення або мінімальне використання РМ під час формування іншомовної комунікативної
компетентності часто приводить до незадоволення не лише серед викладачів, а й студенів, які на
власному досвіді переконались у перевагах використання РМ на заняттях з ІМ [8: 212-214; 6: 4].
Підтвердження цьому було отримане в ході проведених досліджень, в яких брало участь 112 учителів
початкової й середньої шкіл та 110 студентів неспеціальних факультетів [6].
Відповідно до результатів досліджень [7: 10-14] переважна більшість вчителів шкіл (100 % вчителів
початкової школи та 87 % – середньої школи) переконалися у позитивному впливі РМ під час навчання
ІМ і лише 13 % вважають, що процес викладання має здійснюватись виключно ІМ. Вчителі як початкової
(65 %), так і середньої шкіл (62 %) часто звертаються до РМ для пояснення граматичних структур, які не
мають еквівалентів у РМ студентів, наприклад для пояснення перфектних часів, узгодження часів в
непрямій мові тощо. Приблизно однаковий відсоток вчителів (75 % – початкова школа; 79 – середня)
вважають доцільним використовувати РМ при формуванні лексичної компетентності учнів. Якщо в
умовах штучного білінгвізму ця ситуація є доцільною на початковому етапі оволодіння іншомовною
компетентністю, то в середній школі мова йде, скоріше всього, про формування лінгвокраїнознавчої
компетентності, наприклад, використання РМ є виправданим при введенні ідіоматичних виразів,
прислів’їв. РМ тут розглядається як потужний фактор створення позитивних зв’язків між мовами та
культурами [7: 13]. До РМ, на думку вчителів, варто також звертатися при організації роботи класу,
налагодженні дисципліни та взаємовідносин.
Результати, отримані під час дослідження серед студентів неспеціальних факультетів, підтвердили
виключну роль РМ при оволодінні ними ІМ. Так, усі 110 студентів зазначили позитивний вплив РМ на
заняттях з іноземної. Частота звернення до РМ залежить від рівня сформованості загальної
комунікативної компетентності студентів: чим нижчий рівень володіння ІМ, тим частіше вони
звертаються за підтримкою до РМ.
Висновки: Питання використання РМ студентів на заняттях з ІМ залишається дискусійним: з одного
боку, досі офіційно РМ не використовується у навчанні ІМ, з іншого – теоретичні та емпіричні
дослідження доводять позитивний вплив РМ на заняттях з ІМ, а відтак є достатніми для ''легалізації РМ''
під час навчання / оволодіння ІМ.
Під час оволодіння ІМ, студенти свідомо чи підсвідомо, опираються на мовну картину світу РМ, яка
стає потужним джерелом оптимізації процесу формування іншомовної комунікативної компетентності.
Викладачі, усвідомлюючи потенціал РМ на заняттях з ІМ, розглядають РМ як ефективний засіб
формування іншомовної комунікативної компетентності студентів.
Критерії, визначені V. Cook: ефективність, навчальна доцільність, природність та комунікативна
релевантність, окреслюють загальні навчально-виховні ситуації доцільності використання РМ на заняттях
з ІМ. Однак вони можуть слугувати лише орієнтирами для збалансованого, гармонічного поєднання рідної
та іноземної мов під час формування іншомовної комунікативної компетентності студентів.
Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження можуть полягати в розробці чітких
науково обґрунтованих факторів використання рідної мови на заняттях з іноземної.
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Осидак В. В. Значение родного языка в процессе формирования иноязычной коммуникативной
компетентности.
В статье проведены доводы о необходимости пересмотра позиций родного языка на занятиях по
иностранному языку. В основе переосмысления роли родного языка лежат лингвистические,
психологические и эмпирические исследования, ставящие под сомнение господствующую в методике
преподавания иностранных языков теорию, в соответствии с которой процесс изучения иностранного
языка подчиняется механизмам овладения родным языком. Согласно полученным результатам, родной
язык является мощным источником оптимизации процесса обучения иностранному языку.
Ключевые слова: родной язык, иностранный язык, билингвизм, критерии целесообразности применения
родного языка.
Osidak V. V. The Role of Mother Tongue in Foreign Language Acquisition.
The article argues for the necessity to re-examine the position of the mother tongue in the foreign language
teaching. For many years using students’ mother tongue in the foreign language classroom has been viewed as
an impediment to the effective foreign language teaching. Though, the monolingual approach to teaching and
learning foreign languages is not without its criticism. Empirical and theoretical knowledge advocates the role
of the mother tongue in the foreign language classroom, thus calls in question a prevalent assumption that
foreign language learning is similar to the first language acquisition. More recent studies indicate that the
mother tongue and the foreign language are linguistically interdependent. Therefore, foreign language learning
and teaching should not eliminate the use of the mother tongue from the foreign language classroom as it
contradicts mental processes in the mind. The research findings of foreign language teachers and learners'
attitude were provided as the support to the judicious use of the mother tongue in the foreign language
classroom. It seems that the right dosage of the mother tongue can foster a foreign language acquisition, is
beneficial at various levels and enhances the learning environment. The article also explains the criteria for the
balanced use of the mother tongue: efficiency, learning, naturalness, external relevance.
Key words: mother tongue, foreign language, bilingualism, criteria for the judicious use of the mother tongue.
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СТАН ТА ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ
У статті розглянуто сучасний стан навчання іноземних мов у французькій середній школі.
Визначено, що оновлення методів навчання іноземних мов відбувається завдяки організації
навчання в різнорівневих групах, викладанню загальноосвітніх предметів на іноземній мові,
лінгвістичним стажуванням школярів за кордоном та використанню новітніх технологій, зокрема,
методів підкасту (використання mp3-плеєрів) та відео конференцій.
Ключові слова: іноземні мови, методи навчання, новітні технології, середня школа.
Постановка проблеми. Інтегрування України в європейський освітній простір зумовлює
необхідність реформування вітчизняної освіти у напрямі поліпшення її якості шляхом модернізації
змісту освіти, упровадження інформаційних технологій, створення системи моніторингу її якості,
інтенсифікації вивчення рідної та іноземних мов. Мовна підготовка зумовлює сприятливі умови для
ознайомлення, вивчення, збереження і збагачення національних здобутків у навчанні й вихованні,
забезпечення відкритості системи освіти на шляху її поступу в світовий простір. Пошук ефективних
методик навчання іноземних мов турбує з давніх часів і науковців, і викладачів, і студентів. Суспільний
запит сьогодення та курс України на євроінтеграцію додають нових аспектів цій проблемі, серед яких
вирізняються своєю важливістю такі:
•
знання іноземної мови є необхідною передумовою для входження освіти України до єдиного
європейського та світового освітнього і наукового простору;
•
мобільність громадян (студентів, фахівців тощо) на міжнародному інтелектуальному ринку та
побудова Європейського простору вищої освіти можливі лише за умови вільного володіння
міжнародною мовою спілкування.
Значною мірою розробка вітчизняної концепції освіти орієнтується на досвід високорозвинутих країн,
і, насамперед, членів Європейського Союзу, одним із лідерів якого є Франція. Освіта Франції традиційно
вирізняється своїми високими показниками і вагомими науковими досягненнями. В педагогічній теорії й
практиці Франції накопичено значний досвід щодо навчання рідної та іноземних мов. З огляду на це,
аналіз французького досвіду мовної підготовки учнів середніх шкіл в умовах багатомовності країн ЄС та
Європи, розглядаємо актуальним для вітчизняної освіти на сучасному етапі її реформування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу досліджень учених України в руслі
компаративістики дають підстави стверджувати, що науковці зосереджували увагу на широкому спектрі
теоретичних і практичних проблем: сучасні тенденції виховання та освіти в розвинених країнах світу
(О. Алексєєва, М. Євтух, Т. Левченко); стратегії розвитку шкільної освіти в зарубіжних країнах
(А. Сбруєва); розвиток змісту освіти в зарубіжних країнах (Г. Єгоров, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко);
зміст
та
сучасні
методи
навчання
іноземних
мов у
країнах
Європи
(С. Гапонова, О. Першукова, Л. Хоменко). Присвячуючи цій проблематиці статтю, ми прагнемо,
передусім, з’ясувати сучасний стан викладання іноземних мов у школах Франції та ознайомитись з
новими методами навчання іноземних мов.
Метою статті є розгляд сучасного стану навчання іноземних мов у французькій середній школі.
Виклад основного матеріалу. Освітня модель Франції розвивається в масштабі спільного освітнього
простору, організатором якого разом із Європейським Союзом виступає Рада Європи. Нинішня Європа є
спільним домом для багатьох націй і народностей з багатою культурною спадщиною та економічними
досягненнями, ознайомлення з якими та участь у їх розбудові можливі тільки за умови володіння
іноземними мовами. Сучасна мовна політики Ради Європи передбачає формування у кожного європейця
навичок спілкуватися різними мовами, бо навіть на елементарному рівні це відкриває можливості для
персональної мобільності, працевлаштування, освіти та широкого доступу до інформації.
Сьогодні вивчення іноземних мов є пріоритетним завданням у французькій школі. За статистикою, у
2012 році 54380 викладачів іноземних мов навчали 5311427 учнів середніх шкіл. Практика першої
іноземної мови починається в початковій школі. З 2007 року на викладання іноземних мов у початковій
школі офіційно виділено в навчальній програмі 54 години на рік. На даний час, навчання іноземних мов
стосується більше 80 % учнів 2 року навчання та 47 % учнів 1-го року навчання у початковій школі за
даними міністерства освіти Франції: ''Зараз ми перебуваємо в процесі загального введення іноземної
мови у CE1(2-й клас)'', говорить Рене Макрон [1], директор Управління шкіл DGESCO. У 2013 році всі
учні CP (1-го класу початкової школи) вивчатимуть іноземну мову. Навчання іноземних мов у Франції
має на меті ознайомити учнів із лінгвістичним різноманіттям світу, зі способом життя та культурою
© Папіжук В. О., 2013
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інших народів. Пріоритетними цілями програми навчання учнів є формування комунікативних навичок,
збагачення словарного запасу, засвоєння простих граматичних форм, ознайомлення з культурою та
способом життя країни, мова якої вивчається. ''Учні вчать правила спілкування, лексику, вимову, і перші
граматичні правила'', пояснює Себастьян Сір (Sihr), генеральний секретар SNUipp –FSU (національний
синдикат учителів шкіл). На кінець навчання у початковій школі учень повинен володіти компетенціями,
необхідними для елементарного спілкування, що визначені рівнем А1 Європейського рівня володіння
іноземними мовами (CECRL – Cadre européen commun de référence pour les langues).
Англійська мова є найбільш поширеною іноземною мовою у початковій школі. Вибирати іноземну
мову в початковій школі неможливо, адже кількість учнів у школах невелика, що не дозволяє
пропонувати учням декілька іноземних мов на вибір, пояснює Рене Макрон (Macron). Результат: більше
90 % школярів початкової школи вивчають англійську мову, 8,67 % учнів вивчають німецьку мову і 1,59
% вивчають іспанську мову. Інші учні вивчають італійську, португальську, китайську, російську та
арабську мови [2].
У 90 % випадків іноземну мову, будь то англійська або інша мова, викладають вчителі шкіл. ''В
початковій школі є вимога до універсальності вчителя. Мета полягає в тому, щоб один учитель викладав
всі предмети у початковій школі, включаючи іноземну мову'', пояснює Рене Макрон (Macron).
Підготовка вчителя початкової школи передбачає оволодіння іноземною мовою в процесі навчання у
ВНЗ. Крім того, кандидати конкурсу на посаду шкільного вчителя повинні пред’явити Свідоцтво вищої
освіти про володіння іноземною мовою (Cles). ''Викладання іноземної мови для дітей вимагає
спеціальних навичок'', говорить Себастьян Сір. ''Нині вчителі отримують недостатньо педагогічної
підготовки під час навчання або перепідготовки. У результаті, багато вчителів мають труднощі в роботі'',
скаржиться він. Відсутність часу, щоб закінчити програму, умови, які обмежують усну практику в класі,
іноді недостатня комп'ютерна техніка, все це ускладнює роботу шкільних вчителів [3].
У той час як вивчення мови Шекспіра є обов'язковим у багатьох європейських країнах, таких як
Нідерланди і Данія, у Франції це не так. Проте ідея необхідності вивчення саме англійської мови
захищалась у Франції комісією Тело (Thélot) (2003-2004), яка займалась підготовкою реформування
змісту шкільної освіти. У своїй доповіді робоча група комісії рекомендувала, щоб класифікувати
англійську мову частиною ''спільного ядра основних знань і компетентностей''. Вільне володіння
англійською мовою вважалось однією з основних компетентностей. Жаклін Кеніар, доцент англійської
мови та колишній член комісії, підтримує цю позицію: ''Я вважаю, що англійська мова є невід'ємною
частиною багажу знань людини XXI століття. На мій погляд, не володіти англійською – це великий
недолік. Це третя мова, якою розмовляють у світі, після китайської і хінді, але єдина міжнародна мова''
[4]. І хоча рекомендації Комітету не були виконані, англійська мова є, по суті, майже незамінна. Вона
займає домінуюче місце у сфері освіти, вона також необхідна в багатьох навчальних курсах вищих
навчальних закладів. Це панування англійської мови пояснюється також значним попитом з боку батьків.
Англійській мові в системі освіти надано особливий статус, – жалкує Клод Трюшо, соціолінгвіст і
почесний професор Університету Страсбурга. ''Навчання іноземної мови починається зараз вже від
початкової школи, але це продовження терміну навчання майже виключно на користь англійської'' [5].
''Володіння англійською мовою стало необхідним в багатьох областях знань'', пояснює Жаклін Кеніар
(Quéniart). ''Щоб працювати в готельному бізнесі, комерції, фінансах, або робити наукові дослідження,
ми повинні говорити по-англійськи''. Необхідність вивчення саме англійської мови оспорює Клод Трюшо
(Truchot): ''Чи дійсно англійська обслуговує ринок праці найбільше? Я не впевнений. Ми, можливо,
переоцінили її корисність. Потрібно зробити оцінку фактичної ролі англійської та інших мов. Тоді ми
могли б привести у відповідність до реальних потреб вивчення іноземних мов'' [5]. Асоціації вчителів,
таких, як APLV (асоціація вчителів іноземних мов) або лінгвісти, як Клод Ажеж (Hagège) виступають за
диверсифікацію викладання іноземних мов: ''Це важливо, щоб сприяти відкритості світу, – підкреслює
Клод Трюшо (Truchot). Адже підручники англійської мови знайомлять нас лише з Великобританією і
Сполученими Штатами. Це нас обмежує. Система освіти, проте, має сприяти визнанню культурних
відмінностей'' [5]. Для Жаклін Кеніар (Quéniart), англійська мова і багатомовність не протистоять одне
одному, а зовсім навпаки: ''Доброго знання англійської мови недостатньо. Ми повинні вивчати ще одну
або дві інші іноземні мови. Але коли у вас вже є мовні навички, ви швидше вивчаєте інші іноземні мови''.
Школа відіграє важливу роль у цій сфері, допомагаючи учням розвивати стратегії навчання: визначення
ключових слів у тексті, спираючись на своє знання іншої мови, навчання методів, що полегшать роботу
учнів. Нарешті, питання, мабуть, не в тому, яку мову вивчати, а як її вчити [6].
При вступі в колеж (базова середня школа), учні продовжують вивчати першу іноземну мову, а на
початку 4-го класу (8-го укр.) починають вивчення другої іноземної мови. Учні мають три години в
щотижневому розкладі для вивчення кожної іноземної мови. Такий розклад встановлений для всього
навчального навантаження у колежі. В середній школі Франції вивчення другої іноземної мови є
обов’язковим. Це, головним чином, іспанська – 66 % і німецька – 17 %. Міністерство освіти Франції
взяло курс на диверсифікацію (право ширшого вибору) вивчення іноземних мов школярами, що
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підтримується міжнародною програмою Comenius [7]. В доповнення до вивчення двох іноземних мов
учні беруть участь у спільних проектах, що мають на меті розвивати інтерес до іноземних культур та
бажання спілкуватися.
Реформа змісту навчання в ліцеях – старшій середній школі у Франції (2010 рік) одним із
найголовніших завдань проголосила підвищення якості навчання іноземним мовам. Програми
передбачають додаткові 2 години для вивчення іноземної мови. З вересня 2010 року вивчення двох
іноземних мов є обов'язковим для всіх учнів у 2-му класі ліцеїв загального навчання. Раніше друга
іноземна мова була лише предметом за вибором, який був обов’язковим для вивчення, якщо учень
збирався складати іспити за загальним напрямом бакалаврату і факультативним для технологічних серій.
Ще одна мета реформи: всі школи повинні встановити партнерство з іноземними шкільними закладами.
Мова йде про розвиток лінгвістичних стажувань і дружні обміни, а також про спілкування кожного учня
хоча б з одним носієм мови, що вивчається. Крім того, учні мають змогу відвідувати заняття з розмовної
мови (1 год. щотижня), які проводить асистент з іноземної мови (зазвичай це носій мови) під
керівництвом штатного викладача.
Методи навчання іноземних мов також змінюються. Департамент освіти сприяє створенню рівневих
груп навчання. Учні групуються відповідно до їх рівнів, а не класів. Допоміжні години в розкладі для
предметів LV1 (перша іноземна мова) і LV2 (друга іноземна мова) надаються в усіх школах для
полегшення створення таких груп.
Нарешті, учні загальноосвітніх і технологічних ліцеїв завжди мають можливість вивчати третю
іноземну мову. Близько 100000 ліцеїстів вивчають третю іноземну мову: зазвичай італійську, іспанську,
німецьку, російську і португальську [8].
У ліцеї передбачається введення однієї не лінгвістичної дисципліни, яку викладають іноземною
мовою. ''Найчастіше це – історія і географія, але можуть бути й інші предмети'', зазначає Джерард Пу
(Poux), начальник відділу інформації та навчальної орієнтації Академії Клермон-Ферран. У Франції цей
вид навчання присутній в європейських та східних секціях ліцеїв. Метод відомий своєю ефективністю і
допомагає поглибити свої знання з предмету, одночасно з покращенням володіння іноземною мовою [9].
Для філологічних класів розроблена програма з літератури іноземною мовою. Відділення ліцеїв, де
практикують таке навчання, називаються секціями, існують інтернаціональні секції, європейські секції,
секції східних, а також регіональних мов [10: 12].
Європейські секції призначені для учнів, які вже мають певний рівень мови і готові взяти на себе
додаткову роботу. Прийом відбувається, як правило, за документами учнів: ''Ми дивимося на оцінки і
мотивацію учнів. Учитель іноземної мови та директор школи можуть також висловити свою думку'',
говорить Жерар Пу (Poux). Деякі установи також проводять письмові тести чи співбесіди іноземною
мовою. У кінці середньої школи учні можуть отримати в сертифікаті про середню освіту позначку
європейської секції або секції східних мов, за умови успішних випробувань з мови і тесту відповідно до
секції навчання. ''Ця позначка відображає не тільки володіння мовою, але й інтерес до іншої культури'',
підкреслює Жерар Пу. ''Крім того, у вищій школі часто практикуються навчальні курси на іноземних мовах.
Студенти, які вже мають досвід таких курсів, мають більше шансів досягнути успіху в навчанні'' [11].
Подібно до європейських секцій, учні можуть отримати диплом бакалавра з поміткою: міжнародна
секція. У 2009 році в міжнародних секціях ліцеїв навчалось 14 745 учнів, головним чином, англійською,
іспанською та німецькою мовами.
Рівень оволодіння учнями іноземними мовами на кінець навчання в другому класі ліцею визначається
статтею D.312-16 Освітнього Кодексу Франції і спирається на Загальноєвропейські рекомендації з
вивчення іноземних мов, тобто:
1. для першої іноземної мови – рівень В1 (самостійний користувач мови – пороговий рівень) (за
відповідною шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення іноземних мов);
2. для другої іноземної мови – рівень А2 (елементарний користувач – середній рівень);
3. для третьої іноземної мови – рівень А1 (елементарний користувач – початковий рівень) [2].
Нова програма детально визначає мовні компетенції для кожного рівня та кожного виду мовленнєвої
діяльності: аудіювання, читання, письма, говоріння. Головна увага приділяється розвиткові
комунікативних компетенцій у процесі проходження навчальних тем, пріоритетною з яких є ''Мистецтво
жити разом'' (сім’я, спільнота, міста, країни) в минулому, сучасному та майбутньому.
Недостатнє володіння французів іноземними мовами і методи навчання іноземних мов є об’єктом
постійної критики. Саме тому багато пілотних проектів були розроблені в академіях (навчальних округах) з
метою оновлення методів навчання. Розвиток ІКТ, зокрема, відкриває для цього значні можливості.
Серед них метод підкасту. Принцип простий: забезпечити кожного учня mp3-плеєром і зробити
доступними записи звуку. Учні також можуть реєструвати свої роботи і тренувати усні вираження.
''Учитель попросив, наприклад, відповісти на запитання, а потім прослухати цю роботу в класі", пояснює
Франсуа Буар, радник ректора Діжону з ІКТ. Цей метод має перевагу в адаптації до ритму кожного учня,
так як кількість прослуховувань вільна'' [12]. Кількість годин для уроків обмежена, викладачі мають мало
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часу, щоб присвятити його аудіюванню в класі. Метод використання особистих mp3-плеєрів долає ці
труднощі, надаючи більше часу для засвоєння мови. ''Цей проект легко здійснити'', – пояснює Франсуа
Буар (Bouard). ''Багато молодих людей мають mp3, а додаткове обладнання коштує досить помірно'' [12].
Ще один корисний інструмент для вивчення іноземних мов: відеоконференції. Академія Монпельє
розвиває цю технологію протягом майже трьох років. Іван Батист, вчитель англійської мови в
Перпіньяні, створив партнерство зі школою Нью-Йорку. Два-три рази на місяць французи і американці
спілкуються через встановлений екран: ''Якщо перший контакт був встановлений із цілим класом,
наступні відбуваються в невеликих групах по два-три співрозмовники'', – говорить вчитель. ''Інші учні
працюють в комп'ютерному залі, розташованому по сусідству. Теми розмови вибираються вчителями,
що дозволяє підліткам підшукати лексику або підготувати документ''.
''Учням подобається спілкуватися з носіями мови, тоді навчання більш мотивоване. Це покращує
сприйняття мови на слух, і в той же час усні висловлювання. Крім того, відеоконференції можуть бути
використані не лише для навчання мови, а й для читання викладачами лекцій для учнів у різних школах
та країнах'' [12].
Якщо вклад ІКТ в навчанні мови сьогодні визнається значним, більш традиційні методи також
виявляються успішними. Публічні дебати є гарним прикладом. Дві протилежні команди змагаються в
дебатах на задану тему, що змушує учнів використовувати не лише свої знання мови, а й уміння доводити,
аргументувати. Бажання переконати штовхає учасників до самовираження і подолання невпевненості.
Висновки. Отже, навчання іноземних мов у французьких школах починається від початкової школи і
продовжується до закінчення навчання в ліцеї. 5 років учні вивчають першу іноземну мову, в колежі
вивчають 2 іноземних мови, в ліцеї – 2, або, за бажанням, 3 іноземних мови. Посилення іншомовної
освіти учнів відбувається шляхом практики вивчення іноземних мов в різнорівневих групах, навчання
загальноосвітніх предметів (історії, географії, літератури тощо) іноземними мовами, допоміжних годин
для вивчення іноземних мов, партнерство з європейськими навчальними закладами, лінгвістичні
стажуванням школярів за кордоном, заняття з розмовної мови з носієм мови. Оновлення методів
навчання іноземних мов відбувається завдяки організації публічних дебатів, розвитку новітніх
технологій, зокрема, методів підкасту (використання mp3-плеєрів) та відео конференцій.
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Папижук В. А. Состояние и обновление подходов к обучению инностранных языков
в школах Франции.
В статье рассмотрено современное состояние обучения иностранным языкам во французской средней
школе. Определено, что обновление методов обучения иностранным языкам происходит благодаря
организации обучения в разноуровневых группах, преподаванию общеобразовательных предметов на
иностранном языке, лингвистическим стажировкам школьников за границей и использованию новейших
технологий, в частности, методов подкаста (использование mp3-плееров) и видео конференций.
Ключевые слова: иностранные языки, методы обучения, новейшие технологии, средняя школа.
Papizhuk V. O. The State and Updated Approaches to Teaching Foreign Languages in French Schools.
The article deals with the current state of teaching foreign languages in French secondary schools. It is
determined that the foreign languages study in French schools starts from the primary school and continues till
the graduation from the lyceum. Students have the first foreign language course, lasting 5 years at school, two
language courses in college and two or three (optional) language courses in lyceum. The students’ foreign
language education increases due to the multi-level groups learning, foreign language general subjects (history,
geography, literature, etc.) teaching, extra foreign languages teaching hours, European institutions’
partnership, students linguistic internship and speech drill classes with native speakers. Teaching foreign
languages methods updating is due to public debates, the latest technology use, podcasts methods (mp3-players
use) and video conferencing in particular.
Keywords: foreign languages, teaching methods, new technologies, secondary school.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ
СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
У статті розглянуто сучасний стан хімічної підготовки майбутніх провізорів. Визначено основні
чинники, що негативно впливають на якість хімічної освіти в системі фармацевтичної освіти.
Визначено актуальність та необхідність побудови ефективної дидактичної системи
міждисциплінарних знань хімічних дисциплін і спеціальних курсів на основі фундаменталізації та
гуманітаризації навчання хімії з поглибленням її професійної спрямованості. Визначено серйозні
недоліки існуючих навчальних програм із хімічних дисциплін, що вивчаються студентами-провізорами.
Запропоновано напрями модернізації змісту навчання.
Ключові слова: зміст навчання хімії, інтегрований підхід, провізор.
Постановка проблеми. Хімічні знання як складова природничої освіти для студентів
фармацевтичних факультетів відіграють роль того фундаменту, на якому базується низка дисциплін
професійно-практичної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передумовою виникнення інтересу до проблеми інтеграції
змісту хімічної освіти була поява у 90-х роках XX ст. наукових публікацій щодо гуманізації та
гуманітаризації змісту навчання. Питання гуманізації та гуманітаризації змісту природничої освіти
перегукуються із проблемою оновлення змісту освіти на основі інтегрованого підходу. Вони висвітлені у
працях Р. Бєланова [1], Т. Буяльської [2] та ін. Провідні українські вчені С. Гончаренко [3; 4], К. Гуз [5],
В. Ільченко [6], І. Козловська [7], В. Москаленко [8], А. Степанюк [9; 10] та ін. розробили концептуальні
основи, принципи інтеграції змісту природничої освіти. Але, використовуючи інтегрований підхід для
оновлення змісту хімічної освіти студентів, вважаємо недостатнім механічне перенесення у навчання
хімії основних напрямів інтеграції наукових знань. Актуальною є необхідність побудови ефективної
дидактичної системи міждисциплінарних знань хімічних і спеціальних курсів на основі
фундаменталізації та гуманітаризації навчання хімії із поглибленням її професійної спрямованості. Без
врахування означених принципів неможливо сконструювати ефективну дидактичну систему
інтегрованого навчання хімії, метою якої є формування у студентів переконань, що багато процесів і
явищ єдині за своєю суттю; сформувати у студентів цілісні уявлення на основі системи фундаментальних
понять, універсальних законів, загальних теорій тощо.
Метою роботи є розгляд стану хімічної підготовки студентів фармацевтичного факультету, для чого
здійснено констатувальний експеримент, основне завдання якого полягало у визначенні рівня хімічної
підготовки студентів та чинників, які впливають на якість хімічної підготовки майбутніх провізорів.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що зміст хімічної підготовки студентів фармацевтичного
факультету зі зміною часу потребує певної модернізації, ми вважали за необхідне виявити інтерес
студентства до вивчення хімії із залученням знань з інших природничих дисциплін професійнопрактичної підготовки, встановити характер ставлення викладачів і майбутніх провізорів до необхідності
вивчення хімії на основі інтегрованого підходу та визначити базовий рівень хімічних знань
міждисциплінарного характеру.
Отже, спочатку проводилася контрольна перевірка рівня засвоєння хімічних знань студентами після
набуття середньої базової освіти. Пропонувалися питання зі шкільного курсу хімії, перевірялися знання
основних понять і законів хімії, валентність, вміння студентів розрізняти речовини за класами,
записувати формули речовин, рівняння хімічних реакцій і т. ін.
З цією метою проводилися контрольні тестування за навчальним матеріалом загальної, неорганічної
та органічної хімії на рівні середньої школи.
Аналіз результатів ЗНО по хімії також надав змогу виявити низку недоліків у хімічній підготовці
студентів: серед 107 опитаних студентів І курсу фармацевтичного факультету результати по ЗНО з хімії
були такими: від 140 до 160 балів набрали 39,3 % випускників, від 161 до 180 балів набрали 49,5 %
випускників, більш ніж 181 балу – лише 11,2 % випускників.
Отже, основний контингент студентів мають недостатній рівень шкільної базової хімічної підготовки.
Результати письмових контрольних тестувань дають змогу стверджувати, що достатньо значима
частина студентів фармацевтичного факультету (приблизно 50 %) не розуміють ролі базових хімічних
знань для подальшого засвоєння дисциплін професійно-практичного циклу. На практиці це пов’язано із
домінуванням логіки окремих хімічних дисциплін над вимогами координації навчального матеріалу та
з’ясуванням міждисциплінарних зв’язків, а також професійного спрямування змісту навчання.
© Рева Т. Д., 2013
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Оцінювання результатів перевірки базових хімічних знань студентів переконує в необхідності
оптимізації навчання хімії для розв’язання завдання щодо посилення мотивації студентів до вивчення
хімічних курсів та професійних фахових дисциплін.
Серйозним недоліком існуючих навчальних програм з хімічних дисциплін, що вивчаються
студентами-провізорами, є також те, що не забезпечується єдиного підходу до змісту навчального
матеріалу, тобто цілісності знань, не враховуються прогалини у знаннях студентів з хімії за
загальноосвітню школу. Наслідком цього, наприклад, є те, що студенти часто не розуміють значення
вивчення хімічних елективних курсів, не вміють раціонально і творчо застосовувати набуті знання для
написання та захисту курсових робіт, дипломних проектів тощо. Крім того, у процесі історичного
відбору тем хімічних дисциплін, багато блоків знань необґрунтовано втрачалися (наприклад, теорія
будови речовин, термодинаміка та ін.), а інші, навпаки, були гіпертрофовані. Все це привело до
зниження системності, фундаментальності знань, їх цінності й ускладнювало їхнє застосування в
практичній діяльності. Недостатньо використовуються при цьому науково обґрунтовані педагогікою і
психологією дидактичні принципи побудови навчальної дисципліни. Треба сказати, що можливо, в змісті
діючах у цей час програмах та підручниках з хімічних дисциплін для студентів фармацевтичних вузів
відсутній ряд компонентів змісту, які важливі для навчання й виховання особистості, крім того, у них
недостатньо відбиті методологічні аспекти та основи змісту, матеріал, що дає ціннісну та професійну
хімічну орієнтацію студентові, його екологічна, валеологічна та професійна спрямованість.
Провідними підходами до структурної організації навчального змісту й побудови навчальної
дисципліни ми вважаємо системно-діяльний, структурно-функціональний та інтегративно-модульний.
Системно-діяльний підхід дозволяє уявити весь зміст як складну дидактичну систему, що спрямована
на її засвоєння в діяльності. Для цього в складі цієї системи важливо підсилити методологічний блок, у
тому числі способи наукового пізнання й навчальної діяльності, а в структуру навчального курсу
включити методичний компонент, представлений різними по складності й характеру виконання видами
завдань, і орієнтовним апаратом.
Структурно-функціональний підхід служить методологією для структурування змісту кожного блоку
в єдину систему, визначення їх різноманітних функцій у процесі вивчення цих блоків.
Для побудови навчальної дисципліни й глобального її структурування використовується
інтегративно-модульний підхід, який припускає усередині міжпредметну інтеграцію змісту, оформлення
основних підсистем знань у вигляді модулів та їх дидактико-методичне забезпечення.
Під інтегративно-модульним підходом ми розуміємо вибір і структурування логічно завершених розділів
(змістових модулів), взаємообумовлених і взаємозалежних з іншими модулями змісту навчальної дисципліни.
У розробку інтегративно-модульного підходу внесли вклад багато вчених [11; 12] та ін. Інтегративномодульний підхід вважається основним у структуруванні навчальної дисципліни. Інтегративно-модульна
інноваційна технологія навчання реалізується через нижчезазначені принципи: укрупнення дидактичних
одиниць, міжпредметної інтеграції, модульності. Інтегративно-модульний підхід забезпечує широке
охоплення загальноосвітньої системи, що виражається через мету, зміст, організаційні форми й методи, а
також результати навчання. Відповідно до цього підходу, навчання будується на окремих функціональних
''вузлах'' – модулях, призначених для досягнення поставлених дидактичних цілей. Модуль відповідає певній
темі або розділу, а також може поєднувати зміст по проблемі або по певній області наукових знань,
наприклад, хімічна термодинаміка й хімічна кінетика. На даному етапі ми використовуємо інтегративномодульний підхід як засіб структурування змісту навчання. Він вимагає розглядати навчальний матеріал у
межах модуля не тільки як єдине ціле, спрямоване на досягнення мети, але й як структурно-організований
блок, зцементований усередині міжпредметною інтеграцією.
Якщо розглядати конкретний приклад, на наш погляд при вивченні, скажімо, будь-якої хімічної
дисципліни треба зробити акцент на нижчезазначеному:
•
дидактичній доцільності, тобто підпорядкуванні всієї системи змісту і його окремих
компонентів загальним і конкретнопредметним цілям навчання;
•
науковості, тобто відображенні поглядів сучасної науки й методів її пізнання, показі студентам,
яких навчають, важливості процесів пізнання, системності знань, яка забезпечується усередині й
міжпредметними зв'язками з наступною інтеграцією й структурною організацією змісту;
доступності, яка припускає відбиття змісту на рівні відповідно до вікових і психологічних
особливостей тих, яких навчають, передбачає розподіл труднощів у розташуванні навчального
матеріалу;
•
взаємозв'язках теорії із практикою, чергуванні в розкритті складного теоретичного матеріалу й
конкретного фактичного зв'язку нового з тим, що раніше вивчали, комбінації наукового й
абстрактного матеріалу, поетапного розвитку найважливіших теоретичних знань і
фундаментальних визначень;
•
структурній організації, яка відображає виділення варіативної й інваріативної частин,
встановленні причинно-наслідкових і формально-ієрархічних зв'язків, а також оглядовості
змісту даної структури;
•
спрямованості професійній, екологічній, світоглядній, аксіологичній;
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•
•

варіативності, тобто побудові змісту відповідно до спеціалізації факультетів;
укрупненні й мінімізації змісту, пов'язаного з укрупненням дидактичних одиниць, скороченням
об'єктів, фактів, способів різнобічного розгляду з ''витягуванням'' максимуму фактів із мінімуму
інформації;
•
посиленні систематизації знань із метою підвищення теоретичного рівня змісту, укрупнення
його дидактичних властивостей і розширення його функціональності;
•
послідовності, пов'язаної з логічним розкриттям навчального матеріалу, встановленням зв'язків
між попереднім і наступним матеріалом; розвитком фундаментальних визначень протягом
усього курсу та з позицій різних теорій.
Цілеспрямоване формування змісту й структури модуля, а також його реалізація в навчальному
процесі визначається відповідними принципами:
•
структурної організації, що забезпечує системність модуля;
•
гнучкості, що забезпечує можливість переміщення його в загальній модульній структурі, зміну
послідовності вивчення модулів;
•
динамічності, що припускає можливість відновлення навчального змісту модуля;
•
фундаментальності, що визначає в якості основних компонентів модуля фундаментальні теорії,
закони, визначення;
•
діяльності, що припускає активне оперування змістом модуля у власній діяльності студентів.
Змістові модулі являють собою основний компонент цілісної інтегративно-модульної системи
навчання, реалізація яких розглядається нами як інноваційна технологія навчання, яка є актуальною в
розробці стратегії фармацевтичного закладу освіти.
До особливостей даної системи навчання відноситься те, що модуль містить у собі певну програму
цілей і дій, блок питань щодо самостійного вивчення матеріалу студентами, програму цілей і дій
навчання по ньому, навчальну літературу, у тому числі додаткову, систему орієнтовних основних дій,
методичне забезпечення, інтегративні показники результатів навчання. Інтегративно-модульна система
навчання змінює характер навчання, тому що орієнтована на укрупнені дидактичні одиниці в розкритті
змісту, дозволяє використовувати комбінування системи організації навчання, змінювати послідовність
вивчення матеріалу, підсилює взаємозворотні зв'язки в системі ''викладач <=> студент'', дає можливість
студентові самостійно проробити модуль, а викладачеві — більш повноцінно враховувати індивідуальні
психологічні особливості студента при складанні модуля.
Для проектування змістового модулю важливо вибрати найбільш доцільні методологічні орієнтири й
технології. На попередньому етапі роботи, як правило, здійснюється методичний аналіз відібраного
матеріалу по дисципліні з визначенням контурів і фундаментального стрижня навчального предмету,
навколо якого зосереджується потім увесь його зміст.
На початковому етапі проектування визначається його загальна інваріантна частина, обираються
підходи до визначення варіативної частини змісту.
При проектуванні навчального процессу, як правило, проводиться ранжирування навчального змісту
кожного модуля по аспектах: інформаційно-змістовному, операційно-діяльному та особиснісноаксиологічному. Такий розподіл змісту модулів є важливим для забезпечення виконання не тільки
загальноосвітніх цілей, але й виховання та розвитку особистості студентів.
Дидактичні елементи змісту, які виділяються в інваріант, становлять основний стрижень навчальної
програми. На етапі розробки навчальної програми, як правило, проводять співвідношення між
навчальним змістом та базовим утворювальним стандартом, із базовим підручником, що діє у цей час, і
визначають необхідні компоненти навчальної програми.
У практиці деяких університетів під час складання навчальних планів та програм існує така форма
координації дисциплін, як протоколи узгодження, де представлено основні питання, необхідні для
вивчення певного курсу. Такий підхід викликає певні якісні зміни у навчальному процесі – вихід
викладача за межі власної дисципліни. Адже глибину та широту знань власної дисципліни викладач
порівнює зі знаннями інших суміжних курсів. Викладачеві потрібно осмислити місце власної дисципліни
у системі підготовки фахівця, проаналізувати фактичний матеріал з точки зору майбутньої професії
студента, реалізувати зв’язки між курсами.
У процесі дослідження з’ясовано, що для викладачів використання додаткових знань із суміжних
дисциплін для забезпечення їх взаємозв’язку є складною проблемою. Для цього потрібні науковометодичні рекомендації та посібники інтегрованого характеру, відсутність яких призводить до
неузгодженості у викладанні важливих тем, до неповних та недостатньо усвідомлених студентами знань.
Вивчення досвіду викладачів щодо інтеграції знань показало, що деякі освітяни приймають за
інтегроване навчання такі його форми, як еклертичні поєднання різних знань, а також повну ліквідацію
дисциплінарної системи викладання. Ми вважаємо, що така позиція викладачів щодо інтегрованого
підходу до навчання веде до неправильного визначення його змісту, що негативно впливає на якість
знань студентів та формування у них професійного світогляду.
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Таким чином, зміст базової хімічної підготовки не завжди відображає сучасні взаємозв’язки між наукою та
практикою. Неповною мірою реалізується гуманітаризація змісту хімічної освіти. Недостатня увага
приділяється формуванню вмінь застосовувати хімічні знання для розв’язування професійних завдань.
У навчальному процесі триває тенденція домінування уніфікації та диференціації знань. Порушується
дотримання низки дидактичних принципів у змісті хімічної освіти, зокрема цілеспрямованості, мотивації
навчання та його професійної спрямованості. Не повністю реалізується принцип послідовності, коли
кожне нове знання спирається на попереднє та випливає з нього, вимагає конструювання знань у
логічному поєднанні фундаментальних загальних хімічних і спеціальних курсів.
Експеримент показує, що студенти фармацевтичного факультету, які вже мають базову шкільну
хімічну підготовку та певну підготовку із загальної та неорганічної хімії, часто, у кращому випадку,
володіють формальними знаннями, що не дає можливості їм розуміти проблемні хімічні питання,
висловлювати думки про роль і значення природничих наук для розвитку фармацевтичного виробництва,
суспільства, усвідомлювати роль хімічних знань у подальшій професійній діяльності провізора.
З’ясування причин виявленого стану показало, що нині у системі вищої фармацевтичної освіти
виникла ціла низка чинників, що негативно впливають на якість хімічної підготовки студентівфармацевтів. По-перше, спостерігається тенденція скорочення курсів хімії у системі фармацевтичної
освіти; більшість навчального часу переноситься на самостійну роботу студентів. Ми згодні з тим, що
самостійна робота – це важлива форма роботи студента, однак за умов достатнього рівня
фундаментальної шкільної хімічної підготовки. На жаль, останнім часом спостерігається брак у
першокурсників умінь і навичок самопідготовки та самоконтролю.
По-друге, існує тенденція ігнорування хімії як важливішої ланки фундаментальної освіти з боку
студентів. А це означає обмеженість, безсистемність точних знань про природу, що неминуче призводить
до зниження стандартів освіти, девальвації професійного інтелекту.
Таким чином, аналіз результатів даного дослідження підтвердив доцільність змін у змісті навчання та
необхідність спеціально організованого процесу викладання хімічних дисциплін на основі інтегрованого
підходу, ефективність якого може забезпечити певна побудова курсів, певні форми і методи навчання. Ми
переконані, що окрім професійної спрямованості хімічна освіта має бути орієнтована на усвідомлення
проблем довкілля як гармонійного поєднання соціальних та економічних інтересів і збереження біосфери.
Роль хімії у цих процесах очевидна. Одне зі стратегічних завдань освіти – усвідомлення ролі хімічної науки
як однієї із ключових галузей знань у забезпеченні стійкого розвитку довкілля.
Висновки. Інтегрований підхід до змісту навчання хімії є тим перспективним напрямом модернізації
змісту навчання, який деякою мірою допоможе ліквідувати негативні тенденції щодо помітного
зниження рівня загальної підготовки студентів. Але треба бути прискіпливими, а саме: інтегрований
підхід не може розглядатися як єдиний засіб, як панацея щодо підвищення якості навчання; інтеграція
знань – це не еклектичне зібрання різнорідних знань із різних галузей науки без визначення в них
спільної теоретичної основи; інтеграція знань – це не прагнення звільнити навчальну програму зі свого
фаху від ''зайвого'' матеріалу, зокрема технологічного характеру [3]. Конструктивні зміни в мотивації до
вивчення студентами хімічних курсів у змісті навчання пов’язані, насамперед, з інтеграцією в необхідних
формах і масштабах теоретичного знання, а також його професійно-практичного застосування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бєланов Р. А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна – США) /
Р. А. Бєланов. – К. : Центр практичної філософії, 2001. – 248 с.
2. Буяльська Т. Б. Гуманістичні виміри вищої освіти / Т. Б. Буяльська // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
''Гуманізм та освіта'', (Вінниця, 6-7 червня 2004 р.). – Вінниця : Універсум, 2004. – С. 6–10.
3. Гончаренко С. У. Загальнотеоретичні аспекти інтеграції природничо-наукових і медичних знань студентів /
С. Гончаренко, Я. Кміт // Шлях освіти. – 1997. – № 1. – С. 17–19.
4. Гончаренко С. У. Інтегроване навчання. За і проти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Освіта. – 1994. –
№ 15–16. – 5 c.
5. Гуз К. Ж. Державний стандарт природничонаукової освіти з огляду на її цілісність / К. Ж. Гуз // Педагогіка і
психологія. – 2000. – № 3 (28). – С. 29–36.
6. Ильченко В. Р. Образовательная модель ''Логика природы'' : технология интеграции содержания
естественнонаучного образования / В. Р. Ильченко. – М. : Народное образование, 2003. – 238 с.
7. Козловсъка І. М. Теоретичні та методологічні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи :
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. М. Козловська. – Київ, 2001. – 464 с.
8. Москаленко В. Ф. Про завдання з упровадження європейських стандартів та директив із внутрішньої та
зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у Національному медичному університеті імені
О. О. Богомольця / [Москаленко В., Яворовський О., Остапюк Л., Чешук В.] // Витоки педагогічної
майстерності. –2012. – № 10. – С. 203–207.
9. Степанюк А. В. Нові підходи до визначення мети і змісту біологічної освіти школярів / А. В. Степанюк //
Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2 (27). – С. 28–34.
10. Степанюк А. В. Про світоглядні орієнтири сучасної молоді /А. В. Степанюк // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 6–9.
11. Батышев С. Я. Блочно-модульное обучение / С. Я. Батышев. – М. : Наука, 1997. – 99 с.
12. Беляева А. П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования /
А. П. Беляева. – СПб : Радом, 1997. – 225 с.

170

Т. Д. Рева. Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів фармацевтичного факультету
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Belanov R. A. Gumanizatsiya ta gumanitaryzatsiya osvity v klasychnykh universytetakh (Ukraina-SSHA)
[Humanization and Humanitarization of Education in the Classical Universities (Ukraine-the USA)] / R. A. Belanov.
– K. : Tsentr praktychnoy filosofiyi, 2001. – 248 s.
2. Buyal’s’ka T. B. Gumanistychni vymiry vyshchoyi osvity [Humanistic Dimensions of Higher Education] /
T. B. Buyal’s’ka // Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi ''Gumanizm ta osvita'',
(Vinnytsya, 6-7 chervnya 2004 r.) [Materials of the International Scientific and Practical Conference ''Humanism
and Education'', (Vinnytsia, 6-7 June 2004)]. –Vinnyts’a : Universum, 2004. – S. 6–10.
3. Goncharenko S. U. Zagal’noteoretychni aspekty integratsiyi pryrodnycho-naukovykh i medychnyhh znan’ studentiv
[General Theoretical Aspects of Natural Scientific and Medical Students' Knowledge Integration] / S. Goncharenko,
Ya. Kmit // Shl’akh osvity [The Way of Education]. – 1997. – № 1. – S. 17–19.
4. Goncharenko S. U. Integrovane navchannya. Za i proty [Integrated Learning. For and Against] /
S. Yu. Goncharenko, Yu. I. Maliovanyi // Osvita [Way]. – 1994. – № 15–16. – 5 S.
5. Guz K. Zh. Derzhavnyi standart pryrodnycho-naukovoyi osvity z ogl’adu na yiyi ts’ilisnist’ [The State Standart of
the Natural and Scientific Education from the Perspective of its Integrity] / K. Zh. Guz // Pedagogika i psykhologiia
[Pedagogy and Psychology]. – 2000. – № 3 (28). – S. 29–36.
6. Il’chenko V. R. Obrazovatel’naya model’ ''Logika prirody'' : tekhnologiya integratsiyi soderzhaniya estestvennonauchnogo obrazovaniya [The Educational Model ''Natural Logics'' : Technology of the Natural-Scientific Education
Contents Integration'] / V. R. Il’chenko. – M. : Narodnoe obrazovanie, 2003. – 238 s.
7. Kozlovs’ka I. M. Teoretychni ta metodologichni osnovy integratsiyi znan’ uchniv profesiyno-tekhnichnoi shkoly
[Theoretical and Methodological Bases of Pupils' Knowledge Integration of the Professional Technical School] :
dys. … doktora ped. nauk :13.00.04 / I. M. Kozlovs’ka. – Kyyiv, 2001. – 464 s.
8. Moskalenko V. F. Pro zavdannya z uprovadzhennya evropeys’kykh standartiv ta dyrektyv iz vnutrishnioyi ta
zovnishnioyi garantiyi yakosti v pidgotovku likariv i provizoriv u Natsional’nomu medychnomu universyteti imeni
O. O. Bogomol'tsya [On Tasks on the Implementation of European Standarts and Directives on the Inner and
External Guarantees of Quality in the Doctors and Chemists' Preparation in the National Medical University Named
after O. O. Bogomol'tsya] / Moskalenko V., Yavorovs’kyi O., Ostapyuk L., Cheshuk V.] // Vytoky pedagogichnoyi
maysternosti [Sources of the Pedagogical Mastery]. – 2012. – № 10. – S. 203–207.
9. Stepanyuk A. V. Novi pidkhody do vyznachennya mety i zmistu biologichnoyi osvity shkolyariv [New Approaches
to the Determination of the Aim and Contents of Pupils Biological Education] / A. V. Stepanyuk // Pedagogika i
psykhologiia [Pedagogy and Psychology]. – 2000. – № 2 (27). – S. 28–34.
10. Stepanyuk A. V. Pro svitoglyadni orientyry suchasnoyi molodi [On the World's Orienting Points of the Modern
Youth] / A. V. Stepanyuk // Shlyakh osvity [The Way of Education]. – 2002. – № 1. – S. 6–9.
11. Batyshev S. Ya. Blochno-modul’noe obuchenie [Unit-Module Education] / S. Ya. Batyshev. –M. : Nauka, 1997. – 99 s.
12. Belyaeva A. P. Integratyvno-modulnaya pedagogicheskaya sistema professional’nogo obrazovaniya [IntegrativeModule Pedagogical System of the Professional Education] / A. P. Belyeva. –SPb : Radom, 1997. – 225 s.

Матеріал надійшов до редакції 01.10. 2013 р.
Рева Т. Д. Состояние и перспективы усовершенствования методологий обучения химии
студентов фармацевтического факультета Национального медицинского
университета имени А. А. Богомольца.
В статье рассмотрено современное состояние химической подготовки будущих провизоров. Определены
основные факторы, отрицательно влияющие на качество химического образования в системе
фармацевтического образования. Определена актуальность и необходимость построения эффективной
дидактической системы междисциплинарных знаний химических дисциплин и специальных курсов на основе
фундаментализации и гуманитаризации обучения химии с углублением ее профессиональной направленности.
Определены серьезные недостатки существующих учебных программ по химическим дисциплинам
студентами-провизорами. Предложены направления модернизации содержания обучения.
Ключевые слова: содержание обучения химии, интегрированный подход, провизор.
Reva T. D. Status and Prospects of Improving the Content Teaching of Chemistry Students of Pharmaceutical
Faculty of the Bogomolets National Medical University.
The article reviews future pharmacists' current state of chemical preparation. The main factors that affect
negatively on the quality of education in the chemical pharmaceutical education are determined. The current
urgency and the need to build the effective interdisciplinary didactic knowledge system of the chemical sciences and
specialized courses, based on the fundamentalization and humanistic learning of chemistry with the deepening of its
professional orientation are designated. Serious shortcomings in existing training programmes on chemical
subjects learnt by students-pharmacists are assigned. Directions upgrading the training content are proposed.
Key words: content of chemistry teaching, integrated approach, pharmacist.
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ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ
ІНШОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
У статті розглянуто проблему діагностики, динаміки зростання інтелектуального розвитку
іншомовної особистості школяра під кутом зору компетентнісного підходу до навчання. Об'єктами
контролю визначено лінгвістичну, мовленнєву, соціокультурну, загальнонавчальну компетенції.
Критеріями оцінювання слугують рівні навченості школярів, окреслені чинними навчальними
програмами, конкретно для кожного класу. Діагностику в системі шкільної іншомовної освіти автор
рекомендує здійснювати у формі психолого-педагогічного моніторингу. Він має бути дидактично
доцільно визначеним у часі: види і форми контролю повинні забезпечувати його швидку і необтяжливу
процедуру проведення.
Ключові слова: іноземна мова, іншомовна особистість, оцінювання навчальних досягнень, моніторинг,
види тестових завдань, критерії оцінювання, середня школа.
Постановка проблеми. Варіативність сучасної системи шкільної освіти, її тенденції на
компетентнісні, розвивальні, особистісно-орієнтовані, інноваційні та експериментальні технології
навчання все частіше активізують необхідність створення індивідуальних умов для розкриття
можливостей і творчого потенціалу школярів, проявлення в них, як зазначає В. І. Панов, потреби
сформувати в собі здатність бути суб’єктом розвитку своїх здібностей і в кінцевому результаті стати
суб’єктом процесу своєї соціалізації [1]. Важлива роль у цьому процесі належить іноземній мові як
механізму впливу на комунікативну і соціальну активність кожного учня. Втім якість такої дії різнобічно
залежить від індивідуальних можливостей школярів, зокрема від їхньої готовності до саморегуляції своєї
пізнавальної активності та самовдосконалення. Саме ці чинники мають стати об’єктом, на який повинна
бути спрямована навчальна діяльність. Вибір її видів і форм зумовлений цілями навчання та
особливостями розвитку школярів, а також засобами впливу на цей процес, зокрема змістом підручників.
Аналіз останніх досліджень. Особливим механізмом, за допомогою якого коригується навчальна
діяльність і окреслюються шляхи досягнення визначених цілей, є діагностика. Багатьма педагогами,
психологами і методистами вона розглядається обов'язковим і важливим компонентом освітнього
процесу. Як зазначають В. В. Краєвський і А. В. Хуторський, освітня діагностика – це процес визначення
результатів освітньої діяльності учнів і педагога з метою виявлення, аналізу, оцінювання і корекції
навчання [2]. Відповідно, вона включає: контроль, перевірку, облік, оцінювання, збір статистичних
даних, їх аналіз, рефлексію; визначення динаміки освітніх змін і особистісних якісних перетворень у
змісті освіти кожного школяра; перегляд цілей, уточнення освітніх програм і коригування процесу
навчання; прогнозування подальшого розвитку проблем освіти [2]. До складу діагностики можуть
входити різноманітні форми контролю, який передбачає визначення, вимір і оцінювання рівня освітнього
досвіду школярів, набутого ними у процесі засвоєння певного змісту навчання. Проблемі контролю
навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти, у тому числі з іноземної мови, надається значна
увага [3-5].
Відповідно до шкільного предмету ''Іноземна мова'' освітній досвід учнів визначається у процесі
перевірок і оцінювання рівня сформованості в них іншомовної комунікативної компетентності.
Об'єктами контролю, як правило, є лінгвістична, мовленнєва, соціокультурна, загальнонавчальна
компетенції. Критеріями оцінювання, при цьому, слугують рівні навченості школярів, окреслені
чинними навчальними програмами конкретно для кожного класу. Варто зазначити, що ці рівні
різнобічно узгоджуються з Європейськими стандартами і, окрім цього, враховують вітчизняний
навчальний досвід.
Мета статті: спроектувати види і функції діагностики навчальних досягнень з іноземної мови учнів
середніх шкіл відповідно до нової парадигми шкільної іншомовної освіти: компетентнісного,
комунікативного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів до навчання та діяльнісної
технології навчальної діяльності школярів та проілюструвати їх упровадження у зміст підручників.
Виклад основного матеріалу. Діагностика навчальних досягнень лише тоді зможе слугувати дієвим
засобом, якщо вона виконує такі функції: діагностичну (свідчить про набутий досвід у певній сфері
навчальної діяльності, вказує на причини здобутих як позитивних, так і негативних результатів,
прогнозує шляхи удосконалення змісту і процесу навчання), мотиваційну (заохочує і стимулює
навчальну діяльність учня), виховну (формує самосвідомість і адекватну самооцінку власної навчальної
діяльності школяра), інформаційну (дає відомості про результати успішності школяра, траєкторію
розвитку його здібностей, намірів та інших особистісних якостей).
© Редько В. Г., 2013
172

В. Г. Редько. Зміст підручника як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра

Отже, одним із важливих аспектів індивідуалізації навчання іноземної мови відповідно до
особистісно орієнтованої парадигми загальної шкільної освіти є дидактично доцільна і психологічно
відповідна віковим можливостям діагностика навчальних досягнень учнів. Від раціонального визначення
об’єктів контролю і форм його здійснення значною мірою залежить зміст і структура підручників.
На сьогодні питанню навчальної діагностики присвячено значну кількість наукових досліджень [2; 69], хоч і не сформовано єдиної думки щодо її функцій та процедури. Втім необхідно наголосити на двох
позиціях, які певною мірою є спільними для всіх дослідників проблеми. Адаптуємо їх до особливостей
змісту навчання іноземних мов.
По-перше, діагностику в системі шкільної іншомовної освіти доцільно здійснювати у формі
психолого-педагогічного моніторингу, оскільки йому характерна здатність надавати оперативну
зворотну інформацію про рівень засвоєння навчального матеріалу. Моніторинг має бути дидактично
доцільно визначеним у часі: види і форми контролю повинні забезпечувати його швидку і необтяжливу
процедуру проведення. В останні десятиліття помітно активізувалася тенденція на використання
тестових форм контролю навчальних досягнень учнів. Не стала винятком іншомовна освіта. Варто,
насамперед, згадати наукові дослідження, здійснені О. П. Петращук, які стали активним стимулом до
застосування тестового контролю у вітчизняній іншомовній сфері [10]. У вітчизняній та зарубіжній теорії
навчання іноземних мов розроблені комплекси тестових завдань з мови (лексики, граматики) і мовлення
(аудіювання, говоріння, читання, письма), що широко використовуються під час проведення учнівських
олімпіад, зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, різних іспитів у
середніх і вищих навчальних закладах тощо. Такі засоби діагностики навчальних досягнень учнів мають
свої особливості:
а) вони повинні бути комплексними і передбачати визначення рівня навченості школярів як з мови,
так і з мовлення у різних видах мовленнєвої діяльності, а також рівня сформованості соціокультурної
компетенції, з огляду на те, що сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти передбачає
взаємопов’язане навчання мови і культури народу її носіїв;
б) давати інформацію про психологічний стан (розумове напруження, нервове збудження, стресовий
стан) учнів упродовж усього процесу виконання завдань;
в) види і форми контролю мають бути знайомі школярам і не викликати труднощів у їх виконанні;
г) види тестових завдань повинні забезпечувати можливість прогнозувати шляхи усунення недоліків.
По-друге, як зазначає В. І. Панов, в умовах сучасної школи мета перевірки і коригування процесу
навчання повинні бути сфокусовані на досвід учнів, а відтак цільова парадигма має змінюватись ''від
діагностики добору до діагностики розвитку'' [1], що зумовлює пріоритетне орієнтування усіх елементів
діагностичної системи на створення умов для набуття досвіду продуктивної діяльності школярів у процесі
навчання. Як підкреслює Ш. О. Амонашвілі, головне призначення шкільної діагностики – це визначення
''індивідуально-позитивних передумов'' формування якісних характеристик кожного школяра, спираючись
на які можна визначати найближчі перспективи його розвитку [11]. Це означає, що діагностика,
насамперед, повинна більше виконувати навчально-коригувальну, ніж контролювальну функцію.
У педагогічній літературі розрізняють три види діагностики: 1) поточну навчальну діагностику; 2)
рубіжну та підсумкову діагностику; 3) психологічну діагностику інтелектуального розвитку [8].
Розглянемо їх під кутом зору змісту навчання іноземних мов відповідно до компетентнісної парадигми.
Поточна навчальна діагностика здійснюється за навчально-діагностичними матеріалами,
представленими безпосередньо у змісті підручників. До них можна віднести вправи і завдання різного
рівня складності, що дають можливість як вчителю, так і учням визначати рівень сформованості мовних
навичок і мовленнєвих умінь. Це найбільш типові види діагностичної діяльності, що використовуються у
підручниках з іноземних мов. У таких випадках пріоритет бажано надавати засобам, які вимагають від
учнів творчого мислення, доцільного залучення раніше набутого досвіду: Порівняйте…, Висловіть своє
ставлення до …, Доведіть, що …, Сформулюйте свою думку щодо..., Доповніть висловлення…, Наведіть
аргументи щодо…, Підтвердіть / Заперечте твердження, Уявіть, що…, і розкажіть /
напишіть…тощо. Такі завдання передбачають отримання вчителем комплексного уявлення про рівень
навчальних досягнень учнів як у межах вивчення певного матеріалу, так і про загальний рівень
сформованості іншомовної комунікативної компетентності щодо якості володіння мовним, мовленнєвим,
соціокультурним матеріалом і загальнонавчальними стратегіями його використання в усному і
писемному спілкуванні.
Hay algunas diferencias de vocabulario entre el español de España y el que se habla en América
Latina. A ver si sabes relacionar las palabras correspondientes.
(Існують деякі різнобічності між іспанською мовою Іспанії та Латинської Америки. Поєднай
відповідні слова і вирази).
En España se dice: En América Latina se dice:
guapo papas
billete el día de San Valentín
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aparcar el coche
conversar, platicar
charlar
apurarse
aquí lindo
tirar boleto
patatas
botar
darse prisa
parquear el carro
el Día de los Enamorados acá
(HOLA – 9)1
Observa las fotos del mercado en uno de los pueblos de Perú. (Розглянь фотографії ринку в одному з
населених пунктів Перу).
Describa (Опиши):
Habla (Поспілкуйся):
qué país (lugar) es
de los personajes
qué se ve en las fotos
de su aspecto físico
quién es la gente en las fotos
de lo que están haciendo
cómo se visten las mujeres
Narra (Розкажи):
qué están vendiendo las peruanas
de qué podrían estar hechas las mantas y los ponchos
qué otros recuedos de artesanía se hacen para los turistas que visitan Perú
(HOLA – 8)
Cambia las expresiones en negrilla por los pronombres personales. (Заміни вирази, виділені жирним
шрифтом, особовими займенниками).
Modelo: Ella regala a su hermano el disco. - Ella se lo regala.
1. Ella regala a su hermano el disco. 2. El profesor explica a los alumnos la lección. 3. La abuela leía a sus
nietas la historieta. 4. La vendedora nos envuelve las naranjas. 5. El primero de septiembre los alumnos siempre
traen a sus profesores las flores. 6. El cartero entrega a la abuela la carta. 7. Yo hago a la profesora una pregunta.
8. La peluquera corta a la cliente el pelo. 9. El cocinero nos cocina la comida sabrosa. 10. El limpiabotas les
limpia las botas. 11. El carpintero nos reparó las puertas y ventanas. 12. El pastelero dio a los niños los
caramelos. 13. Ella pregunta al policía la dirección.
(HOLA – 10)
Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Pretérito imperfecto de subjuntivo.
(Постав дієслова, що в дужках, у відповідну форму Pretério imperfecto de subjuntivo).
1. Nos permitieron que (pagar) en cheque. 2. Yo estaba contento de que ellos (degustar) unos vinos tintos. 3.
Les propusieron que (pedir) el solomillo Botín. 4. Nunca aseguró que tú (comer) saludable en los sitios de la
comida rápida. 5. No era cierto que los indígenas (alimentarse) sólo con el maíz. 6. Los indígenas decían que era
necesario que todos (respetar) la tierra por dar de comer al hombre. 7. También tuvieron que pedir el permiso al
campo para que lo (sembrar). 8. Era preciso que vosotros (leer) la novela de Miguel Ángel Asturias "Hombres de
maíz". 10. Nosotros preferiríamos que vosotros (alimentarse) con verduras y legumbres. 11. Quisiera que
vosotros (evitar) los atracones y los ayunos. 12. Era sorprendente que el jamón ibérico se (guardar) hasta dos
años fuera de la nevera.
(HOLA – 11)
Рубіжна та підсумкова діагностика представлена у змісті підручників з іноземних мов у формі
тестового контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної
компетенцій. Як правило, такі тестові завдання вміщуються в кінці кожного тематичного модуля і в кінці
підручника. Останні передбачають комплексний контроль рівня сформованості комунікативної
компетентності, здатності учнів інтегрувати досвід, набутий у вивченні кількох тем. На наш погляд,
найбільш ефективними тут можуть бути творчі комунікативні завдання: навчально-мовленнєві ситуації,
проектна робота, рольові ситуативні ігри та ін. У змісті підручників серії ''HOLA'' в кінці тематичних
модулів ми вміщуємо рубрику ''Testos de evaluación'', де пропонуються тестові завдання для виконання в
усній і письмовій формах, які передбачають моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з теми, що
вивчалась. Наведемо приклади.

1

Тут і далі використані навчальні матеріали з підручників з іспанської мови серії ''HOLA'' (автори: В. Г. Редько,
В. І. Береславська) видавництва ''Ґенеза'' (Київ).

174

В. Г. Редько. Зміст підручника як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра

TEST DE EVALUACIÓN
Completa los huecos del texto con una de las tres opciones que se proponen al final del ejercicio.
(Заповни пропуски у тексті одним із трьох варіантів: a, b, c).
El mercado azteca
El mercado azteca empezaba a funcionar al amanecer. La gente llenaba sus canoes de productos y 1 objetos
hechos para el mercado. 2 se dirigían al mercado de Tenochtitlán. 3 hombres y mujeres iban cargados con los
productos, 4 llevaba espejos de vidrio volcánico y otros llevaban 5 que querían cambiar. 6 hombres iban con sus
esclavos. No 7 tenían esclavos porque eran muy caros. 8 esclavo tenía derecho a tierras. Trabajaban en los campos, dormían en la casa del amo. El mercado estaba en la plaza, frente al palacio de Moctezuma. La plaza estaba
adornada con un calendario de piedra que pesaba más de 25 toneladas. 9 puede imaginar cómo fue transportado
allí. El mercado azteca se celebraba 10 semanas. 11 indios viajaban desde sus pueblos situados a más de 5 días
de distancia. 12 mejor podía distinguir a los indios entre sí que su vestido. 13 pintaban las caras con líneas y
adornaban su pelo con plumas de pájaros. Si 14 llegaba de las tierras frías, estaba cubierto de ropa que no se veía
su cara. 15 tenía dinero pero 16 conocían el valor de las cosas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

a) algunas
a) Todo
a) Algunos
a) algo
a) algo
a) Alguien
a)todo
a) Ningún
a) Nada
a)todas
a) Nadie
a) Nada
a) Alguien
a) alguien
a) Nada
a) todos

Opciones
b) algunos
b) Todos los
b) Nada
b) alguien
b) alguien
b) Ningunas
b)todos
b) Ninguno
b) Todos
b) algunas
b) Nada
b) Nadie
b) Algo
b) ningún
b) Nadie
b) todos los

c) ningunos
c) Todos
c) Ningún
c)nada
c) nada
c) Algunos
c) ningunos
c) Nadie
c) Nadie
c) todas las
c) Algunos
c) Ninguna
c) Algunos
c) algunos
c) Todos
c) ninguno
(HOLA – 8)

Completa los huecos del texto con una de las tres opciones que se proponen al final del ejercicio.
(Заповни пропуски у текстах одним із трьох варіантів).
El turrón y el mazapán
El turrón 1 a casa por Navidad. A muchos nos 2 relacionar celebraciones gastronómicas a un tiempo o lugar.
El mejor ejemplo es el turrón. Tradicionalmente, en casa de mis padres 3 el turrón por primera vez tras la cena de
Nochebuena. 4 presente en los postres navideños hasta el día de los Reyes Magos, y entonces 5 para el resto del
año.El turrón es blando o duro. Los ingredientes fundamentales 6 almendra y azúcar o miel y clara de huevo. El
turrón más famoso 7 en Jijona. Ya en 1585, el cocinero mayor del rey Felipe II afirmaba que "en todas casas de
Jijona huele a miel", lo que quería decir que en todas casas 8 turrón. En el siglo VIII, los árabes 9 el mazapán.
Los árabes 10 por costumbre tomar una mezcla de almendra con azúcar en sus reuniones de Navidad. El
mazapán 11 compuesto por almendra, azúcar y clara de huevo. En Toledo 12 los mazapanes más famosos.
1. a) volvieron
2. a) gusta
3. a) tomo
4. a) Siguiera
5. a) desaparecía
6. a) siga
7. a) se fabrica
8. a) se fabricaba
9. a) introdujeron
10. a) teniendo
11.a) estaban
12. a) se elaboran

Opciones
b) vuelve
b) gustan
b) tomaba
b) Sigue
b) había desaparecido
b) siendo
b) fabrica
b) se fabricó
b) introducían
b) tuvo
b) haya
b) elaboran

c) volviera
c) gustó
c) se tomaba
c) Seguía
c) ha desaparecido
c) siguen siendo
c) fabricando
c) fabrican
c) introducen
c) tenían
c) está
c) elaborando
(HOLA – 11)
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Imagínate que estás discutiendo según el tema ''Comer en casa o comer en el restaurante''. (Уявіть,
що ви обговорюєте проблему ''Обідати дома чи в ресторані?'').
Sugerencias:
Las ventajas de comer en casa (en el restaurante).
Переваги обідати дома (в ресторані).
Su restaurante (café, bar) favorito.
Ваш улюблений ресторан (кафе, бар).
El comentario sobre los precios.
Коментар цін.
El horario, el servicio, la propina.
Режим роботи, обслуговування, чайові.
(HOLA –11 )
Варто зазначити, що такі комунікативні завдання, як навчально-мовленнєві ситуації, проектна робота,
рольові ігри тощо не обов’язково характерні тільки рубіжній та підсумковій діагностиці. Вони досить
широко можуть застосовуватись у підручниках упродовж розвитку змісту навчання з кожної теми. У цих
випадках основне їхнє призначення має більш навчальний характер, ніж контролювальний, і їхні функції,
переважно, зводяться до активізації навчальних дій учнів залежно від комунікативних потреб, які
виникають на певному етапі навчання.
Психологічна діагностика інтелектуального розвитку передбачає визначення рівня і темпу (траєкторії)
розвитку школярів упродовж певного періоду навчання. Вона дає можливість спостерігати динаміку
їхнього інтелектуального вдосконалення. Це може бути час, протягом якого засвоюється одна тема
спілкування, а також семестр, навчальний рік, ступінь (етап) навчання (початкова школа, основна школа,
старша школа). Що стосується іноземної мови, то цей вид діагностики більше асоціюється з рівнем
сформованості стратегічної (компенсаторної) компетентності – здатності школярів, за умови виникнення
потреби, самостійно адекватно використовувати допоміжні засоби навчання (словники, довідники, мережу
Інтернет, глосарії тощо), а також, окрім вербальних, ще й невербальні засоби спілкування. Певною мірою
вона також дозволяє з'ясувати рівень сформованості прагматичної, дискурсивної, функціональної
компетентностей, компетентності програмування мовлення [12], що характерно процесу навчання
іноземної мови. Однак, найчастіше її доцільно використовувати для виявлення рівня розвитку
психофізіологічних можливостей учнів. Основними серед них ми визначили такі:
• як здійснювати порівняння мовної та соціокультурної інформації (в іншомовній освіті воно активно
застосовується під час реалізації принципу опори на рідну мови, а також у взаємопов'язаному навчанні
мови і культури, що знаходить свій відбиток у навчальному процесі, який організовується у формі
діалогу культур);
• як робити аналіз подій / явищ, систематизацію, аналогію, узагальнення;
• як логічно і відповідно до запропонованої теми будувати усне і письмове висловлення;
• як диференціювати інформацію, отриману з письмових і аудитивних джерел, на основну і
другорядну;
• як здійснювати перефразування речень з причин незнання / забування мовної одиниці,
комунікативно необхідної для висловлення думки;
• як скорочувати (компресувати) зміст продуктивного / рецептивного тексту;
• як передавати своїми словами зміст тексту;
• як самостійно без вербальних / схематичних / візуальних зображувальних опор виконувати творчі
усні та письмові завдання тощо.
Звісно, що подібні дії кожен учень може виконувати по-різному, відповідно до рівня свого
інтелектуального розвитку і власного темпу навчання. Втім, автору потрібно передбачати ці особливості під
час конструювання змісту підручників і знаходити способи їх ефективного вирішення всіма школярами.
Наведемо приклади творчих завдань, уміщених у змісті підготовлених нами підручників, які дають
можливість отримувати зворотну інформацію про рівень навчальних досягнень учнів і коригувати
подальшу діяльність кожного з них.
Haz el resumen del texto (ejercicio 5) para comunicar lo más principal y esencial. (Підсумуй зміст
тексту,визначивши в ньому найголовніше).
(HOLA – 3: 75)
Cuenta los programas de tu canal preferido. (Розкажи про програми твого улюбленого телеканалу).
Sugerencias:
• desde qué hora emite la televisión (з котрої години починає працювати телебачення);
• hasta qué hora tiene programas (до якої години працює);
• en qué lengua hay programas (на яких мовах транслюються програми);
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• qué tipos de programas constituyen su programación habitual (які види програм ти найчастіше
дивишся);
• qué programas prevalecen (які програми займають основне місце у твоєму перегляді);
• quiénes son los representadores del telediario (хто з дикторів читає теленовини).
(HOLA – 9: 67)
Cuenta qué quieres ver y visitar en la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha. Argumenta tus
ideas. (Розкажіть, що ви хотіли б відвідати в Кастиллі-Ла Манчі. Аргументуйте свій вибір).
(HOLA – 10: 140)
Actualmente han aparecido nuevas profesiones. Haz una investigación. (В останній час з'явилися нові
професії. Дослідіть цю проблему).
• ¿Qué profesiones han adquirido el mayor protagonismo en los últimos años?
• (Які професії найпопулярніші в останні роки?)
• ¿Cuáles profesiones serán las más demandadas en los próximos veinte años?
• (Які професії будуть найбільш затребуваними в найближчі двадцять років?)
• ¿Cuáles son tus futuras aspiraciones laborales?
• (Які професії ти обрав би?)
(HOLA – 10: 82)
Narra sobre los cambios negativos del medio ambiente como la influencia del progreso científico.
(Розкажи про негативні наслідки впливу сучасного наукового прогресу на навколишнє середовище).
(HOLA – 11: 174)
Haz comentarios al refrán ''Más vale la salud que la riqueza''. (Прокоментуй прислів'я ''За гроші
здоров'я не купиш'' / ''Здоров'я не продається'').
Sugerencias:
• la alimentación saludable (здорове харчування);
• la actividad física diaria (щоденна фізкультура);
• el control de peso (контроль ваги тіла);
• las revisiones médicas regulares (регулярне стеження за станом здоров'я).
(HOLA – 11: 54)
Такі види навчальних завдань стимулюють учнів до рефлексії, використання досвіду, набутого на
попередніх етапах навчання і у процесі засвоєння інших навчальних курсів. А це означає, що в
підручнику доцільно вміщувати вправи і завдання, котрі збігалися б із динамікою розвитку всіх учнів,
зокрема їхніх комунікативних, загальнонавчальних та іншомовних здібностей і готовності до реалізації
своїх комунікативних намірів у власній життєвій діяльності. Як засвідчує шкільна практика, одне і те ж
завдання, передбачене змістом підручника, викликає різний обсяг розумового напруження і творчості з
боку учнів: для одних воно може бути результатом продуктивної, а для інших – репродуктивної роботи.
Як зазначає Н. Ф. Круглова, важливим показником рівня творчого змісту діяльності є ступінь її
відмінності від попередніх аналогів і результатів набутого досвіду [6]. Відповідно, навчальні завдання,
що пропонуються підручником, повинні орієнтуватися на можливості кожного учня. Це є однією із
важливих умов реалізації особистісно орієнтованого навчання.
Для автора підручника існують два критерії вибору завдань творчого спрямування: 1) завдання з
прогнозованим результатом (мають більш репродуктивний характер); 2) завдання з непередбачуваним
результатом (мають продуктивний характер). Що стосується змісту підручників з іноземних мов, то до
першого виду можна віднести такі завдання: заповнення пропусків у текстах діалогічної та монологічної
форми; переказ тексту; побудова висловлення в усній або письмовій формі за даним планом або за
аналогією; ситуативне спілкування за даним планом (Suge-rencias / Suggestions); проектна робота за
вказаними напрямами; колективне обговорення проблем у межах запропонованих тем тощо. До другого
виду відносяться такі види комунікативної діяльності: іншомовне ситуативне спілкування за узагальнено
сформульованим завданням (без уточнень проблем, які мають порушити учні); проектна робота, зміст
якої сформульовано лише узагальненою темою; іншомовне монологічне висловлення у формі ситуації,
що охоплює кілька тем спілкування; висловлення власної точки зору, власних оцінювальних суджень,
власного ставлення до певних проблем і об’єктів спілкування тощо. Така диференціація творчих завдань
може забезпечувати іншомовні комунікативні потреби всіх учнів із різними навчальними здібностями.
Якщо змістом підручника передбачається ця особливість добору навчального матеріалу, то можна
очікувати на динаміку постійного зростання інтелектуального розвитку школярів. Вона різнобічно
залежить від засобів і форм впливу на їхні індивідуальні можливості і є наслідком адекватного
визначення їхнього рівня розвитку і наступної діяльності, спрямованої на ускладнення усіх форм
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інтелектуального досвіду під впливом дидактично, психологічно і методично доцільно створеного у
змісті підручників своєрідного навчального іншомовного комунікативного середовища. Під ним ми
розуміємо мовний, мовленнєвий, тематично-інформаційний, ілюстративний компоненти змісту
підручника, а також систему педагогічних і психологічних умов і впливів (видів, форм і способів
організації та активізації іншомовної комунікативної діяльності), які створюють підґрунтя для розкриття
і прояву інтересів і здібностей учнів відповідно до їхніх індивідуальних можливостей і потреб.
Висновки. Лише за умов, що у процесі навчання іноземних мов педагогічно доцільно (вчасно,
цілеспрямовано, відповідно до поставлених завдань, з урахуванням вікових можливостей і
комунікативних потреб учнів) буде використовуватись діагностика навчальних досягнень школярів,
можна досягти рівнів навченості, окреслених чинною навчальною програмою, а підручник слугуватиме
не тільки ефективним засобом навчання іншомовного спілкування, але й надійним механізмом
визначення готовності учнів до оволодіння цим феноменом і удосконалення траєкторії їхнього розвитку.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Редько В. Г. Содержание учебника как средство диагностики развития иноязычной личности
школьника.
В статье автор рассматриват проблему диагностики, динамики роста интеллектуального развития
иноязычной личности школьника с точки зрения компетентностного похода к учебе. Объектами
контроля являются лингвистическая, языковая, социокультурная, общенаучная компетенции.
Критериями оценивания служат уровни обученности школьников, очерченные действующими
образовательными программами, конкретно для каждого класса. Диагностику в системе школьного
инностранного образования автор рекомендует совершать в форме психолого-педагогического
мониторинга. Он должен быть дидактически целесообразно определенным во времени: виды и формы
контроля должны обеспечивать его быструю и необремененную процедуру проведения.
Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная личность, оценивание образовательных достижений,
мониторинг, виды тестовых заданий, критерии оценивания, средняя школа.
Redko V. G. The Textbook Contents as the Means of Pupil's Foreign Personality Development Diagnostics.
The article deals with the problem of diagnostics and intellectual development dynamics of a student's linguistic
personality in the context of the competence-based approach to education. Evaluation objects are the following:
linguistic, communicative, sociocultural and general academic competences. The evaluation criteria are levels
of academic achievements, which are defined by the school curriculum for each form. According to the author,
diagnostics is to be carried out as a psychological and educational monitoring. It is to be didactically adequate
in the time spectrum: types and forms of control should provide its prompt and non-overloading procedure. The
author outlines the following criteria to specify diagnostics means: as far as the contemporary educational
paradigm suggests the complex acquisition of linguistic skills and cultural peculiarities of a particular nation,
the evaluation criteria should have the complex nature as well and provide the evaluation of educational
achievements in the sphere of the language, the level of communicative skills and the sociocultural competence;
provide the information on the students' psychological condition throughout the process of completing tasks (i.e.
mental load, neural excitation, stress levels); students are to be familiar with the types and forms of control
which pose no difficulties for them; types of test tasks should have the prognostic nature and provide
opportunities to predict ways to neutralize shortfalls of the educational process. The suggested ideas are
illustrated by the author with samples from his Spanish language textbooks.
Key words: foreign language, linguistic personality, evaluation of academic achievements, monitoring, types of
tests, evaluation criteria, secondary school.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ США
У статті окреслено специфіку організації дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в
американських університетах. Визначено, що напрацювання дослідницьких університетів в освітній,
науковій та інноваційній діяльності забезпечують трансформацію навчальної діяльності студентів у
бік збільшення обсягу і подальшої диверсифікації її дослідницької складової. Наголошено, що
дослідницька технологія сприяє успішній адаптації студентів у сфері обраної професії. Наведено
приклади авторського спостереження за спільною науково-дослідницькою роботою викладачів і
студентів в Університеті Місурі – Сент-Луіс, США.
Ключові слова: дослідницькій підхід, дослідницький університет, майбутній вчитель іноземних мов,
навчально-дослідницька діяльність, навчальне дослідження.
Постановка проблеми. Входження України до світового освітнього простору супроводжується
суттєвими змінами педагогічній теорії і практиці. Нові вимоги висуваються й до професійної підготовки
шкільного вчителя нового покоління, професійна компетентність якого повинна включати вміння вільно
орієнтуватись в інформаційному потоці, творчо підходити до сприйняття знань, запроваджувати
інноваційні педагогічні технології. Перспективними напрямками реформування вищої педагогічної освіти
Державна цільова програма ''Наука в університетах'' на 2008-2012 роки визнає взаємодію освіти і науки для
забезпечення єдності засвоєння і передачі знань [1]. Однією з актуальних проблем вищої мовної
педагогічної школи на сучасному етапі є проблема пошуку ефективних форм і методів організації
дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов як інструменту формування вмінь самостійно
вчитися, здійснювати безперервний особистісний і професійний розвиток. У даному контексті вивчення
досвіду американських університетів щодо організації дослідницької роботи студентів викликає значний
інтерес і може стати цінним джерелом для осмислення і запозичення його позитивних ідей.
Аналіз останніх досліджень. Проблемі дослідницького підходу в освіті України і США присвячено
праці І. О. Зимньої (2001) [2], М. В. Кларіна (1995) [3], О. М. Пєхоти, І. П. Єрмакової (2013) [4], M. CelceMurcia, D. Brinton, M. Snow (2013) [5], J. Creswell (2008) [6]. Усі науковці згодні, що за умови
застосування дослідницького підходу у навчанні ідеї досліджень інтегровані у всі форми навчальної
роботи студентів. Дослідники О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова вважають, що з огляду на специфіку,
завдання і зміст організації дослідницької роботи у процесі навчання, найбільш доцільним є вживання
поняття ''навчально-дослідницька діяльність''. М. В. Кларін, на основі розуміння поняття, прийнятого в
зарубіжній педагогіці, розглядає дослідницьке навчання як навчання, в якому учень ставиться в
ситуацію, коли він сам оволодіває поняттями і підходом до вирішення проблем у процесі пізнання,
більшою чи меншою мірою керованого педагогом. Зарубіжні автори доводять, що дослідницький підхід
в освіті США має глибокі історичні коріння. Вони спираються на думку американського педагога і
філософа Джона Дьюї, який одним із перших став пропагувати ідеї орієнтації процесу навчання на
дослідження. З огляду на те, що система організації дослідницької роботи студентів в українських ВНЗ
потребує переосмислення, особливості організації дослідницької діяльності студентів мовних
педагогічних спеціальностей в університетській освіті США потребують аналізу. В науковій літературі
не існує результатів досліджень про трансформацію навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних
мов у бік збільшення обсягу і подальшої диверсифікації її дослідницької складової.
Мета статті – окреслити особливості організації дослідницької діяльності студентів мовних
педагогічних спеціальностей в університетській освіті США.
Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей організації дослідницької діяльності
студентів мовних педагогічних спеціальностей в університетській освіті США необхідно розглянути
напрацювання, зокрема, тих американських університетів, що мають статус дослідницьких за
класифікацією Комісії Карнегі з питань вищої освіти. Відмінною рисою дослідницького університету є,
насамперед, акцентуація створення нового знання, а не тільки розповсюдження вже існуючого. Його
завдання полягає у формуванні у студентів здатності до лідерства в процесі наукового пошуку і
проведення якісних досліджень, а також застосування їх результатів для вирішення суспільних проблем.
Організація дослідницького університету визначається з позицій можливостей забезпечення трьох
основних видів діяльності: освітньої, наукової та інноваційної [7: 118]. Інтеграція навчання і дослідження
передбачає поетапне формування дослідницьких умінь студентів, починаючи з репродуктивного
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засвоєння елементів наукової методології до здійснення дослідницьких дій в умовах максимальної
самостійної активності щодо отримання і засвоєння знань і умінь.
Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що вирізняють наукове і навчальне дослідження.
Як один із видів пізнавальної діяльності наукове дослідження характеризують з позицій філософії науки:
вибір ученим теми свого дослідження, визначення методики роботи, укладання плану, відкриття нових
фактів чи явища тощо. Окремі автори наголошують на об’єктивності, відтворюваності, доказовості і
точності наукового дослідження як процесу вироблення нових наукових знань [4: 26] Особливостями
навчального дослідження вчені вважають здійснення дослідницької діяльності під керівництвом
педагога, який пропонує тему, бере участь у розробці плану і методики роботи, передбачає результат
студентського дослідження і створює відповідні умови для його досягнення. Основною метою
навчального дослідження в освітній діяльності є не тільки кінцевий результат, але й сам процес, у ході
якого розвиваються дослідницькі здібності студентів [6: 15].
Освітня діяльність у дослідницькому університеті здійснюється професійними дослідниками, які
навчають студентів на основі останніх здобутків науки, серед яких особливе місце займають результати
власних оригінальних досліджень. Змістовну основу дослідницького підходу в навчанні становить
взаємозв’язок змісту навчального матеріалу, форм і методів навчання та організаційних форм навчальної
діяльності.
Організація навчального процесу на засадах дослідницького підходу передбачає використання
проблемного підходу до навчання, активних методів навчання, проектних, кейсових методик, що
навчають студентів елементів дослідницької діяльності, дають їм змогу творчого пошуку, предметноадаптованого та міждисциплінарного дослідження з метою розв’язання конкретних проблемних
професійно спрямованих або життєвих ситуацій. Викладачі виступають у ролі фасилітаторів навчання, а
не просто трансляторами інформації, отже повинні уміти досліджувати різні проблеми та вміти навчити
студентів критичного, аналітичного і креативного мислення для здійснення якісного спостереження
фактів і явищ, формулювання проблем і гіпотез, планування етапів дослідження, встановлення зв’язків
певної проблеми або явища з іншими, пошуку і пояснювання рішень, перевірки результатів, вироблення
практичних висновків про можливе використання отриманих знань [8: 20].
Формування досвіду навчально-дослідницької діяльності відбувається у процесі вивчення студентами
мовних і педагогічних дисциплін, спецкурсів та під час проходження педагогічної практики. У межах
навчального процесу ефективними формами дослідницької роботи визнані: систематичне реферування
наукової літератури з конкретної теми та виклад свого розуміння проблематики у вигляді академічного
есе; виконання семінарських, практичних і лабораторних завдань, що містять елементи проблемного
пошуку; виконання індивідуальних та групових дослідницьких проектів і публічне представлення їх
результатів; написання і захист курсової роботи та ін.
Організація дослідницької діяльності студентів під час проходження педагогічної практики передбачає
вивчення досвіду вчителів-менторів, які скеровують діяльність студентів безпосередньо в школі, та
включення в програму спеціальних завдань, спрямованих на спостереження за проведенням уроків та їх
аналіз, виявлення однієї або кількох проблем навчально-виховного характеру, науковий пошук шляхів їх
вирішення та експериментальне дослідження ефективності віднайдених навчальних технологій.
Під керівництвом університетського викладача, який є відповідальною особою за студентські
дослідження у школі, практиканти знайомляться з різними видами дослідницької діяльності вчителя:
аудиторним дослідженням, учительським дослідженням, діяльнісним дослідженням (англійською мовою
відповідно classroom research, teacher research, action research). На думку американського дослідника
М. Лонга, аудиторне дослідження може бути визначено як дослідження в галузі вивчення і викладання
іноземної мови, в якому всі або частина даних отримуються через спостереження або вимірювання
діяльності вчителя і учнів під час уроку в аудиторії [9: 3]. Аудиторне дослідження визначається за місцем
проведення і зосереджує увагу дослідника на процесах, які відбуваються в класі, коли вчитель і учні
співпрацюють. Такий вид дослідження може проводитися колегою, учасниками освітнього проекту,
студентом-практикантом тощо. Учительське дослідження завжди проводять учителі, які працюють з
певним класом, з метою підвищення власного професійного рівня. Діяльнісне дослідження уособлює
собою підхід до збору та інтерпретації даних, що здійснюється за чітким циклічним алгоритмом:
планування, втручання, спостереження, рефлексія та перепланування. Вчені також описують діяльнісне
дослідження як форму саморефлексивного пошуку, до якого вдаються учасники педагогічної ситуації з
метою раціоналізувати власні освітні практики [5: 603].
Виконання студентами-практикантами дослідницьких завдань у школі уявляється корисним для всіх
зацікавлених суб’єктів педагогічної практики: збір даних та їх аналіз сприяє усвідомленню майбутніми
вчителями позитивних і негативних зразків педагогічної взаємодії вчителя з учнями; ознайомлення
вчителів із звітами про результати дослідження, проведеного практикантами, дає змогу отримати нові
ідеї для викладання; через публікації результатів дослідження студенти і вчителі отримують зворотній
зв'язок від інших учителів та вчаться на досвіді своїх колег.
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Наукова діяльність у дослідницькому університеті робить акцент на якості досліджень і відповідних
публікацій, в яких беруть участь професори і студенти. Зміст і характер науково-дослідницької роботи
студентів визначаються проблематикою діяльності кафедр та інших підрозділів університету, тематикою
досліджень, що здійснюються кафедрами у співпраці з профільними освітніми установами, проблематикою
федеральних та приватних грантів, отриманих університетів для проведення необхідних досліджень
окремими викладачами або дослідницькими колективами [10: 11]. Організаційно, науково-дослідницька
діяльність студентів здійснюється у різних формах: як обов’язкова, що входить до навчальних планів
(виконання дипломної роботи всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів); як форма самоорганізації студентів
(проблемна група, виконання обов’язків асистента дослідження професора); участь у науковоорганізаційних заходах (конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах).
Атмосфера реального дослідження в університеті спонукає студентів, починаючи з 1-го курсу, до
визначення сфери своїх наукових інтересів, проведення перемовин з викладачами-дослідниками про
можливість залучення до дослідницького проекту, співпраці зі студентським науковим товариством, яке
зазвичай координує участь студентів у дослідженнях.
Прикладом позитивного досвіду залучення студентів до важливих дослідницьких проектів в умовах
дослідницького університету може стати федеральний проект інтеграції моделі завуальованого навчання
англійської як другої мови (англ. The Sheltered Instruction Observation Protocol, or SIOP) до програм
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Університеті Місурі – Сент Луіс у 2008-2011
роках, в якому брали участь викладачі коледжу освіти (College of Education, UMSL), учителі шкіл та
студенти магістерської та докторської програм TESOL університету. Протягом дії проекту студенти
допомагали в організації семінарів і методичних майстерень, вчилися користуватися спеціально
розробленим протоколом для наукового спостереження, відвідували школи міста з метою зустрітись з
учителями та учнями, проводили математичну обробку отриманих даних, готували мультимедійні
презентації результатів досліджень. Авторські спостереження за спільною науково-дослідницькою
роботою викладачів і студентів в якості дослідника-учасника програми наукових обміні імені Фулбрайта
дають підстави вважати, що така дослідницька технологія сприяє успішній адаптації студентів у сфері
обраної професії, створює творчу основу для надбання корисного професійного досвіду та усуває
суперечності між умовами навчальної діяльності студента і його майбутньою професією.
Оприлюднення результатів студентських наукових досліджень типово відбувається у вигляді
різноманітних публікацій: наукових статей, тез доповідей на конференціях. У США існують високі
наукові стандарти підготовки матеріалів до друку щодо їх змісту, структури, мовного оформлення.
Студентам пропонуються спецкурси, на яких вони навчаються писати наукову статтю, зокрема робити
анотацію, формулювати вступ, окреслювати поле літературних джерел і давати посилання з
дотриманням вимог певного редакційного стилю (наприклад, АРА), основні питання і гіпотезу
дослідження, обирати методи дослідження, визначати методи й описувати результати, визначати
дискусійні моменти, оформлювати бібліографію та подавати відповідні графічні репрезентації
отриманих даних.
Інноваційна діяльність у дослідницькому університеті має за мету розробку моделі інноваційноосвітньої траєкторії, котра уможливлює отримання випускниками не тільки фундаментальної освіти на
основі інтеграції освіти і науки, а й готовність креативно реагувати на виклики часу. Інноваційно-освітня
траєкторія при цьому розуміється як практично реалізована модель інноваційної освіти, що забезпечує
формування професійних загальнокультурних компетентностей, адаптивності до інновацій, здатності до
творчості, навичок проектної роботи тощо [7: 121].
Запровадження інновацій в мовній педагогічній освіті на початку ХХІ століття спричиняє
усвідомлена університетами необхідність відповідати на виклики глобалізаційних трансформацій,
полікультурних тенденцій, нової мовної політики, опосередкованості процесів набуття і передачі знань
результатами технологічних досягнень. Нові ідеї щодо підготовки вчителів іноземних мов у
дослідницьких університетах США зосереджені навколо проблем якості і рівного доступу до іншомовної
освіти, оновлення стандартів мовної освіти, поширення білінгвальних програм і програм занурення
(англ. immersion) на початкову школу, розгалуження досліджень з методики викладання іноземних мов
[11: 83-84]. Нині утверджується пріоритет інноваційного розвитку мовної освіти на основі оптимального
використання інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов.
На досягнення результатів спрямовані такі організаційні заходи, як реалізація інноваційних програм
безперервного професійного розвитку науково-педагогічних кадрів дослідницьких університетів,
наприклад, запровадження щотижневих днів професійного розвитку (Technology Fridays в Університеті
Місурі – Сент Луіс); створення умов для обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними
працівниками; виконання інноваційних проектів розробки та впровадження новітніх технологій навчання
іноземних мов; участь у реалізації міжнародних програм, у науково-практичних конференціях, семінарах
та виставках та ін.
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Проведений аналіз особливостей організації дослідницької діяльності студентів мовних педагогічних
спеціальностей в університетській освіті США дало змогу дійти таких висновків. По-перше, у
дослідницьких університетах США накопичений цікавий досвід трансформації навчальної діяльності
майбутніх учителів іноземних мов у бік збільшення обсягу і подальшої диверсифікації її дослідницької
складової. По-друге, інтеграція навчання і дослідження в американських університетах передбачає
формування дослідницьких умінь студентів у процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.
Перспективу подальших наукових розвідок ми вбачаємо в проведенні порівняльного аналізу
ефективності педагогічної технології підготовки вчителя-дослідника в галузі мовної педагогічної освіти
в європейських університетах.
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Самойлюкевич И. В., Волкова Е. А. Особенности организации исследовательской деятельности
студентов языковых педагогических специальностей в университетском образовании США.
В статье очерчена специфика организации исследовательской деятельности будущих учителей
иностранных языков в американских университетах. Определено, что достижения исследовательских
университетов в образовательной, научной и инновационной деятельности обеспечивают
трансформацию учебной деятельности студентов в сторону увеличения объема и дальнейшей
диверсификации ее исследовательской составляющей. Подчеркнуто, что исследовательская технология
способствует успешной адаптации студентов в сфере выбранной профессии. Представлены примеры
авторских наблюдений за совместной научно-исследовательской работой преподавателей и студентов
в Университете Миссури – Сеинт Луис, США.
Ключевые слова: исследовательский подход, исследовательский университет, будущий учитель
иностранных языков, учебно-исследовательская деятельность, педагогическое исследование.
Samoylyukevych I. V., Volkova O. O. Peculiarities of Organizing Prospective Language Teacher Research in
the University Education in the USA.
The research is dedicated to the implementation of the research approach in the foreign language teachers'
preparation in the university education in the USA. It is stated that the experience of American research
universities defines the content, methods and forms of the students' research in the context of the educational,
scientific and innovative activities. The article represents different types of the educational research ranging
from the classroom research to teache's research and action research into which prospective language teachers
can be involved both in university and K-12 classrooms. The authors prove that incorporating research into
teaching and learning tends to enrich the educational process by problem-based teaching, project work, case
study and, thus, to transform it in the direction of the self-directed learning and to ensure high levels of students’
adaptability to the chosen profession. The emphasis is laid on the diversification of student-teacher research and
on the students' involvement into the real-life research projects conducted by university professors. The
theoretical considerations are illustrated by examples of the authors’ observations of good practices in
organizing students' research activity in University of Missouri – Saint Louis.
Key words: research approach, research university, а prospective foreign language teacher, students' research,
teachers' research, classroom research, action research.
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РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито можливі шляхи розвитку метафоричності та фразеологічності мовлення учнів
третього класу. Виявлено, що під час експерименту вчителі зазначали більш зацікавлене й відповідальне
ставлення в учнів експериментальних класів до вживання засобів образного мовлення, ніж в
контрольних. Аналіз виконаних творчих завдань засвідчив позитивний вплив експериментальної
методики на загальний мовленнєвий розвиток молодших школярів.
Ключові слова: метафоричність, фразеологія, образне мовлення молодших школярів.
Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, де
визначено перспективи подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наголошується, що
освіта має сприяти ''формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до
державної мови'' [1: 4]. З метою підвищення рівня культури мовлення школярів зміст шкільної освіти
відповідно до етнокультурознавчого компонента має спрямовуватись на здійснення естетичного впливу
засобами української мови як навчального предмета, одним із шляхів реалізації якого є ознайомлення з
характерними якостями української мови, з багатством, мелодійністю, образністю [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи досвід учених (В. В. Виноградова,
Г. О. Винокур, І. Р. Гальперіна, Б. М. Головіна, О. І. Єфимова, А. П. Коваль, В. П. Ковальова,
Л. О. Новикова, О. І. Федорова, З. Т. Франко та ін.), ми дійшли висновку, що під поняттям ''образне
мовлення'' треба розуміти мовлення, в якому передбачається вживання слів і словосполучень у
незвичайному метафоричному значенні, що дає можливість художньо відтворювати дійсність.
Образність, як лінгво-семантична та стилістична категорії ученими В. Виноградовим, Г. Винокуром,
І. Гальперіним, Б. Головіним, Я. Мельничайко, Л. Новиковим та ін. розглядається у зв’язку з роллю та
функціонуванням мовних засобів (виразників) у текстах художнього стилю. У лінгвістичній науці
зустрічається термін ''поетична семантика'', що означає систему образних засобів та її реалізацію у
текстах [3: 135].
Враховуючи специфіку започаткованого нами дослідження, ми вважаємо за потрібне дослідити лише
ті виразники образності, які є доступними для дітей молодшого шкільного віку.
У дослідженні ми виходили з того, що мовленнєві уміння – це здатність мовця виконувати мовленнєві
дії відповідно до комунікативних умов і мети спілкування. Мовленнєві уміння тісно пов’язані з
навичками, що являють собою способи реалізації комунікативних дій. Комунікативні уміння й навички
формуються під час роботи над усним і писемним мовленням і вдосконалюються на основі знань
граматичної і стилістичної основ мови [4: 35].
Ми визначили, що образномовленнєві уміння – це здатність мовця використовувати в мовленні
виразники образності відповідно до комунікативних умов і мети спілкування.
До образно-мовленнєвих умінь в початкових класах можна віднести вміння використовувати в
мовленні: деякі з фонетико-словотворчих виразників образності (різноманітні префікси з емоційним
забарвленням, суфікси на означення згрубілості та пестливості); деякі з лексико-семантичних виразників
образності (багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми); синтаксичні виразники образності: прислів’я,
приказки, крилаті вислови; фразеологізми (ідіоми); деякі з тропів (епітет, порівняння, метафору,
уособлення, гіперболу); стилістичну фігуру – риторичне запитання; елементи інтонаційної виразності.
У попередніх публікаціях, аналізуючи результати констатувального експерименту розвитку
образного мовлення, ми засвідчили, що переважна більшість учнів, які за результатами тестової
діагностики досягли високого і достатнього рівнів розвитку образного мовлення, після проведення
другого етапу констатувального експерименту (діагностики образно-мовленнєвих умінь у зв’язному
тексті) вийшли лише на середній та низький рівні розвитку образного мовлення. Було відзначено, що
учням важко висловлюватись, оскільки накопичені ними образи залишаються не підкріпленими тими
словами (словосполученнями, реченнями), які необхідні для точної і влучної передачі думок.
Відповідно до змісту формувального експерименту було розроблено комплексні моделі розвитку
образного мовлення учнів 1-4-х класів на уроках української мови (на матеріалі теми ''Прикметник'') та
на уроках читання, що відповідають календарному плануванню означених уроків. В основу першої з них
покладено певну систему методик з виразниками образності, які виступили своєрідним інструментарієм
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у поетапному комплексному навчанні дітей образності мовлення. Засобами означеного навчання
слугували: інтонаційно-правильне, виразне, образне мовлення вчителя; наочність (природна, малюнкова,
звукова, символічно-графічна); художній текст у єдності змісту і форми.
Робота над дослідженням була побудована так, що відповідно до природи навчального матеріалу та
вимог програми для початкових класів в навчальний матеріал вводились визначені нами виразники
образності. Робота над кожним з цих виразників проходила в три етапи: І етап – пропедевтичний
(підготовчий), ІІ етап – ознайомлювальний і ІІІ етап – комунікативно-творчий.
У даній статті ми розглянемо введення в уроки за темою ''Прикметник'' та в матеріал уроків читання
роботи над метафоричністю та фразеологією образного мовлення третьокласників.
Мета статті – показати можливі шляхи розвитку метафоричності та фразеологічності мовлення учнів
ІІІ класу. Під метафоричністю розуміється здатність слова виступати в переносному значенні. Оволодіння
даним образно-мовленнєвим вмінням говорить про сформовані уміння дитини вживати в мовленні слова в
прямому та переносному (метафоричному) значеннях, сприймати й оцінювати зображувальновиражальний аспект мовленнєвого висловлення, відчувати емоційно-оцінні конотації слів.
Виклад основного матеріалу. Під фразеологічністю розуміються вживання особливо стійких
словосполучень у мовленні, в яких лексичне значення окремих слів частково або повністю замінене
новим значенням [5: 451]. Доцільність використання терміну ''фразеологізм''"(phrases – мовленнєвий
зворот, logos – вчення) в роботі з молодшими школярами вирішує вчитель. Можна вживати термін
''образне висловлювання''. Даючи чітке тлумачення фразеологізму, а потім шляхом лінгвістичних або
логічних міркувань пояснюючи його смисл, учитель включає учнів в активну розумову діяльність,
змушує задумуватись над значенням слів і виразів, задаючи їм запитання: чому ми так говоримо, і тим
самим підвищує рівень їх мислительних здібностей.
Великого значення фразеологічному матеріалу надавав К. Д. Ушинський. Він вважав за необхідне
введення фразеологізмів в шкільні навчальні книги, починаючи з ''Азбуки'', для того щоб ''дитина
подивилась на предмети ... проникливим оком народу і висловилась його влучним словом''. ''Вводячи
дитину в народну мову, ми вводимо її у світ народної думки, народного почуття, народного життя, в
сферу народного духу'' [6: 338].
Метафоричне та фразеологічне мовлення є показником загальної культури людини, її
інтелектуальних здібностей.
Робота над розумінням учнями фразеології рідної мови може відбуватися по мірі того, як фразеологізми
зустрічаються в текстах підручників та художньої літератури, яку читають діти. У цьому випадку вчитель,
пояснюючи смисл фразеологізму, що зустрівся, та його походження (якщо можливо), зосереджує увагу
дітей на його емоційній забарвленості та стилістичній функції. Таким чином? виховується відчуття рідної
мови, показуються її виразні можливості, які яскраво розкриваються в творах художньої літератури. Так
вчитель допомагає учневі побачити своєрідність і виразність мовлення художнього твору, яке створюється
значною мірою використаними в ньому фразеологізмами; формується справжній читач, здатний оцінити
художню цінність творів, отримати задоволення від читання. Однак введення фразеологізмів в активний
словник учнів може забезпечуватись завдяки пропедевтичному ознайомленню, якщо лексичну роботу з
фразеологізмами вводити в систему розвитку мовлення.
У системі формування метафоричності та фразеологічності мовлення ми виділяємо три аспекти: 1)
усвідомлення учнями метафор та фразеологізмів; 2) розуміння; 3) вживання в мовленні. Мета навчання
пов’язана з реалізацією функціонально-системного підходу, що передбачає комплексний розгляд слова в
єдності його значень (прямого і переносного), функціонування і сполучних властивостей.
Результативність роботи з розвитку метафоричності та фразеологічності мовлення підвищиться, якщо
будуть встановлені міжпредметні зв’язки між уроками української мови і читання: те, що розглядалося на
уроках української мови, має закріплюватись на програмному матеріалі з читання, або на матеріалі
прочитаних художніх творів у позакласному читанні. Діти закріплюють те, що їм було повідомлено на
уроках української мови.
Роботу над метафоричністю та фразеологією мовлення доцільно проводити в три етапи.
На першому етапі необхідно забезпечити підготовку дітей до розуміння метафор та фразеологізмів:
організувати спостереження над словами, вжитими в переносному значенні, привернути увагу дітей до
мови художнього твору, дати поняття про порівняння, образний вислів, сформувати усвідомлення явищ
багатозначності слів.
У ході спостережень над словами в переносному значенні виділяємо образний вислів
(словосполучення), пояснюємо його значення; з’ясовуємо, яку ознаку явища воно характеризує; пояснюємо
доступні учням вислови залежно від змісту прочитаного (чому автор вибрав саме цей вислів?) і просимо
учнів висловити своє ставлення до слова або виразу (який особливо сподобався і чому?).
Правильному сприйняттю багатозначних слів, мовних метафор (шишка на лобі, голова і хвіст поїзда,
пашать щічки та ін.) сприяє застосування контробраза (''неправильних малюнків'' і ''неправильних
висловів''). Ефективність його пояснюється наочним зіткненням прямого і переносного значення слова. У
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бесіді вчитель звертає увагу на те, що предмети, названі одним словом, мають схожість (визначають
основу переносі), тобто встановлюють, в якій частині багатозначного слова його значення стикаються,
пересікаються, ''накладаються'' одне на одного. Для цього учні порівнюють предмети, помічаючи між
ними схожість і відмінність за кольором, формою, величиною та іншими ознаками, ніби переносять
ознаки одного предмета на інший:
1. – На що схожий соняшник?
– Що спільного між сонцем і соняшником?
– Пропонуємо загадку: На городі при доріжці стоїть сонечко на ніжці, тільки жовті промінці не
дають тепла руці.
2. – Подивіться на небо. Якими ви бачите хмарки? На що вони схожі?
Після відповідей учнів вчитель ознайомлює з літературними зразками того, якими побачили хмари
майстри слова:
З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари (за М. Коцюбинським).
Білі гуси летять над лугами,
в синім небі біліють снігами,
в синім небі хмарками зникають,
довго-довго їх очі шукають (О. Олесь).
Пояснення багатьох фразеологізмів базується на зверненні до багатозначності слова: У нього є голова
на плечах – це завдання він вирішить або Цей хлопець з головою – він знайде правильне рішення. Чому так
говорять тільки про розумну людину, адже голова є у всіх? На це запитання діти відповідають після
пояснення значення слова голова. За допомогою коротких контекстів, запропонованих учителем (типу
словосполучень похитати головою, кучерява голова або розумна голова, ясна голова), учні з’ясовують
пряме і переносне значення слова голова. Далі вчитель зосереджує їх увагу на переносному значенні –
''розум, свідомість'', що і допомагає підвести учнів до розуміння значення даних фразеологізмів.
У вислові брати на буксир (тобто ''допомагати'') ''діє'' приховане джерело переносу по функції, тому,
насамперед, треба з’ясувати запитання, звідки у цьому виразі значення ''допомагати''? Саме слово буксир,
швидше за все, їм знайоме. Не раз вони спостерігали, як за допомогою канату або стального троса одна
машина везе іншу, оскільки та не може рухатись самостійно. Можна також розповісти про судно-буксир,
яке тягне плоти та баржі, тобто допомагає їм рухатись. Звідси переносний смисл фразеологізму –
допомогти у будь-якій справі. Тут доцільно запропонувати дітям вигадати ситуацію із шкільного життя,
де б цей вираз був доречним.
У казках діти зустрічаються з гіперболізованими фразеологічними виразами, смисл яких інтуїтивно
(здогадуються за контекстом) сприймається. Зрозуміло, що йти семимильними кроками означає ''дуже
швидко'', а знаходитись за тридев’ять земель або жити в тридев’ятому царстві – це ''дуже далеко''. Однак
розуміння справжнього смислу цих висловів як джерела виникнення переносного значення можливе лише
тоді, коли вчитель включає їх в лексичну роботу. Так, значення слова семимильний з’ясовується через
аналіз його складу: сім + миль (а миля майже у двоє більше кілометра). Звичайно, що такими кроками
можуть пересуватися лише казкові герої, та й то тільки ті, що мають чоботи-скороходи. Із казки ця
гіпербола увійшла в наше мовлення, отримавши переносне значення, тому можна сказати: Наше місто
зростає семимильними кроками. Таким же чином пояснюється за тридев’ять земель :три × дев’ять = 27
земель (тобто країн) або в тридев’ятому царстві, тобто в деякому, далекому, двадцять сьомому царстві. А
переносно ці вислови вживаються в мовленні, коли потрібно підкреслити велику віддаленість чого-небудь.
Так ми говоримо: Його думки знаходились за тридев’ять земель від уроку. Присутність числа дев’ять в
цьому виразі відображає той час, коли система рахунку була на дев’ятки, а не на десятки.
Через логічні міркування можна підвести учнів до усвідомлення смислу фразеологізму не горить
(тобто ''справа може зачекати''). Звичайно, будь-яку справу краще не відкладати, якщо можна зробити
зараз же, але ні на хвилину не можна відкласти справу загашення пожежі. Ось і користується якийсь
лінивець цим виразом, щоб відкласти справу: Адже не горить!
Або вислів, який часто зустрічається у дитячому мовленні коли дитина бачить щось дивовижне і дуже
хороше – Ото так! Чому виникло таке висловлювання? Може, тому, що усьому хорошому ми говоримо:
Так! (як усьому поганому: Ні!). Ото так! Означає – ''це дуже добре'', оскільки це те, що ми приймаємо
беззаперечно і чим захоплюємось. Звідси й емоційна насиченість цього виразу.
В українській мові багато фразеологічних висловів, які мають структуру порівняння і починаються з
сполучника як: як вітром здуло – швидкість зникнення когось порівнюється із швидкістю вітру; як дві
краплі води – схожість когось порівнюється з абсолютною однаковістю двох краплин води; як води в рот
набрав – чиєсь мовчання порівнюється з вимушеним мовчанням людини, що набрала в рот води; як
скрізь землю провалився – ніхто не бачив, як він пішов, а його немає, зник та ін. Пояснення цих висловів
має спиратися на логічне джерело порівняння. Крім того, ці фразеологізми, ''помітні'' для дітей: варто
тільки запропонувати їм уявити собі реальну ситуацію – чи всидиш спокійно на голках, на їжаку? Звідси
і вислів сидіти як на голках, тобто ''бути в стані сильного хвилювання''.
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Від того, наскільки міцно буде сформовано вміння школярів визначати основу переносу, залежить
подальше розуміння і вживання метафор.
На цьому етапі використовуються вправи, що ілюструють учням зразки вживання багатозначних слів,
порівнянь. У процесі аналізу мовного матеріалу, вставляючи нове слово в словосполучення, повторюючи
вголос або записуючи приклади словосполучень і речень з багатозначними словами або порівняннями,
діти засвоюють значення слова в контексті, сполучні можливості означеної лексичної одиниці, через
знання граматики.
Даємо завдання: вставте за змістом слова.
Зацвіла верба. Кожна вербова (що?) .... схожа на (яке?)... циплятко: сидить і світиться. Пальцем
торкнеш – (що зробить?) .... палець. Клацнеш – золоту (що? )... (що зробить) ... . Понюхаєш – мед.
Слова для довідок: брунька, маленьке, пожовтіє, серединку, розлетиться пилок.
Відомо, що підвищити цікавість учнів до уроків української мови можуть завдання, що пропонуються
у формі дидактичної гри, наводимо приклади далі:
''Доберіть слівце''. Доберіть слово так, щоб у підкресленого слова з’явилось інше значення: спинка
дівчинки – спинка ..., хвіст собаки – хвіст ..., носик чайника – носик ..., йде учень – йде ... та ін.
''Що може бігти?'' Якщо таке словосполучення можливе, плесніть в долоні.
Біжать діти, бігла собака, біжить річка, біжать канікули, біжать машини, біжить вода, біжить
град, біжить час, біжить небо.
Другий етап (ознайомлювальний) спрямований на усвідомлення і розуміння третьокласниками
метафор та фразеологізмів як лексичного художнього засобу мовлення. Він включає: знайомство із
способами утворення метафор, уособлень; засвоєння зразків фразеологізмів, метафор, уособлень та
наслідування; складання за аналогією прикладів.
Зразки метафоричного мовлення на дібраному дидактичному матеріалі забезпечують демонстрування
наступних методів і прийомів: бесіда, показ мовленнєвого зразка, спостереження над текстом (аналіз
метафор, фразеологізмів), складання словосполучень і речень за зразком, перетворення деформованих
речень, записування та заучування метафор, фразеологізмів напам’ять, переказ. За допомогою означених
методів і прийомів у свідомості дітей формується модель мовленнєвої діяльності, основним змістовим
компонентом якої є вибір найбільш яскравих і точних слів та конструкцій. Тому ефективні завдання:
вставте в речення, текст слова за смислом; складіть словосполучення та речення за зразком; порівняйте
вживання дієслів: дрова гарно палають – від морозу палають щічки, хворий глухо застогнав – корабель
стогнав і тріщав.
Вчитель може запропонувати дітям ситуативний текст із завданням вставити пропущені вирази:
Одного разу два товариші пішли в найближчий ліс по гриби. Раптом на повороті лісової стежини вони
зіткнулись ... з величезним лосем. Від несподіванки і страху вони ... ... ... в сторону дому.
(Для довідки: ніс до носа, швидко побігли, помчали щодуху).
Аналіз проведеної роботи яскраво покаже, що текст без фразеологізмів у даному випадку, невиразний
і просто нецікавий. Фразеологізм помчались щодуху показує найбільшу швидкість бігу, таку, наскільки
вистачає дихання.
Вправи, що виконують учні на другому етапі, спрямовані на практичне застосування отриманих
дітьми знань і вмінь, формування мовленнєвих умінь. На уроках української мови школярі знайомились
на прикладі загадки з метафорою, фразеологізмом, складали словосполучення, речення, із словами у
переносному значенні та стійкими словосполученнями, усвідомлювали способи виникнення метафор,
уособлень, фразеологізмів.
Адже пізнання фразеології рідної мови є не тільки шляхом збагачення словника учнів, формування
образності мовлення, але й засобом розширення їх кругозору, накопичення немовної інформації.
Фразеологічний матеріал ''розповідає'' про факти національної культури, історії, народні звичаї, обряди.
Фразеологізм може вести в далеку давнину, розповісти про звичаї на Русі язичницьких часів.
Наприклад, після дощику в четвер (тобто ніколи або невідомо, коли). Цей фразеологізм доцільно відразу
включати в близьку дітям мовленнєву ситуацію: ''І коли у нас Денис почне навчатися'', – зітхнувши
сказала Марія Миколаївна''. ''Після дощику в четвер'', – вигукнув жвавий Юрко. У чому ж справа? Як
може вплинути дощик на Дениса? Та ще й у четвер? На Дениса, звичайно, ніяк, а ось на урожай, може.
Вірили наші пращури, що якщо молити суворого бога Перуна про дощ та саме в четвер, то він пошле
дощ і буде хороший врожай. Дощ траплявся не завжди або зовсім не траплявся. Тому і виник вислів, в
якому міститься сумнів в можливості бажаної події.
Знайомлячись з етимологією фразеологізму гол как сокол, учні дізнаються про те, що в давнину люди
використовували на війні стінобитну зброю, яка складалась з великих колод, оббитих залізом. Ними,
підвішеними на цепах, і пробивали стіни та ворота ворожих поселень. Зараз подібну зброю називають
тараном, а в давнину – соколом. Ось з цим соколом, дійсно ''голим'', і порівнюється бідна людина.
Введення подібних фразеологізмів в лексичну роботу на уроках української мови і читання дозволяє
не тільки вирішувати мовленнєві завдання, але й виховувати допитливість дітей.
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Звернення до фразеологізмів, що виникли в мовленні на основі спостережень людини за тваринами,
сприяє розвитку у дітей спостережливості. Наприклад, тримати вуха на маківці, тобто ''бути напоготові,
насторожі''. Якщо спостерігати за собакою, то можна легко помітити, як напружуються у неї вуха, коли вона
насторожується з якоїсь причини – вуха у неї ніби над маківкою (макушкою) піднімаються. Фразеологізм
волосся дибом встало (коли комусь страшно) – відомо, як піднімається шерсть у кішок при появі небезпеки.
Або повчальний фразеологізм хоч на задніх лапках (''годити, поводити себе як підлабузник''). У І. Крилова є
байка ''Дві собаки'', де пес Барбос дивується, чим кучерява болонка Жужу заслужила таке щасливе життя в
достатку та теплі. Жужу йому пояснює: На задніх лапках я ходжу. Переносне вживання цього виразу
стосовно людини породжує фразеологізм з таким негативним забарвленням.
Робота з фразеологізмами, що містять характеристику особистості, цінується виховною
спрямованістю. Повчальним є фразеологізм принцеса на горошині, що характеризує людину, нездатну
переносити незручності. Діти згадують казку Г.-К. Андерсена і зрозуміють іронічне порівняння такої
людини з принцесою, яка відчула горошину через багато перин та подушок.
На уроках читання робота учнів складається з аналізу відтінків значення і особливостей вживання
слів в художньому тексті, пропонуються завдання, спрямовані на перетворення даного мовного
матеріалу: синонімічну заміну з метою доречного виявлення слова в переносному значенні, добір
антонімів до даних слів.
Фразеологізми доволі часто можуть бути введені в синонімічну, а також в антонімічну роботу.
Наприклад, бігти швидко – мчати на весь дух – мчати щодуху; далеко – куди Макар телят не ганяв – у
чорта на куличках – за тридев’ять земель; або: працювати добре – засукавши рукави – не покладаючи
рук, але: працювати погано – спустивши рукави – через пень колоду і т. ін.
Велике значення має такий спосіб роботи над текстом, як усне (словесне) малювання. Воно допомагає
перевірити, чи співвідноситься образ, що виник у дітей, з тими словами і висловами, за допомогою яких
зображується та чи інша картина. Відтворення в уявленні дітей картин, що намальовані словами,
збагачення школярів ''образними'' уявленнями, слугує засобом виховання у дітей метафоричного мовлення.
Третій етап (творчий) є найвищим, що включає в себе доступну даному віку (9-10 років) форму
усвідомлення способів утворення метафор та фразеологізмів, вміння самостійно і творчо користуватися
ними в мовленні. Основними завданнями цього етапу є: формування вмінь самостійно створювати
метафори і вживати їх в усному і писемному мовленні; застосовувати вивчені фразеологізми в усному і
писемному мовленні; вчити оцінювати образність метафоричного та фразеологічного мовлення.
На цьому етапі здійснюється вихід на рівень речень і тексту, коли учень вільний у виборі засобів
мовлення. Він може вибрати найбільш яскраві і точні слова для висловлення думки, вжити порівняння,
метафори, фразеологізми в усних відповідях, переказах і творах. Пропонуються завдання: скласти (спочатку
усно, потім письмово) власні речення з обов’язковим використанням метафор; за темою твору дібрати
порівняння, метафори та ввести їх в текст-опис. Доцільно ввести написання творів, побудованих на прийомі
уособлення (''Про що розповіла мені парта'', ''Розповідь берізки''), твори за спостереженнями (''Влітку у лісі'',
''Зимовий вечір у місті''), твори за картинами і на вільні теми. Вже засвоєні учнями фразеологізми можуть
використовуватись у творчих завданнях типу: склади речення або коротку розповідь, намалюй портрет друга,
вживаючи запропоновані фразеологізми (наприклад: не боязкого десятку, не давати спуску, не вішати носа,
стояти горою, не вдарити в бруд лицем, майстер на всі руки і т. ін.).
Творчі вправи, в тому числі творення власних загадок та їх аналіз, складання творчих диктантів
сприяє поглибленню розуміння ролі метафори в мовленні, введенню образних висловів в активний
словник школярів.
Організована таким чином робота позитивно впливає на розвиток творчого уявлення, логіки,
мислення і мови дітей. Якщо школярі усвідомили способи і прийоми утворення переносних значень слів,
розуміють метафори та фразеологізми і використовують їх в усному і писемному мовленні, то в такому
випадку вони придбали елементарні знання про побудову метафоричного та фразеологічного мовлення,
що сприяє вирішенню головного завдання – підвищення мовленнєвої культури молодших школярів.
Після експериментального навчання у третьому класі дітям контрольних та експериментальних класів
було запропоновано контрольний зріз, яким передбачалося два завдання:
– написати твір за темою якого потрібно було дібрати порівняння, метафори та ввести їх в текст-опис;
– намалювати портрет друга, вживаючи запропоновані фразеологізми (не вішати носа, стояти горою,
не вдарити в бруд лицем, майстер на всі руки).
У молодших школярів, що навчались за експериментальною методикою, вже до кінця навчального
року рівень розвитку метафоричності та фразеології мовлення виявився в два рази вищим, ніж у
ровесників, що навчалися за традиційною системою (КК). Проілюструвати розвиток метафоричності ми
можемо на прикладі написання твору-опису ''Калина'', проведеного на уроці розвитку зв’язного мовлення
за складеним планом:
1. Яка це рослина?
2. Де вона любить рости?
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3. Яка калина весною?
4. Яка вона восени і взимку?
5. За що люди люблять і шанують калину?
Крім традиційних завдань, перед учнями стояло завдання – дібрати порівняння, метафори та ввести їх
в текст-опис. Наводимо далі розповідь учениці ЕК Олі М.:
''Калина – невисокий кущ. Вона росте на вологих місцях у лісі, в лузі. Українці садять калину біля хати.
Навесні вона, немов наречена, виграє своїм білим, пишним убранням у промінні сонця. Восени важкі
калинові кетяги, наче ліхтарики виблискують світлом і теплом цілющих ягід. Взимку кущ калини
схожий на яскраво-червону троянду на білому вбранні Зими-чарівниці. Калину здавна шанують і
люблять люди за її красу та лікувальні властивості.
Калина стала символом нашої Батьківщини''.
Розповідь учениці КК Надії В.: ''Калина – це невисокий, але пишний кущ. Вона росте на вологих
місцях у лісі, в лузі. Садять калину і біля хати.
Весною вона цвіте білим цвітом. Восени грони калини стають червоними. Ягоди наливаються соком.
Взимку кущ калини особливо гарний. Кругом біліє сніг, а червоні кетяги палахкотять як ліхтарики.
Калину здавна шанують і люблять люди за її красу і лікувальні властивості''.
Ілюструванням розвитку фразеологічності мовлення можуть слугувати розповіді дітей на тему: ''Мій
найкращий друг'' за наступним планом:
1. Як звати твого друга (подругу)?
2. Чим ви любите займатися разом?
3. Чому тобі подобається з ним (нею) дружити?
Крім традиційних завдань, перед учнями стояло завдання: вжити в творі запропоновані фразеологізми
(не вішати носа, мчати щодуху, ясна голова, вітром здуло, чкурнути у розсип).
Розповідь учня ЕК Сашка К.:
''Мого найкращого друга звати Максимом.
Разом з ним ми любимо грати у м’яч.
Одного разу ми потрапили м’ячем у двері шкільної сторожки. Ми злякались. Мене як вітром здуло, а
Максим залишився на місці. Він забрав м’яча та вибачився перед сторожем.
Мені подобається з ним дружити тому, що він ніколи не вішає носа і знаходить вихід з будь-якої
ситуації''.
Розповідь учениці КК Зої Ф.:
''Мою найкращу подругу звати Валею.
Разом ми любимо гратись ляльками та малювати. У Валі ясна голова і вона легко справляється з
математичними завданнями.
Мені подобається з нею дружити тому, що вона добра дівчинка''.
Обґрунтуємо результати дослідного навчання.
Таблиця 1.
Образномовленнєві
засоби
Метафора
Фразеологізм

Показники образного мовлення
Кількість учнів (у відсотках)
КК
ЕК
не
повністю
частково
повністю
частково
виконали
41
49
10
84
10
34
42
24
71
21

не
виконали
6
8

Експериментальні дані засвідчують, що значно вищого рівня розвитку метафоричності та
фразеологічності образного мовлення досягли учні ЕК, ніж КК (84 % проти 41 % метафоричності мовлення та
71 % проти 34 % фразеологічності). Частково виконали завдання на метафоричність мовлення 10 % учнів ЕК
проти 49 % КК та на фразеологічність мовлення 21 % учнів ЕК проти 42 % КК. Не виконали завдання на
метафоричність 6 % учнів ЕК проти 10 % КК та фразеологічність 8 % учнів ЕК проти 24 % КК.
Висновки. Під час експерименту вчителі зазначали більш зацікавлене й відповідальне ставлення в
учнів експериментальних класів до вживання засобів образного мовлення, ніж в контрольних. Аналіз
виконаних творчих завдань засвідчив позитивний вплив експериментальної методики на загальний
мовленнєвий розвиток молодших школярів.
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Сиранчук Н. Н., Козицкая С. М. Работа над метафоричностью и фразеологией образной речи
младших школьников.
В статье раскрываются возможные пути развития метафоричности и фразеологии речи учеников
третьего класса. Выявлено, что во время эксперимента учителя отметили более заинтересованное и
ответственное отношение в учениках экспериментальных классов к употреблению средств образной
речи, чем в контрольных. Анализ выполненных творческих заданий свидетельствует о позитивном
влиянии экспериментальной методики на общее языковое развитие младших школьников.
Ключевые слова: метафоричность, фразеология, образная речь младших школьников.
Siranchuk N. N., Kozitska S. M. Work on Metaphoricalness and Phraseology of Younger Pupils' Tropology.
The article reveals possible ways of metaphoricalness and phraseology development of the third grade pupils. It
is revealed that while the experiment teachers indicated more interested and responsible pupils' relationship to
the usage of tropology means in the experimental groups than in the control ones. The analysis of the executed
creative tasks testifies on the positive influence of the experimental methodology on the general younger pupils'
language development.
Key words: metaphoricalness, phraseology, younger pupils' tropology.
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ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ
У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті представлено небезпечний чинник – людину та її неправильні (необмірковані, непрофесійні та
інше) дії, що спричиняють виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі, а не лише у
власному середовищі існування чи навколишньому середовищі (природному, соціальному, техногенному)
загалом і призводять до травматизму, або смерті людей, значним матеріальним збиткам. Також мова
йде про нещасний випадок, що є закономірним явищем на виробництві, де працює людина, і відбувається
у процесі взаємодії системи ''людина – навколишнє середовище''. До того ж, розкривається сутність
понять ''вражаючий чинник'', ''небезпечний (шкідливий) чинник'', ''електробезпека'', ''електротравма'',
''зона небезпеки'', ''свідома поведінка'', ''управління безпекою'' тощо.
Ключові слова: людський чинник, небезпечна ситуація, виробниче середовище, травматизм, безпека.
Постановка проблеми. Час і розвиток українського суспільства вимагають розбудови державності
грамотними, творчими і здоровими громадянами, професіоналами своєї справи, що, в свою чергу,
потребує відповідних розробок: методик, валеологічних концепцій навчання та виховання безпечної
поведінки у побуті, на виробництві тощо, профілактики професійних захворювань, втоми, ризику та
прогнозованої поведінки, що сприяє збереженню життя. Відомо, що відмова людини від дотримання
правил особистої безпеки, гігієни розумової чи фізичної праці та інше обов’язково призводять до
нещасних випадків, небезпечних ситуацій, щоб в свою чергу, б можуть закінчуватися смертю. Крім того,
виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі більшою мірою відбувається завдяки
небезпечному чиннику – людині, яка згідно власних неправильних дій (халатна, непередбачувана
поведінка та інше) створює такі проблеми, що пов’язані із погіршенням людського здоров’я, втратою
працездатності, скороченням життя. Наразі виникла необхідність структурувати причини виникнення
небезпечних ситуацій у виробничому середовищі і прогнозувати роботу елементів управління безпекою,
ризиком через розроблену модель безпеки людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблеми висвітлювалися в роботах
сучасних учених. Наприклад, питання небезпеки надзвичайного ризику обережності підіймав дослідник
в галузі психології безпеки М. А. Котик; дослідженнями щодо державного управління охорони праці та
організації охорони праці на підприємствах, державного нагляду і громадського контролю за охороною
праці, безпеки життєдіяльності у побуті, транспорті та на виробництві у сферах соціальної безпеки,
охорони праці займався кандидат технічних наук А. В. Русаловський та інші. Крім того, пошуки шляхів
уникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі, управління ризиком, безпекою, свідомою
поведінкою з боку людини здійснювали Л. А. Буріченко, Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний,
В. М. Заплатинський, В. М. Лапін, В. М. Ярошевська та інші.
Формування цілей статті: узагальнення причин виникнення небезпечних ситуацій у виробничому
середовищі, що викликані неправильними діями людини; на прикладі розробленої моделі безпеки щодо
запобігання будь-якої небезпечної ситуації, що може виникнути у виробничому середовищі,
прогнозування роботи елементів управління безпекою, ризиком людини.
Виклад основного матеріалу. За даними міжнародної організації праці, у світі щороку реєструється
понад 270 млн. випадків виробничого травматизму та 160 млн. випадків професійних захворювань. За
результатами порівняльного аналізу рівнів виробничого травматизму в Україні й у світі можна
стверджувати про дуже високі показники травматизму на виробництві в Україні порівняно з країнами
ЄС, США й Японії. Згідно аналізу причин виробничого травматизму було виявлено: незадовільні
санітарно-гігієнічні умови, недотримання вимог безпеки праці, незадовільний рівень знань з питань
охорони праці, або нехтування цими знаннями, шкідливі фізичні та психофізіологічні виробничі чинники
тощо [1: 1: 364-367; 1: 2: 368-372; 3-10].
За останні роки в Україні спостерігається тенденція до зниження рівня смертельного травматизму,
аварій та аварійних ситуацій (наприклад, у 2009 році на 40 % знизився рівень смертельного травматизму
в промисловості порівняно з 2008 роком). Проте на високому рівні залишається виробничий травматизм
та професійні захворювання. За період 2005-2009 рр. більше половини випадків загального виробничого
травматизму припадав на Донецьку, Дніпропетровську, Київську, Луганську області. Згідно аналізу
стану виробничого травматизму в Україні за 9 місяців 2010 року за галузями виробництва найбільша
кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій (36, 8 %), Луганській (21,2 %) і
Дніпропетровській (5,6 %) областях. Крім того, в Україні щомісяця продовжує травмуватися на
виробництві близько 1500-2000 людей, з них біля 100 – отримує смертельні травми. Фонд соціального
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страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань опікується понад 300
тис. постраждалих на виробництві. Водночас викликає занепокоєння високий рівень побутового та
невиробничого травматизму, що в декілька разів перевищує показники розвинених країн світу. В Україні
на 100 тис. населення у побуті травмується і гине утричі більше людей, ніж в інших європейських
державах (Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Греція, Німеччина, Франція та інші), у 70 разів більше ніж
на виробництві, у 200 разів більше ніж у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.
На сьогоднішній день проблема зниження виробничого і побутового травматизму в Україні залишається
відкритою [1: 1: 366; 1: 2: 368; 9: 11-16].
Для вирішення вище означеної проблеми необхідно здійснити прогнозування перспективи щодо
управління безпекою та ризиком, дотримання особистої безпеки та інше.
Відомо, що безпека – це одна з потреб людини. Небезпека може завдати шкоди життю і здоров’ю.
Особиста безпека – захищеність людини, відсутність загроз її життю, здоров’ю та особистій свободі.
Наприклад, якщо дотримуватися правил техніки безпеки, ніколи не виникне небезпечних ситуацій під час
роботи з електроприладами (у побуті, на виробництві). Особиста безпека тісно переплітається з громадською.
Особиста безпека людини залежить від: а) забезпечення оптимальних потреб існування, теплового
комфорту, просторового мінімуму, безпеки довкілля; б) відчуття належності до відповідної групи людей
(оволодіння правилами поведінки: дотримання законів і правил безпеки, культури (духовність),
професійними навичками тощо); в) уміння захиститися від чинників небезпеки та ризиків через особисті
цінності та переконання, рівень компетентності (чи вміє людина оцінити степінь ризику, прийняти
виважені рішення вчасно, належно поводитися в екстремальних і надзвичайних ситуаціях, надавати
невідкладну допомогу собі та іншим), ідентичності (поміркованість у всьому або ризикована поведінка),
духовності (збереження життя усього живого, ведення здорового, тверезого, безпечного способу життя
без шкідливих звичок тощо) [11: 81-82].
Небезпечний (шкідливий) чинник – негативний вплив у небезпечній ситуації.
Небезпечні ситуації поділяються на: а) екстремальні – можуть загрожувати одній людині чи групі
людей; б) надзвичайні – можуть загрожувати життю та здоров’ю багатьох людей і призводити до
значних економічних збитків, погіршення стану довкілля. За походженням надзвичайні ситуації можуть
бути природного, екологічного, техногенного, антропогенного, соціально-політичного, соціальнопсихологічного характеру та комбіновані. Наприклад, до антропогенних надзвичайних ситуацій можуть
відноситися побутові та виробничі травми, промислове і сільськогосподарське забруднення, побутові,
промислові та екстремальні чинники тощо [11: 83-84].
Виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі спричинено, як правило, не технікою,
не організацією праці, а власне самим робітником (точніше – людським чинником), його адаптацією до
небезпеки, невмінням оцінити завчасно небезпечну ситуацію, яка може статися, що призводить до зросту
травматизму та смерті людини [1: 2: 458-460; 3-12].
Людський чинник – це потенційні можливості людини (джерела різноманітних досягнень, винаходів,
ризиків чи небезпек при використанні певних технологій).
Небезпеки, що спричинені людським чинником, визначаються фізіологічними, фізичними,
психологічними можливостями людини виконувати певну діяльність. Так, до психофізіологічних
особливостей людини, які можуть спричинити небезпеку, належать втома (фізіологічна, психологічна),
дефекти координації рухів (тремор пальців рук, похитування тулуба тощо), вади органів чуття (поганий
зір, слух), підвищена емоційність, стресові стани (у побуті, сім’ї, поміж друзів, керівництва),
необережність, брак досвіду (побоювання зробити помилку, напруження нервової системи), відсутність
мотивації до корисної трудової діяльності (невдоволення керівництвом, оплатою, самою роботою,
відсутність пізнавальної діяльності, незацікавленість у підвищенні продуктивності праці). Отже,
професію варто вибирати відповідно до психофізіологічних особливостей організму людини, щоб в
процесі її життєдіяльності не виникало небезпечних ситуацій [4-12].
Також причинами виникнення небезпек, пов’язаних із людським чинником, є різке погіршення стану
здоров’я, незадовільні умови праці, критичні стани (шок), вживання хімічних, наркотичних речовин (чай,
кава, транквілізатори, алкогольні суміші, нікотин). Приміром, вживання заспокійливих препаратів може
бути причиною травматизму і небезпеки життєдіяльності (пригнічується психологічна активність,
сповільнюється реакція, виникає сонливість), алкогольні суміші та інші наркотичні речовини
притупляють почуття небезпеки (порушується координація рухів, знижується реакція на зовнішні
подразники, зникає здоровий глузд). Тому люди, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння,
найчастіше потрапляють у ДТП, скоюють злочини, отримують травми на виробництві [11: 86].
До загальних причин виникнення небезпечних ситуацій у навколишньому, виробничому середовищі та
середовищі існування людини загалом відносяться зовнішній та внутрішній людський чинники (див. табл. 1).
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Таблиця 1.
Наслідок
порушення
безпеки
1. Виникнення
небезпечної
ситуації під час
неправильного
використання
людиною
різних
видів
транспорту.

2. Виникнення
небезпечної
ситуації,
що
призвела
до
нещасливого
випадку,
небезпечної
ситуації
на
виробництві, в
навчальному
закладі,
організації

Людський чинник виникнення небезпечних ситуацій
Причини виникнення небезпечних ситуацій
Зовнішній людський чинник

Внутрішній людський чинник

а)
фізіологічне
сприймання
кольорів
(автомобілі
яскраво-червоного,
білого,
жовтого, оранжевого кольорів та світлі
найменше потрапляють у ДТП);
б) монотонність руху водія автомобільного
транспорту – зниження концентрації уваги; в)
незнання правил дорожнього руху, відсутнє або
погане регулювання дорожнього руху (ступінь
освітлення предметів, робота світлофора тощо);
г) вияв нерішучості, несміливості у процесі
користування транспорту;
д) невміння використовувати транспорт у
нічний час доби, коли сутеніє;
д) неорганізованість, незібраність, невміння
себе
контролювати
під
час
різних
надзвичайних,
небезпечних
ситуацій,
стихійних лих тощо;
е) використання транспорту без необхідної
перевірки його належного стану для
подальшої експлуатації.
1) порушення правил охорони та безпеки
праці через:
а) гігієнічну освітленість робочого місця,
приміщення, підвищений рівень шуму, що не
відповідають
вимогам,
неправильне
використання кольорів у виробничому та
навчальному середовищах;
б) необґрунтовану наполегливість, упертість,
неуважність, некомунікабельність, надмірну
обережність та сором’язливість, необачність,
недисциплінованість,
некомпетентність,
незначний досвід роботи та уміння
прогнозувати ситуацію;
в) зниження працездатності через психічну
травму, конфлікти, вживання алкогольних
сумішей (алкоголізм) та інших наркотичних
речовин (куріння тощо), байдужість до життя,
звуження кола інтересів тощо;
2) порушення режиму праці та відпочинку;
3) ведення нездорового, небезпечного,
нетверезого способів життя.

а)
знижена
робота
зорового,
нюхового, слухового, вестибулярного,
смакового,
шкіряного,
опорнорухового, вісцерального аналізаторів
людини;
б)
стан
втоми,
перевтоми,
розслаблення (сонливість), різкого
погіршення здоров’я, загострення
хронічного
захворювання;
дальтонізм;
стан
алкогольного
сп’яніння та негативної дії різних
наркотичних речовин.

1) зниження психо-фізіологічних
особливостей організму людини її
можливостей через:
а) поганий зір, поганий слух,
погіршення кольоровідчуття та
кольоросприйняття;
б) стан стресу, дистресу, депресії,
втоми (погіршення пам’яті, уваги),
перевтоми, неврозу (занепад сил,
швидка втомлюваність та інше), стан
алкогольного сп’яніння, абстинентний
синдром наркомана;
в) низький рівень сенсомоторної
координації
(час
реакції
на
внутрішні та зовнішні подразники)
тощо.

Отже, неправильні дії людини, її зовнішні та внутрішні чинники можуть призвести до порушення безпеки,
спричинити виникнення різноманітних небезпечних ситуацій і як наслідок – травматизм або смерть. Крім
того, на людину діють психофізіологічний, вражаючий, шкідливий, небезпечний чинники [12].
Небезпечна ситуація – певна сукупність небезпек та умов існування, що обов’язково призводять до
небажаного наслідку, якщо не вжити превентивних заходів.
Психофізіологічні чинники небезпеки – чинники, обумовлені особливостями фізіології та
психології людини, що можуть завдати їй шкоди за певних обставин.
Вражаючий чинник – чинник життєвого середовища, який за певних умов завдає шкоди як людям,
так і системам їх життєзабезпечення, призводить до матеріальних збитків.
Шкідливі чинники – чинники життєвого середовища, які за певних умов стають причиною
погіршення самопочуття, зниження працездатності або захворювань.
Небезпечний чинник – негативний вплив у небезпечній ситуації. Наприклад, порушення
електробезпеки може призвести до електротравми [12].
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Електробезпека – система організаційних та технічних заходів і засобів, що захищають людей від
шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і
статичної електрики.
Електротравма – пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного
струму, електричною дугою або блискавкою.
Зоною небезпеки може бути середовище існування людини: усі сфери Землі та життєдіяльності людини.
Зона небезпеки – визначена територія, на якій проявляється дія небезпечних та шкідливих чинників,
що діють у системі ''людина-навколишнє середовище''.
Враховуючи людський чинник виникнення небезпечних ситуацій, наприклад, на виробництві можна
навчитися управляти безпекою, ризиком, тобто їх прогнозувати через свідому, грамотну, професійну
поведінку.
Управління безпекою – усвідомлений, цілеспрямований організований вплив суб’єкта управління на
об’єкт з метою досягнення цілей безпеки.
Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
мінімально можливого ризику.
Свідома поведінка – найвищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з
навколишнім світом, що характеризує її духовну активність у конкретних історичних умовах.
Тобто мова йде про психологію безпеки праці людини.
Психологія безпеки праці – галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних
випадків, що виникають у процесі праці та інших видів діяльності [12].
Галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасливих випадків, що виникають в
процесі праці та інших видів діяльності і шляхи використання психології для підвищення їх безпеки, –
психологія безпеки – об’єктом дослідження має психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам’ять, увага,
мислення, емоції, воля тощо), що породжені діяльністю людини і які впливають на її безпеку; психічні
стани людини (настрій, депресія, стрес тощо), що позначаються на безпеці її діяльності; властивості
особистості (темперамент, досвід, характер, здібності, інтелект тощо), що відбиваються на безпеці
діяльності [4-6; 10].
Галузь фізіології, що вивчає зміни функціонального стану людини в залежності від її діяльності праці,
– фізіологія праці – рекомендує найбільш благоприємні режими праці й відпочинку (чергування праці й
активного відпочинку, зміна розумової діяльності на фізичну, споживання максимальної кількості кисню
в залежності від роду занять, допустимий рівень тривалого фізичного та розумового навантаження,
дотримання особистої гігієни та гігієни розумової праці тощо). Фізіологічна безпека життєдіяльності
людини оцінюється станом його здоров’я [1: 2: 458-460; 5; 10].
Для оцінки психофізіологічних особливостей людини (внутрішній людський чинник), які
допомагають уникнути небезпечних ситуацій на виробництві відносяться різні методи: загальнонауковий
(спостереження, анкетування, соціометрія, тестування), педагогічний (вивчення результатів навчальноосвітньої, виробничої діяльності) тощо. На сьогоднішній день найбільш ефективним у професійному
відборі та тренуванні необхідних якостей особистості (інтелект, увага, пам’ять, винахідливість,
компетентні знання) є психодіагностичний метод – тестування, який допомагає зменшити аварійні
ситуації з вини персоналу, підвищити надійність систем управління, відібрати неспроможних до певного
виду діяльності особистостей, або ж сформувати у них необхідні розумові та емоційно-вольові якості.
У результаті тестування та тренування шляхом придбання професійних навичок щодо вироблення
необхідних якостей людина стає більш дисциплінованою, рішучою, наполегливою, впевнено управляє
своїми вчинками в складних ситуаціях, приймає рішення відповідно схильності до ризику або
надзвичайної ситуації, критично мислить, володіє самовладанням тощо. Наприклад, обережність –
набута психологічна якість, результат свідомого і дисциплінованого відношення людини до праці.
Відомо, що в певних життєвих ситуаціях емоціональні стани сприяють мобілізації фізіологічних
резервів, які допомагають людині уникати небезпек і боротися за життя. Разом з тим, у результаті стресу
– захисної фізіологічної реакції організму людини на дію внутрішніх та зовнішніх чинників, її об’єм
уваги звужений, його переключення важке, м’язи напружені, рухливість різка, нечітка, погано
координована, порушується пам’ять. Отже, людина може забувати послідовність дій, неправильно
оцінювати ситуацію, допускати суттєві помилки.
Тому необхідно розробити модель безпечної поведінки, модель безпеки щодо запобігання будь-якої
небезпечної ситуації, що може виникнути у виробничому середовищі для прогнозування у перспективі
дії елементів управління безпекою та ризиком людини.
Модель безпеки – це поведінка і засоби захисту людини, що максимально унеможливлюють
виникнення небезпеки. Наприклад, створити модель безпечної поведінки у разі виникнення небезпечної
ситуації на виробництві можливо за допомогою певного плану дій.
Тобто, у разі виникнення небезпечної ситуації потрібно накреслити план виходу з неї, користуючись,
наприклад, такими вихідними положеннями:
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1. Проаналізуйте небезпеку, яка вам загрожує, і визначте, які саме чинники є найнебезпечнішими
(можуть призвести до каліцтва, смерті).
2. Передусім, спробуйте усунути найнебезпечніші чинники ще до того, як вони проявлять себе. Після
цього можна братися за чинники з меншим ступенем небезпеки.
3. Детально пропишіть в уяві черговість дій з нейтралізації небезпеки.
4. Продумайте, як можна використати наявні засоби.
5. Якщо ви потрапили в небезпеку групою, обов’язково визначте певну ділянку роботи для кожної
особи, переконайтеся, що всім зрозумілі їхні обов’язки.
6. Якщо самотужки впоратися з небезпекою ви не можете, покличте на допомогу служби порятунку
[11: 102-103].
Висновок. Отже, у даному дослідженні ми узагальнили причини виникнення небезпечних ситуацій у
виробничому середовищі, що викликані неправильними діями людини і на прикладі розробленої моделі
безпеки щодо запобігання будь-якої небезпечної ситуації, що може виникнути у виробничому
середовищі, cпрогнозували роботу елементів управління безпекою, ризиком людини.
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Шевчук Е. А. Человеческий фактор небезопасных ситуаций в производственной среде.
В статье рассмотрены небезопасные факторы – человека и его неправильные (необдуманные,
непрофессиональные и другие) действия, которые служат причиной возникновения небезопасных
ситуаций в производственной среде, а не только в собственной среде существования или окружающей
среде (природной, социальной, техногенной) и приводят к травматизму, или смерти людей,
значительным материальным убыткам. Также речь идет про несчастный случай, который является
закономерным явление на производстве, где работает человек, и происходит в процессе взаимодействия
системы ''человек – окружающая среда''. К тому же, раскрывается сущность понятий ''поражающий
фактор'', ''небезопасный (вредный) фактор'', ''электробезопасность'', ''электротравма'', ''зона
опасности'', ''осведомленное поведение'', ''управление безопасностью'' и так далее.
Ключевые слова: человеческий фактор; небезопасная ситуация, производственная среда, травматизм,
безопасность.
Shevchuk O. A. The Human Factor of Occurrence of Dangerous Situations in the Work Environment.
A person's disclaimer from the compliance with the rules of personal safety, hygiene, mental or physical
labor, etc. lead to dangerous situations that could end in death. Hazardous situations in the work environment
often occur due to dangerous factors – a person who by own wrong actions creates the problems associated
with the deterioration of human health, disability, and reduced life. There was a need to structure the causes
of dangerous situations in the work environment and to predict the work of different control elements by the
security and a person's risk. According to the analysis of causes of occupational injuries such as follows are
indicated: poor sanitary conditions, failure to comply with safety during the work, poor knowledge of the
safety during the work or neglecting this knowledge, harmful physical and physiological factors and so on.
General causes of dangerous situations in the person's work environment include external and internal
human factors. Physiological human's characteristics which can help to avoid dangerous situations in the
work environment include: general scientific (observation, questioning, sociometry, testing), and teaching
(pedagogical) (learning outcomes of educational, training and industrial activities) methods. In particular,
psychodiagnostic method – testing helps to reduce accidents due to the staff's fault, improve the reliability of
control systems, select individuals' insolvent to a specific activity, or a form of necessary mental, emotional
and volitional qualities. In this article, we summarized the causes of occurrence of dangerous situations in the
work environment caused by a person's improper actions and on the example of the developed security model
of prevention any dangerous situation that may arise in the work environment, predict the work of security
control elements, the person's risk.
Keywords: human factor, dangerous situation, work environment, accidents, safety.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті виокремлено та охарактеризовано компоненти міжкультурної комунікативної компетенції
студентів та їхнє формування у процесі вивчення дисципліни ''Англійська мова''. Здійснено аналіз методу
моделювання, його виховного та дидактичного потенціалу у формуванні міжкультурної комунікативної
компетенції студентів гуманітарних спеціальностей. Акцент зроблено на інтегративній властивості
моделювання, що поєднує спостереження, експеримент, цінності та наміри в організації практичних
дій студентів. Визначено етапи впровадження методу моделювання у навчально-виховний процес та
надано приклади його практичної реалізації на заняттях з англійської мови.
Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетенція, моделювання, цінності, ставлення,
патерни поведінки.
Постановка проблеми. Міжнародне співробітництво та безпрецедентна мобільність людських
ресурсів призвели до посилення взаємодії між представниками різних культур, які налагоджують
економічні, соціальні, наукові тощо зв’язки між різними країнами. Намагання уникнути непорозумінь
між учасниками міжкультурної взаємодії на тлі їхніх мовно-культурних розбіжностей спричинило
необхідність переосмислення ролі мовної освіти, зокрема, англійської мови у системі фахової
підготовки. Сьогодні відбувається поступова зміна акценту з комунікативного підходу у викладанні
англійської мови на міжкультурний. Якщо метою першого є формування комунікативної компетенції, то
другий висуває на перший план формування міжкультурної комунікативної компетенції.
Аналіз досліджень і публікацій. Міжкультурна компетенція розглядається як одна з ключових у
межах компетентнісного підходу в підготовці сучасних фахівців. Поняття ''компетенція'' дослідники
О. В. Овчарук, О. Я. Савченко, О. І. Пометун та інші визначають як надпредметні (міжпредметні) знання
та навички, здатність особистості здійснювати складні поліфунціональні, поліпредметні,
культуродоцільні види діяльності, ефективно вирішувати проблеми у професійному, діловому,
побутовому спілкуванні [1]. Велика кількість наукових досліджень, що виконані на межі лінгвістики,
культурології та методики викладання іноземних мов, мають за об’єкт дослідження саме міжкультурну
комунікативну компетенцію, яка пов’язана з оволодінням багатствами світової та вітчизняної культурних
традицій, цінностями минулого у зв’язку із сьогоденням, формуванням цілісної картини світу та
історичної свідомості [2; 3].
Формування міжкультурної комунікативної компетенції пов’язують із вторинною соціалізацією,
формуванням мовної картини світу, поняттям мовного коду тощо [4; 5].
У коло питань, пов’язаних із формуванням міжкультурної компетенції, потрапляють і проблеми
культурних розбіжностей між людьми – представниками різних культурних традицій. Для полегшення
взаємодії між ними пропонуються концепції та моделі успішної соціокультурної адаптації, створюються
програми інтеркультурного навчання. Більшість розробок у цьому напрямі належать американським та
західно-європейським дослідникам (Л. Самовар, Р. Портер, Е. МакДаніел, E. Роджерс, Т. Стейнфат та інші) [6]
і базуються на аналізі культурних систем за різними параметрами (індивідуалізм та колективізм,
маскулинність та фемінність тощо), встановленні кореляцій між ними та певними культурними проявами.
Досліджуючи сутність міжкультурної комунікативної компетенції, автори наголошують на її
багатокомпонентній структурі та різнорівневих проявах, зокрема, на ролі свідомості, мислення та
ставлення, які обумовлені культурою та виявляються у комунікативних діях (Р. Дж. Абдрахманова) [7];
на триєдності лінгвосоціокультурної, поведінкової та тезаурусної компетенцій у її структурі [5: 14], що
виявляється у використанні лінгвістичних засобів у відповідності до мовних норм, уявлення про
особливості поведінки у різних ситуаціях міжкультурної взаємодії та знання семантики слів та понять,
які відображають культурні розбіжності.
У контексті нашого дослідження ми спираємося на визначення С. Ю. Ніколаєвої та І. Ф. Соболєвої,
які характеризують міжкультурну комунікативну компетенцію як ''сукупність здібностей, yмінь, знань,
установок та якостей особистості, які дозволяють їй успішно й адекватно спілкуватися іноземною мовою
y ситуаціях міжкультурного спілкування різних типів з урахуванням мовних зовнішніх соціокультурних і
внутрішніх ситуативних факторів'' [4: 18].
Актуальним, звідси, є питання характеристики особистісних якостей студентів гуманітарних
факультетів, виокремлення типових ситуацій, в яких вони можуть опинитися у своїй професійній
діяльності під час міжкультурної комунікації.
© Шиян Т. В., 2013
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Метою нашого дослідження є проаналізувати виховний та дидактичний потенціал моделювання як
методу формування міжкультурної комунікативної компетенції; охарактеризувати компоненти
міжкультурної комунікативної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей та їхнє формування
на матеріалі дисципліни ''Aнглійська мова''.
Викладення основного матеріалу. ''Комунікативна компетенція'' як наукове поняття є досить
складним для наукового аналізу, оскільки його важко концептуалізувати та виміряти. Комунікативна
компетенція – це соціальна оцінка того, як добре людина може взаємодіяти з іншими. Така компетенція
залежить від контексту та міжособистісних стосунків.
Компетентна міжособистісна комунікація має результатом типи поведінки, які вважаються
прийнятними, тобто дії тих, хто спілкується, відповідають очікуванням та вимогам ситуації. Прийнятна
комунікація означає, що люди використовують символи та коди, які від них вимагає ситуація.
Компетентна міжособистісна комунікація має також результатом типи поведінки, які є ефективними у
досягнені мети. Задоволення від спілкування або виконання певного завдання у спілкуванні є
прикладами успішного досягнення мети комунікації.
Міжкультурна комунікативна компетенція виявляється, зрештою, у міжособистісному спілкуванні, з
різницею у тому, що її учасники є представниками різних культур. У контексті нашого дослідження
важливо визначити сутність та структурні компоненти міжкультурної комунікативної компетенції, щоб
чітко уявляти спрямованість методів її формування.
Аналіз досліджень проблеми [5-9] засвідчив, що міжкультурна комунікативна компетенція є
багатокомпонентною структурою, до складу якої входять знання, мотиви та дії. Лише єдність когнітивного,
мотиваційного та поведінкового компонентів дозволяє досягнути міжкультурної компетенції.
Когнітивний компонент означає володіння інформацією про людей, оточення (контекст), норми
доречності, які існують у певній культурі. Цей компонент включає також загальнокультурні знання та
спеціальні знання. Перші означають розуміння міжкультурних комунікативних процесів взагалі,
безвідносно до певної культури, усвідомлення того, що культурний досвід є різним апріорі; останні
означають розуміння того, що робить певну культуру унікальною, знання культурних патернів, які
домінують у ній. Важливим для нашого дослідження є твердження про те, що істотним елементом цього
компоненту є знання про власну культурну систему [9: 70]. Так, дослідники Myron W. Lustig, Jolene
Koester вважають, що, якщо люди здатні розуміти та інтерпретувати події та досвід власної культури,
вони, ймовірно, будуть відбирати альтернативні інтерпретації та моделі поведінки, які є найбільш
прийнятними та ефективними для взаємодії з представниками іншої культури.
До цього компоненту міжкультурної комунікативної компетенції ми також включаємо основні
складові іншомовної компетенції, а саме належний рівень засвоєння комунікантом граматичного коду,
словникового запасу, правил правопису і вимови, словотворення і побудови речень іноземної мови. До
складу когнітивного компоненту входить і соціолінгвістична компетенція як розуміння доречності
використання мовного коду і вміння його застосовувати у різних контекстах (опис, повідомлення,
переконання, запит тощо).
Мотиваційний компонент включає емоційні асоціації, які особистість має, коли вона очікує або
власне бере участь у міжкультурній взаємодії. Цей компонент пов'язаний з емоційною сферою, і охоплює
також ставлення, цінності, емоційні реакції. Почуття розглядаються не як думки, а фізіологічна реакція
на них та на досвід спілкування. Почуття радості, напруги, здивування, збентеження, розслабленості,
задоволення – це приклади емоцій, які супроводжують міжкультурну комунікацію. Почуття означають
ще й загальну сприйнятливість інших культур та ставлення до певної культури та її представників.
Важливим елементом мотиваційного компоненту є готовність пережити невпевненість.
Наміри як елемент мотиваційного компоненту обумовлюють вибір у процесі міжкультурної взаємодії.
Наміри це цілі, намагання, плани, бажання, які фокусують та спрямовують поведінку. Наміри
знаходяться під впливом стереотипів, які особистість має про людей з інших культур, оскільки
стереотипи звужують розуміння та зменшують вибір поведінки, які особистість готова розглядати.
Наприклад, якщо особистість розпочинає міжкультурну комунікацію, маючи негативне уявлення про
культуру іншого, їй буде важко сформувати точні інтерпретації поведінки, яку вона спостерігає.
Поведінковий компонент означає фактичний вияв моделей поведінки, які вважаються доцільними та
ефективними. Важливими з точки зору нашого дослідження є такі елементи поведінкового компоненту
як дискурсивна спроможність – здатність поєднувати окремі речення у зв’язний текст, використовуючи
для цього синтаксичні та стилістичні засоби, а також здатність використовувати вербальні і невербальні
засоби комунікації.
На відміну від іншомовної комунікативної компетенції, міжкультурна комунікативна компетенція
завжди залежить від контексту, від обставин комунікативного акту, а комунікант є медіатором між
культурами, мовною особистістю, яка вивчає іншу мову як іноземну.
Хоча міжкультурна комунікативна компетенція нерозривно пов’язана з мовною освітою, лінгвісти та
методисти лише нещодавно почали розглядати її як основне завдання у викладанні іноземних мов. Це
199

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Педагогічні науки

поняття більш ґрунтовно вивчається у межах прикладної лінгвістики, втім воно продовжує традицію
комунікативного підходу у викладанні мов, оскільки міжкультурна комунікація має відношення до
мовних аспектів комунікації, таких як дискурс, контекст, соціокультурні аспекти, вона відкидає
інструментальне та поверхневе використання іноземної мови.
Міжкультурна комунікативна компетенція студентів гуманітарних спеціальностей розглядається
нами як вміння здійснювати ефективну професійну діяльність в іншокультурному середовищі, обирати
адекватні патерни поведінки на основі усвідомлення загальних та відмінних ознак культур, способів їх
мовного та немовного вираження в умовах професійного дискурсу.
У процесі фахової підготовки, формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів
гуманітарних факультетів відбувається, зокрема, у процесі вивчення таких дисциплін, як культурологія,
історія, політологія, філософія, соціологія тощо. Усі ці дисципліни впливають на формування компонентів
міжкультурної комунікативної компетенції, втім на заняттях з іноземної мови, які мають лише практикоорієнтовану спрямованість, формування цих компонентів відбувається більш комплексно.
Зважаючи на сутність міжкультурної комунікативної компетенції, її компонентну структуру, ми
вважаємо, що найбільш ефективним методом її формування є моделювання.
Моделювання у педагогічній діяльності сьогодні є одним із шляхів удосконалення її методичних
основ і забезпечує її відповідність передовим ідеям вітчизняної науки. Метод моделювання є
інтегративним, він дозволяє поєднувати в процесі вивчення явища (об’єкта) експеримент з побудовою
логічних абстракцій. Моделювання неможливе без спостереження, пізнання, експерименту, що
позитивно для формування когнітивного компоненту міжкультурної компетенції, коли студенти активно
засвоюють інформацію про об’єкт.
У дослідженнях з проблем моделювання визначається, що його важливим елементом є проектування
[10]. На відміну від моделювання, яке може поширюватися і на минулий досвід з метою його більш
глибокого розуміння, проектування спрямоване на створення моделей планованих (майбутніх) процесів
та явищ. У контексті формування міжкультурної комунікативної компетенції це має значення у тому
сенсі, що студенти вже під час фахової підготовки мають можливість передбачити певні ситуації, в яких
вони можуть опинитися у своїй майбутній професійній діяльності. Відображення або відтворення цих
ситуацій сприяє якнайкращому засвоєнню матеріалу, отриманню нових знань. Проектування і
моделювання пов’язані з організацією практичних дій, у ході виконання яких ефективно формуються
цінності, ставлення, наміри, іншими словами, відбувається формування мотиваційного компонента
міжкультурної комунікативної ситуації.
Ефективність моделювання залежить від того, наскільки створювана модель відповідає реальному
соціокультурному середовищу, в якому вона функціонуватиме. Задля адекватності, повноти і точності у
моделюванні бажано використовувати матеріал, який стосується культури, що засвоюється. Наприклад,
студенти гуманітарних факультетів сьогодні часто залучені до міжкультурного діалогу, коли вони беруть
участь у міжнародних освітніх програмах, приватно відвідують іншомовну країну. Фактичні знання, які
студенти отримали під час міжкультурної взаємодії, можуть бути основою для формування культурної
обізнаності для інших студентів. Хоча такий досвід реального міжкультурного спілкування залишається
недоступний для більшості студентів нашої країни, вони можуть вивчати культурні артефакти, наявні у
мережі Інтернет, засобах масової інформації, літературі тощо.
На заняттях з англійської мови моделювання відбувається поетапно і має триступеневу структуру:
підготовка, власне моделювання та зворотній зв'язок. На етапі підготовки застосовуються елементи
формального викладання, коли відбувається впровадження або активізація лексичного матеріалу з теми;
власне моделювання передбачає інтерактивну участь у вирішенні проблеми, а також подальшу роботу,
що випливає з моделювання – звітування, обговорення рішень тощо. Все це дає можливість
проаналізувати як мовний матеріал, так і його змістовне наповнення.
Наприклад, вправа ''Guess who is coming for dinner?'', яка заснована на однойменному кінофільмі (1967
р.), передбачає читання текстів для ознайомлення з ситуацією та рольову гру, в якій кожен виконує свою
роль. У рольовій грі беруть участь декілька команд, у кожній з яких роль ''іншого'' відводиться або
хлопцю з іншого культурного чи релігійного середовища, або людині в інвалідному візку. Таким чином,
ідентифікуються потенціальні кандидати для дискримінації. Звідси, важливим етапом моделювання є
завершальний, де відбувається зворотній зв'язок, коли учасники обговорюють проблему, розповідають
про свої відчуття від побаченого, про почуття від ''зіграної'' ролі та про те, які висновки вони зробили.
Практика застосування такого типу вправ свідчить, що студенти охоче залучаються до цієї діяльності,
незалежно від їхнього рівня володіння мовними навичками. Бажання висловити власну точку зору та
неможливість зробити це не інакше, як англійською мовою, змушує студентів активізувати свої
іншомовні комунікативні вміння.
Наступним прикладом застосування методу моделювання є виконання вправи ''Sharing a flat''. На етапі
підготовки студентам пропонується прочитати інформацію про чотирьох студентів з різних країн
(Англії, Бразилії, України та Бангладеш), які разом винаймають квартиру. Перед етапом власне
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моделювання студенти обговорюють, які проблеми можуть виникнути через різницю між їхніми
культурами та які правила спільного проживання необхідно встановити, щоб не образити жодного з
чотирьох. Власне моделювання – це групова діяльність, в якій кожен виконує роль консультанта, який
виступає від імені співмешканців квартири. На завершальному етапі відбувається обговорення
прогнозованих проблем та пошук оптимального рішення.
Таким чином, у процесі моделювання студенти мають можливість активізувати мовленнєві навички,
поповнити запас активної та пасивної лексики, а також адекватно інтерпретувати отриману інформацію,
робити висновки з власного досвіду. Усе це позитивно впливає на формування усіх компонентів
міжкультурної комунікативної компетенції.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, міжкультурна комунікативна компетенція
є багатокомпонентним утворенням, що включає знання, мотиви, цінності та поведінку особистості.
Ефективність методу моделювання у процесі формування міжкультурної комунікативної компетенції
визначається його інтегративністю та етапністю впровадження на заняттях.
Проведене дослідження не вичерпує усіх питань, пов’язаних з формуванням міжкультурної
комунікативної компетенції студентів. Актуальною залишається проблема її змісту та структури,
гендерних аспектів її формування, подальший аналіз взаємодії мови і культури, проблеми, пов’язані із
формуванням ''вторинної мовної особистості''.
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Шиян Т. В. Моделирование как метод формирования межкультурной коммуникативной
компетенции студентов гуманитарных специальностей в процессе изучения английского языка.
В статье выделены и охарактеризованы компоненты межкультурной коммуникативной компетенции
студентов и их формирование в процессе изучения дисциплины ''Aнглийский язык''. Осуществлен анализ
метода моделирования, его воспитательного и дидактического потенциала в формировании
межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарных специальностей. Акцент
делается на интегративных свойствах моделирования, которое объединяет наблюдение, эксперимент,
ценности и намерения в организации практической деятельности студентов. Определены этапы
внедрения метода моделирования в учебно-воспитательный процесс и представлены примеры его
практической реализации на занятиях по английскому языку.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, моделирование, ценности,
отношения, паттерны поведения.
Shyyan T. V. Simulation as the Method of the Formation of Humanities Students' Intercultural
Communicative Competence in the Process of English Language Learning.
International collaboration and unprecedented mobility of human resources resulted in the increased cultural,
economic, social interaction between representatives of different cultures. To avoid the cultural
misunderstanding between the participants of interaction there is a need for reinterpreting the role of the
language education in the system of graduate training. Today there happens a shift from the communicative
approach in the language teaching to intercultural one. The first one is focused on the communicative
competence as its main object; the latter is concerned with the formation of the intercultural communicative
competence. Researchers highlight the multicomponent structure of the intercultural communicative
competence, namely the role of thinking, attitudes and behavior that are conditioned by culture and triunity of
values, language and behavior which shows itself in the choice of linguistic means and patterns. So,
intercultural competence consists of cognitive, motivational and behavioral components. Cognitive component
includes the information about people, their cultural context together with the linguistic code of its
representation; motivational component involves emotional associations, expectations, values and attitudes;
behavioral component means the realization of behavior patterns which are considered accepted and efficient.
The article looks into the educational and instructional potential of simulation as the means of the formation of
humanities students’ intercultural communicative competence. The stages of introduction of simulation method
into the educational process are defined and examples of its practical realization at the lessons are given.
Key words: intercultural communicative competence, simulation, values, attitudes, behavior patterns
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ
У статті обґрунтовано запровадження педагогічної технології формування професійної
компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін; подано
авторський підхід щодо її структури. З’ясовано, що професійна спрямованість навчальної діяльності на
заняттях із фахових дисциплін та засоби її здійснення зумовлюють виокремлення мотиваційного,
когнітивно-процесуального, результативно-оціночного етапів педагогічної технології формування
професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів.
Ключеві слова: педагогічна технологія, професійна компетентність, навчально-організаційні етапи.
Постановка проблеми. Сьогодні в нашій державі створюється нова система вищої професійної
освіти, яка передбачає входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими
змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.
Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується новий зміст, підходи, педагогічний менталітет.
За цих умов виникає потреба в освоєнні та розробці освітніх технологій, які б дали можливість ВНЗ
знайти оптимальні шляхи формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.
Серед причин низького рівня сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих
інженерів потрібно констатувати відсутність як самої технології формування професійної
компетентності, так і системи формування складових цієї компетентності. По-друге, стає очевидним
необхідність адаптації освіти до інноваційних технологій, що швидко змінюються і прогресують.
Особливо це стосується викладання фахових дисциплін, адаптація яких щодо умов сучасного освітнього
простору і ринку сучасних засобів навчання, відбувається особливо повільно. У зв'язку з цим у педагогіці
все частіше вживається термін педагогічна технологія, що дозволяє представити процес навчання як
чітко сплановану й спеціально сконструйовану систему послідовних операцій, спрямованих на
досягнення конкретно визначених результатів.
Аналіз попередніх досліджень. З огляду на важливість вирішення даної проблеми актуальними є
праці багатьох науковців. Зокрема, питання, що пов’язані з підготовкою гірничих інженерів в Україні, які
ґрунтуються на сучасних теоретико-методологічних розробках у теорії і практиці вищої освіти, історії її
розвитку, оптимізації окремих компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців iз технічних
спеціальностей, знайшли відображення у працях учених: Н. Абашкіної, А. Алексюка, В. Андрущенка,
Ю. Бабанського, В. Бондаря, М. Бакки, Г. Ващенка, І. Волощука, О. Глузмана, С. Гончаренка, Н. Гупана,
І. Зязюна, Г. Козлакової, В. Кравця, В. Кременя, Т. Левченко, В. Лугового, В. Манька, Г. Мірошниченко,
Н. Ничкало, Г. Онкович, Н. Побірченко, М. Стельмаховича, М. Ярмаченка та ін.
Проте, незважаючи на вагомі наукові результати цих досліджень, поза увагою дослідників
залишилася проблема ефективної технології формування професійної компетентності майбутніх
гірничих інженерів, яка потребує використання нових підходів до її вирішення.
Метою статті – є розробка технології формування професійної компетентності майбутніх гірничих
інженерів у процесі навчання фахових дисциплін.
Виклад основного матеріалу. У попередньому дослідженні нами обґрунтовано поняття ''професійна
компетентність гірничого інженера'' та її складові, виявлено сутність формування професійної
компетентності у студентів гірничих спеціальностей.
На основі теоретичного аналізу наукових джерел з’ясовано, що професійна компетентність майбутніх
гірничих інженерів − це система організаційних, технологічних, проектувально-конструкторських,
управлінських, соціально-комунікативних знань, умінь і навичок, професійно-важливих якостей, що
забезпечують їх успішну реалізацію та адаптацію у професійній діяльності [1: 523].
За умов визначення сутності, структури та змісту професійної компетентності в подальшій роботі
нами теоретично обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх гірничих
інженерів у процесі навчання фахових дисциплін, яка представлена блоками: цільовим (включає
соціальне замовлення, мету та завдання процесу формування професійної компетентності),
змістовно-організаційним (містить наукові підходи та дидактичні принципи, змістові структурні
компоненти професійної компетентності, педагогічні умови, функції), змістовно-технологічним
(передбачає власне технологію формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів,
яка містить мету, етапи організації навчально-пізнавальної роботи студентів, комплекс форм, методів та
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засобів навчання), оціночно-результативним (містить результат, критерії та рівні сформованості
професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів).
За встановленою структурою та змістом моделі формування професійної компетентності майбутніх
гірничих інженерів нами розроблено і теоретично обґрунтовано педагогічну технологію.
Поняття "технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання" до цього часу залишаються
дискусійними, наприклад, поняття "педагогічна технологія" визначено близько 300 дефініціями.
Чіткого розмежування між ними поки не встановлено.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови технологія розглядається як "сукупність
знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь"
або "сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних
виробничих операцій тощо" [2: 1245].
Поняття "технологія навчання" вперше прозвучало на конференції ЮНЕСКО в 1970 році. У доповіді
"Вчитися, щоб бути", опублікованому цією організацією, названий термін визначається як рушійна сила
модернізації освітнього процесу, а в доповіді "Як учитися" вперше приводиться її визначення.
Технологія навчання характеризується як сукупність способів і засобів зв'язку (спілкування) між людьми,
що виникають в результаті інформаційної революції і які використовуються в дидактиці.
Підходи дослідників до визначення понять "технологія навчання" і "педагогічна технологія"
різноманітні. Наприклад, К. Маслико розділяє ці поняття. Під першим він розуміє конструювання систем
масового навчання й професійної підготовки, а під іншим – вияв принципів і способів оптимізації
освітнього простору, що включають розробку, використання прийомів та матеріалів, а також оцінку
методів, які застосовуються [3: 15].
Педагогічні технології у сучасному освітньому просторі С. Сисоєва розглядає як організаційний
початок, який запускає в дію й скеровує в потрібне русло творчі сили носіїв наукових знань та
педагогічного досвіду [4: 16].
О. Степанов і М. Фіцула стверджують, що педагогічна технологія – це сукупність психологопедагогічних настанов, які визначають спеціальний підхід і композицію форм, методів, способів,
прийомів і виховних засобів [5].
Нам близька позиція Г. Селевко: "Педагогічна технологія − це система функціонування всіх
компонентів педагогічного процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в часі і просторі й
яка веде до намічених результатів" [6: 4].
Підводячи підсумок дискусії про значення педагогічної технології, Асоціація з педагогічних
комунікацій і технологій США опублікувала в 1979 році "офіційне" визначення. "Педагогічна технологія
є комплексний, інтегративний процес, що включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності
для аналізу проблем та планування, забезпечення, оцінювання й управління рішенням проблем, що
охоплюють усі аспекти засвоєння знань" [7: 21].
Дане визначення виявилося в той час настільки всеохоплюючим, що подальші зміни у формулюванні
педагогічних технологій відбувалися по лінії уточнення мозаїки значень педагогічних технологій та їх
спеціалізації.
Педагогічну технологію формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів
можна представити як науково обґрунтовану систему, що включає мету, визначення проміжних цілей
формування професійної компетентності, дидактичне обґрунтування змісту навчального процесу,
впровадження доцільних форм, методів, засобів, які забезпечені об’єктивними методиками контролю
якості досліджуваного явища, що використовується при проектуванні, організації й здійсненні спільної
навчальної діяльності викладачів, студентів для досягнення результату в оволодінні професійними
знаннями, вміннями та навичками.
Розроблення зазначеної педагогічної технології передбачає обґрунтування її структури.
В основу експериментальної технології нами покладені наступні принципи: системності й послідовності,
науковості, доступності, проблемності взаємозв’язку теоретичних знань і практичної діяльності, принцип
професійної спрямованості, забезпечення конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
Провідна мета розробленої технологічної системи формування професійної компетентності
випускника з вищою технічною освітою у процесі вивчення фахових дисциплін передбачає зміну
педагогічної парадигми, зокрема: курс лекцій з будь-якої фахової дисципліни має бути професійно
спрямований. Тобто всі теоретичні положення мають підкріплюватись прикладами з інших фахових
дисциплін або виробничими задачами за спеціальністю; перші лекції мають присвячуватись роз’ясненню
цілей набуття знань з дисциплін, порад стосовно організації навчальної діяльності студентів (складання
конспектів, ведення запису, відшукування інформації), вимог до отримання знань, умінь та навичок зі
спеціальності; під час проведення лекцій мають використовуватись інтерактивні методи навчання
(лекції-презентації, проблемні лекції, бесіди, рольові / ділові ігри та інше); повинен проводитися
ретельний відбір теоретичного матеріалу для самостійної роботи з урахуванням часу, важкості і
готовності до його опанування студентами; повинні впроваджуватися інноваційні технології із
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раціональним поєднанням традиційних методів, що забезпечують набуття, поруч з якісними знаннями
вміннями і навичками з дисциплін, професійно важливих якостей випускників ВНЗ.
Допоміжним засобом на всіх етапах навчання є спецкурс "Особливості формування професійної
компетентності майбутніх гірничих інженерів", який знайомить майбутнього фахівця зі знаннями щодо
вимог професійної підготовки у галузі гірництва, вироблення умінь та навичок навчання у вищій школі,
формування загального уявлення про обрану професію.
Уведення цього спецкурсу в навчальний процес спрямувало до виникнення паралельних зв’язків між
курсами "Основи гірничого виробництва", "Охорона праці", "Геотехнології в гірництві", Екологія
гірничого виробництва", "Рекультивація земель", "Руйнування гірських порід та безпека вибухових
робіт", "Основи теорії транспорту" та інші й зумовило необхідність установлення тісних
міждисциплінарних зв’язків, і корегування навчальних програм з цих дисциплін.
У наукових працях визначено, що науково й практично обґрунтованій технології притаманні такі
ознаки: поділ процесу на взаємопов’язані етапи; координоване й поетапне виконання дій, спрямованих на
досягнення результату (мети) пошуку; однозначність виконання процедур i операцій, які входять до складу
технології, що є найважливішою умовою досягнення результатів, які відповідають поставленій меті.
Розкриємо основні етапи проектування цієї технології. На мотиваційному етапі відбувалося
формування й усвідомлення студентами мотивів і цінностей майбутньої професійної діяльності.
Педагогічними цілями викладача є: виклик інтересу в студентів до навчального матеріалу (теми або
тексту), формування позитивної мотивації до його вивчення; уведення в тематику / проблематику заняття;
поєднання матеріалу, що вивчається, з наявними знаннями, вміннями, життєвим досвідом студентів,
подолання мовно-мисленнєвого бар’єру у засвоєнні нової навчальної інформації; виявлення рівня професійної
компетентності; створення сприятливої атмосфери для спілкування і взаємодії учасників педагогічного
процесу. Результатом даного етапу і необхідною умовою досягнення ефективності педагогічного процесу є
спільне зі студентами визначення цілей формування професійної компетентності.
Участь студентів у цілепокладанні своєї навчальної діяльності сприяє тому, що цілі навчання, які
задаються суспільством або викладачем ззовні, перетворюються у їхні власні, особисті цілі, а це
сприятиме активізації їхньої подальшої пізнавальної діяльності. У такому разі вони почуватимуть себе
повноправними суб’єктами навчальної діяльності, які самостійно і творчо можуть досягати поставлених
цілей. Демократичність стосунків між суб’єктами педагогічного процесу формує мотиваційну сферу,
сприяє їхній активності й ініціативності, а також самоорганізації й відповідальності.
Як форми навчання ми використовували лекції-презентації; бліц-тест та бліц-опитування "Чи знаєш
ти свою професію?"; проблемні лекційно-дискусійні заняття на тему: "Компетентнісний підхід:
рефлексивний аналіз застосування", тренінги "Мої успіхи в минулому", "Схвалення", "Уникнення
невдачі", "Якби я був…, щоб я зробив", які дозволили сформувати у студентів позитивну установку на
професійну діяльність, підвищити їх рівень професійної компетентності. Написання студентами творівесе: "Моя мрія та шляхи її досягнення", "Що необхідно для досягнення успіху та мої реальні дії", "Якою я
бачу свою майбутню кар’єру" сприяло формуванню позитивної мотивації та адаптації студентів у
навчальному процесі.
Зустрічі з випускниками, лекції-екскурсії на кар’єри Житомирської області, семінарські заняття за
темами "Інженер з гірничих робіт, особливості професійної компетентності гірника", "Сучасна система
вищої освіти розвинених країн (на прикладі США, Великобританії, Німеччини, Франції) ", "Сутність і
зміст підготовки компетентних фахівців з гірництва" які було проведено у вигляді ток-шоу "Поговоримо
разом" мотивували студентів до вивчення фахових дисциплін.
Серед методів стимулювання й мотивації професійної діяльності варто виокремити бесіди на тему:
"Історія нашого гірничо-екологічного факультету", "Мій ВНЗ – найкращий", метою яких є формування
позитивних ціннісних орієнтацій, пов’язаних із професією гірника, а також постановку завдань, у процесі
виконання яких у студентів формується уявлення про значення того чи іншого навчального матеріалу
для майбутньої професійної діяльності, розуміння важливості його вивчення. Інформаційні повідомлення
на теми: "Сутність компетентнісного підходу в освіті'', "Підходи до визначення компетентності", "Вчені
гірники, які зробили значний внесок у розвиток гірничої справи" сприяли розвитку навичок самоаналізу
та саморегуляції.
Застосування принципів зв’язку з практичною діяльністю і професійною зацікавленістю зумовило
звернення до такої форми організації навчального процесу, як рольові та ділові ігри, наприклад:
"Геологічна експедиція", "Аналіз ситуації" та мозковий штурм на тему: "Компетентний гірничій інженер.
Який він?", під час яких здійснюються формування когнітивно-рефлексивного та практично-діяльнісного
компонентів професійної компетентності, розвиток навичок цілепокладання, рефлексії, стимулювання
процесу самоосвіти й активізації у майбутнього фахівця творчої, розумової, пізнавальної й
комунікативної діяльності.
Другий етап (когнітивно-процесуальний) був логічним продовженням мотиваційного етапу та
включав досягнення таких цілей: підтримання позитивного ставлення до навчання; розвиток у студентів
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організаційних,
проектувально-конструкторських,
технологічних,
управлінських,
соціальнокомунікативних умінь; поглиблення професійно значущих знань із загально-інженерних дисциплін,
дисциплін технології, механізації та автоматизації процесів, дисциплін охорони та безпеки праці та
дисциплін з організації, управління та економіки гірничого виробництва.
Отже, результатом даного етапу є розвиток когнітивної сфери студентів за рахунок введення нової
навчальної інформації, удосконалення професійних умінь стосовно до нової тематики, формування
суб'єктних якостей особистості, вироблення стратегії творчого застосування здобутих знань.
Під час здійснення спільної діяльності у студентів зростає ініціатива та самостійність, відбувається
перехід від позиції об’єкта управління з боку викладача до участі в управлінні процесом навчання.
Здатність до співуправління набувається ними завдяки поступовій передачі їм викладачем частини
управлінських функцій через залучення до самостійної постановки і виконання завдань, обґрунтування
своїх рішень, планування своїх дій тощо.
Основними дидактичними засобами формування професійної компетентності на даному етапі є
система творчих завдань, яка спрямована на розвиток продуктивної професійної діяльності і відповідних
умінь. Студентам з цією метою було розроблено і проведено серію спеціальних навчальних занять, у ході
яких використовувалися моделі навчальних ігор "Аналіз", "Рішення", "Виробнича аварія в
каменеобробному цеху", "Справа в капелюсі"; симуляційну гру "Науково-технічний семінар". В якості
основних форм розробленої технології використовувалися лекція-аналіз конкретної професійної ситуації
(КПС), лекція-презентація, створення банку конкретних професійних ситуацій із назвою "Сховище
вирішеної конкретної професійної ситуації", дискусія на тему: "Європейський вимір української освіти",
круглий стіл на теми: "Молодь за безпечну працю", "Європейський вимір компетентнісного підходу та
його концептуальні засади"; мозковий штурм на теми: "Роль мотивації у формуванні професійної
компетентності майбутніх гірничих інженерів", "Техногенні чинники впливу ГВК (гірничо-видобувного
комплексу) на природне навколишнє середовище". На цьому етапі починає формуватися професійна
ідентичність, що включає в себе рефлексивне прийняття і підтвердження внутрішньої і зовнішньої дієвої
тотожності професіонала у визначеній сфері професійної діяльності, тому важливого значення набувають
проведені семінари на теми: "Професіонали-ідеали – Я, як професіонал", "Соціальна оцінка професійних
досягнень – Мої зусилля, дії для досягнення професійних результатів"; інформаційні повідомлення на
теми "Мотиваційна структура навчальної діяльності сучасних студентів", "Проблеми мотивації
професійної діяльності майбутніх інженерів", "Мінеральні ресурси України'', "Реконструкція,
модернізація та розвиток нафтотранспортної системи" та інші сприяли розвитку організаційних,
проектувально-конструктивних, технологічних, соціально-комунікативних та управлінських вмінь.
На результативно-оціночному етапі відбувається співставлення отриманих результатів sз цілями,
сформульованими на початку навчальної діяльності.
У процесі засвоєння навчальної інформації і набуття досвіду у студентів формується емоційноціннісне ставлення до навколишнього світу, своєї професії, інших людей і самого себе. Отже, продуктом
навчальної діяльності з фахових дисциплін є досвід, рефлексивно трансформований ним в знання, уміння
й включає набуті ціннісні орієнтації, усвідомлення факту ролі фахових дисциплін у формуванні
професійної компетентності, здатність до виконання професійної діяльності тощо.
Інформацію щодо досягнутих результатів навчальної діяльності педагоги отримують завдяки
постійному спостереженню за нею і її вимірюванню. Поточний, проміжний і підсумковий контроль
надає викладачу інформацію щодо стану навченості й вихованості студентів і спрямовує його зусилля на
удосконалення педагогічної системи формування професійної компетентності з метою оптимізації
відповідного педагогічного процесу.
Результативно-оцінювальна діяльність є важливою як для викладача, так і для студента, оскільки
формує у них звичку до самоконтролю, самооцінювання і самокорекції своєї діяльності. Без таких
сформованих навичок неможливо виховання соціально зрілої особистості майбутнього фахівця.
Серед ефективних методів контролю можна виокремити програму "Комп’ютерна навчальна і
пошукова система". Коп’ютерна навчальна система призначена для автоматизації процесів навчання і
контролю знань та включає програму ''Організатор, програму "Курс" і програму "Формування навчальнометодичного забезпечення".
Описані вище етапи проектування технології знайшли віддзеркалення у методичних рекомендаціях
"Професійні компетентності майбутніх гірничих інженерів: зміст та шляхи формування". Вони містять
цільові установки дисципліни (дидактична мета, сформульована в діагностичному вигляді); зміст
навчального матеріалу, представлений як у модульній (кількість навчальних модулів), так і в структурній
формі (матриці зв’язків, структурно-логічні схеми, плани проведення конкретних навчальних занять);
форми, методи і засоби навчання, що дозволяють їх реалізовувати; сукупність педагогічних задач,
передбачених автором; подано систему оцінки, контролю і корекції навчального процесу.
Позанавчальний процес також сприяє розвитку формування професійної компетентності майбутнього
фахівця через організацію роботи творчих студентських об’єднань "Геолог", науково-дослідної роботи
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студентів; органів студентського самоврядування; участь студентів у роботі міжнародних молодіжних і
студентських організацій. Діяльність щодо саморозвитку студентів передбачає педагогічний вплив за
такими напрямами, як самостійне підвищення рівня загальної освіти, загальної культури, самовиховання,
вдосконалення особистісних якостей, самостійне підвищення рівня професійної компетентності.
Ефективність упровадження експериментальної технології визначено за допомогою показників
критеріїв професійної компетентності з використанням таких методів, як спостереження, анкетування,
опитування, тестування та ін.
Висновки. Визначена й теоретично обґрунтована структура педагогічної технології формування
професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів, яка слугувала теоретичним підґрунтям для
організації експериментальної роботи щодо формування професійної компетентності майбутніх гірничих
інженерів у процесі навчання фахових дисциплін. Запропонована технологія реалізована у
Житомирському державному технологічному університеті і доводить можливість досягнення
гарантованого результату у процесі.
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Деревянко Е. В. Особенности педагогической технологии формирования профессиональной
компетентности будущих горных инженеров.
В статье обосновано внедрение педагогической технологии формирования профессиональной
компетентности будущих горных инженеров в процессе обучения профессиональных дисциплин;
представлен авторский подход к ее структуре. Выявлено, что профессиональная направленность
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учебной деятельности на занятиях по специальным дисциплинам и средства ее осуществления
обусловливают выделение мотивационного, когнитивно-процессуального, результативно-оценочного
этапов педагогической технологии формирования профессиональной компетентности будущих
горных инженеров.
Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональная компетентность, научноорганизационные этапы.
Derevyanko O. V. Peculiarities of Future Mining Engineers' Competence Formation Technology.
Today in our country, a new system of higher education, which includes entry into the world of the educational
space, is being created. The educational paradigm is being changed; a new content, approaches and teaching
mindset are proposed. Under these conditions, there is a need to learn and develop the educational technology
that would enable the university to find optimal ways of creating and developing the experts' professional
competence. The technological approach allows the learning activity to be a dynamic process that guarantees
the achievement of a certain result. The educational technology is the area of theory and practice combination.
It requires the knowledge of specific methods of the pedagogical process; the sequence of stages and sub-stages
of learning activities; teaching tools that should be used on each of the stages to get the desired results; and
management of the learning process. The purpose of the developed technology is to create conditions for the
future miner's interests and needs realization, the specialist's free and informed choice, the improvement of his /
her professional work methods, the enhancement of the professional competence, the ability for the creative selffulfillment in the future career. Both the professional orientation learning activities in the classroom and the
means of its implementation cause the separation of the motivational, cognitive procedure, effective evaluational
stages of the educational technology forming the mining engineers' professional competence. The technology
implemented in ZSTU demonstrates the possibility of achieving the guaranteed result in the formation of mining
engineers' professional competence.
Keywords: technology, professional competence, facilities of design.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглянуто проблему формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх
учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Надано визначення
проектувальних і конструктивних умінь учителів гуманітарних дисциплін та уточнено склад даних
умінь з огляду на вимоги інформаційного суспільства. Визначено роль інформаційно-комунікаційних
технологій у процесі формування проектувальних і конструктивних умінь майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін та запропоновано систему вправ, спрямованих на їх формування,
з використанням ІКТ.
Ключові слова: професійна підготовка, проектувальні вміння, конструктивні вміння, майбутні вчителі,
гуманітарні дисципліни, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство.
Постановка проблеми. Планування навчально-виховного процесу є одним із ключових аспектів
педагогічної діяльності вчителя, від якого безпосередньо залежить ефективність навчально-виховної
діяльності та її кінцевий результат. Інформаційне суспільство, в процесі становлення якого ми наразі
знаходимось, суттєво змінило стиль праці сучасного вчителя, надало йому додаткові можливості в
застосуванні новітніх засобів навчання, пошуку необхідної інформації, створенні навчально-методичних
матеріалів, впровадженні інтерактивних методів навчання тощо. Дані зміни відобразились і на
плануванні вчителем уроків та позакласних заходів. Все більше вчителів проводять уроки в
комп’ютерних класах, працюють з педагогічними програмними засобами та Інтернет-ресурсами,
створюють власні блоги, користуються розробками та планами уроків з Інтернету, розробляють власні
навчально-методичні електронні матеріали, заохочують учнів до участі в онлайн-проектах,
використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для самоосвіти. Інформаційне
суспільство надає сучасному вчителю справжній арсенал новітніх засобів, які можуть допомогти йому в
плануванні навчально-виховного процесу на різних рівнях, починаючи з фрагменту уроку тривалістю
декілька хвилин і закінчуючи курсом із навчальної дисципліни, розрахованим на цілий навчальний рік.
Але наявність сучасних засобів ще не гарантує вчителю ефективність навчального процесу – потрібно
навчитись користуватися цими засобами відповідно до навчальних цілей, індивідуальних та вікових
особливостей учнів тощо. Саме тому настає потреба в уточненні складу педагогічних умінь вчителя,
пов’язаних із плануванням навчально-виховного процесу, в умовах інформаційного суспільства та
створення технології формування даних умінь в системі професійної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення складу професійно-педагогічних
умінь, пов’язаних із плануванням навчально-виховного процесу, висвітлена, передусім, в роботах
учених, які класифікують педагогічні вміння вчителя за компонентами педагогічної діяльності
(Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін, О. А. Абдуліна, О. І. Бульвінська, О. А. Дубасенюк, С. І. Кисельгоф
тощо). Підготовка вчителя до використання ІКТ висвітлена в працях Л. І. Морської, Л. Ф. Панченко,
О. М. Снігур, Р. С. Гуріна та інших. Проте, такий аспект як формування проектувальних та
конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (далі – ГД) в умовах інформаційного
суспільства висвітлено, на нашу думку, недостатньо.
Мета статті – визначити склад проектувальних та конструктивних умінь, необхідних майбутнім учителям
гуманітарних дисциплін для планування навчально-виховного процесу в умовах інформаційного суспільства,
та розробити технологію їх формування з використанням ІКТ у системі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Передусім, варто зазначити, що у психолого-педагогічній літературі
зустрічаються різні терміни для позначення умінь, пов’язаних із плануванням навчально-виховного
процесу. Частина дослідників називає вищезгадані вміння проектувальними (О. А. Абдуліна,
О. І. Бульвінська, С. В. Зверєва, Ю. І. Пасов та деякі інші), інші вчені надають перевагу терміну
"конструктивні вміння" (В. О. Сластьонін, А. А. Мотков, Є. Б. Єлканов, О. І. Щербаков тощо), третя
група педагогів відділяє окремо проектувальні та конструктивні вміння (Н. В. Кузьміна, С. І. Кисельгоф,
О. А. Дубасенюк, Г. А. Засобіна, Л. Ф. Панченко, Л. І. Морська та ін.). Крім того, існують деякі
розбіжності у визначенні даних груп умінь.
Так, Н. В. Кузьміна вважає, що проектувальний компонент педагогічної діяльності пов'язаний із
уміннями в галузі формулювання системи кінцевих цілей та стратегічних завдань, а також із
плануванням діяльності учнів на тривалий термін. Конструктивний компонент педагогічної діяльності
включає в себе уміння в галузі формулювання тактичних завдань, а саме: уміння відбору та композиції
© Зимовець О. А., 2013
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змісту інформації, яка має бути засвоєною учнями; уміння проектування діяльності учнів, в якій дана
інформація може бути засвоєна; вміння проектування власної майбутньої діяльності та поведінки в
процесі взаємодії з учнями [1: 12]. Таким чином, дослідник відокремлює проектувальні та конструктивні
професійно-педагогічні вміння.
В. О. Сластьонін у своїх працях вживає термін "конструктивні уміння", які він поділяє на три групи:
конструктивно-змістовні, конструктивно-оперативні та конструктивно-матеріальні. Конструктивнозмістовні уміння пов’язані з відбором, аналізом, синтезом та структуруванням навчально-виховного
матеріалу відповідно до цілей навчання та виховання, досвіду учнів, дидактичних завдань уроку тощо.
Конструктивно-оперативні вміння охоплюють уміння планувати структуру дій учнів, розвиток окремої
особистості та колективу, добирати методи навчання та виховання, володіти прийомами та засобами
педагогічної техніки в змінних ситуаціях тощо. Конструктивно-матеріальні вміння передбачають
проектування матеріальної бази для навчально-виховної роботи [2: 75]. Отже, вчений не виділяє окремо
проектувальні вміння, але до складу конструктивних умінь за його класифікацією входять й уміння,
пов’язані з постановкою стратегічних завдань навчання та виховання, які відповідають проектувальному
компоненту педагогічної діяльності у класифікації Н. В. Кузьміної.
О. І. Бульвінська у складі дидактичних умінь вчителя також виділяє конструктивні вміння, які вона, в
свою чергу, поділяє на проектувальні та власне конструктивні. Проектувальні вміння, на її думку,
пов’язані з моделюванням всього навчального процесу та підготовкою уроків з цілої теми, в той час як
власне конструктивні вміння необхідні для моделювання окремого уроку [3: 7]. Таким чином, за її
класифікацією проектувальні вміння входять до складу конструктивних дидактичних умінь.
Оскільки вчитель гуманітарних дисциплін повинен здійснювати гуманітарну місію, цікавим для нас є
дослідження А. П. Вірковського, автора спецкурсу "Становлення гуманної особистості", який, поряд з іншими
професійними вміннями, виділяє окремо проективні та конструктивні вміння вчителя, які необхідні для
формування гуманістичного ідеалу учнів. До проективних умінь він відносить: уміння формувати провідні
цілі, завдання та напрямки гуманістичного виховання учнів; уміння моделювати зміст, форми, засоби та
методи гуманістичного виховання; уміння моделювати власну педагогічну діяльність в контексті збагачення
досвіду гуманістичної поведінки. Конструктивні уміння пов’язані з конструюванням системи форм і методів
організації гуманістичного виховання та конструюванням виховуючих ситуацій, побудованих на правильній
ієрархії матеріальних та духовно-моральних цінностей [4: 121].
Проаналізуємо також точку зору Ю. І. Пасова щодо складу проектувальних умінь вчителя іноземної
мови (ІМ). Дослідник не виділяє конструктивні вміння в окрему групу, але проектувальні вміння трактує
як вміння вчителя грамотно планувати навчально-виховний процес на будь-якому рівні (уроку, циклу
уроків, чверті та курсу), що по суті передбачає володіння вчителем і вміннями, які відносяться до
конструктивного компоненту педагогічної діяльності за Н. В. Кузьміною. При цьому Ю. І. Пасов виділяє
основні чотири групи вищезгаданих умінь: уміння дотримуватись цілеспрямованості уроку (циклу,
курсу); уміння дотримуватись цілісності уроку (циклу, курсу); уміння дотримуватись динамічності
навчання на уроці (у циклі уроків, на протязі всього курсу); уміння дотримуватись зв’язності уроку
(циклу, курсу) [5: 132].
Крім того, в інформаційному суспільстві настає потреба в оволодінні вчителем специфічних умінь,
пов’язаних із використанням ІКТ. Так, Л. Ф. Панченко описує склад загальнопедагогічних умінь,
необхідних учителю української мови та літератури для використання нових інформаційних технологій
(НІТ), до яких вона відносить гностичні, конструктивні, проектувальні, організаторські та комунікативні
уміння. Проектувальні вміння у використанні НІТ вона визначає як уміння, пов’язані з плануванням
навчально-виховного процесу, з використанням НІТ у викладанні української мови та літератури.
Конструктивні вміння у використанні НІТ пов’язані з відбором інформації, представленої за допомогою
ІКТ, та розробкою педагогічних програмних засобів (ППЗ) для використання на заняттях з української
мови та літератури [6: 44-45].
Склад професійно-педагогічних умінь вчителя іноземних мов, пов’язаних із використанням ІКТ,
висвітлюється в дослідженнях Л. І. Морської. До даного складу дослідником включені як проектувальні,
так і конструктивні вміння. Проектувальні вміння включають в себе вміння визначати відповідність
навчального програмного забезпечення меті та завданням конкретного уроку, планувати урок чи цикл
уроків із використанням ІКТ, передбачати результати діяльності учнів в умовах використання ІКТ,
визначати відповідність змісту та можливостей комп’ютерної навчальної програми віковим та
індивідуальним особливостям учнів. Конструктивні вміння передбачають вміння вчителя визначати мету
та завдання використання ІКТ у навчанні ІМ, ефективно вводити ІКТ у процес навчання ІМ,
організовувати урок, цикл уроків та позакласну роботу учнів із використанням ІКТ, розробляти
інформаційно-методичне забезпечення для навчання ІМ з використанням ІКТ тощо [7: 60].
Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що, незважаючи на деякі розбіжності у визначенні сутності
та складу проектувальних та конструктивних вмінь, всі дослідники єдині у тому, що сучасний учитель
повинен володіти цілим комплексом педагогічних вмінь, пов’язаних із плануванням навчально210
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виховного процесу на всіх його рівнях. У нашому дослідженні ми дотримуватимемось точки зору тих
дослідників, які розрізнять проектувальні та конструктивні вміння. Під проектувальними вміннями ми
будемо розуміти вміння, пов’язані з постановкою стратегічних задач та плануванням навчально-виховної
діяльності на рівні курсу навчання та циклу уроків. Конструктивні уміння у нашому трактуванні – це
уміння, пов’язані з формулюванням тактичних задач та плануванням педагогічної діяльності на рівні
окремого уроку та виховного заходу.
Для визначення сутності та складу проектувальних та конструктивних вмінь вчителя ГД в умовах
інформаційного суспільства ми опиратимемось на наші попередні дослідження, де нами було визначено
склад професійних умінь майбутніх учителів ГД. Відповідно до завдань, які наразі стоять перед
учителями ГД, було виділено наступні класи умінь:
І клас умінь – загальнопедагогічні уміння, які спрямовані на вирішення загальнопедагогічних завдань
учителів незалежно від профілю;
ІІ клас умінь – гуманітарно орієнтовані уміння, спрямовані на вирішення завдань, специфічних для
всіх учителів гуманітарного профілю;
ІІІ клас умінь – предметно-методичні уміння, спрямовані на вирішення методичних завдань,
характерних для вчителя конкретної гуманітарної дисципліни.
Професійні вміння вчителя ГД в інформаційному суспільстві ми визначили як володіння гнучкою
системою усвідомлених, цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і практичних дій, які дозволяють
учителю ГД успішно виконувати навчально-виховні функції на загальнопедагогічному, гуманітарно
орієнтованому та предметно-методичному рівнях, використовуючи традиційні та інноваційні технології,
у т. ч. інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), в умовах, що змінюються. Відповідно кожний клас
умінь включає в себе наступні групи умінь, які класифіковано за компонентами педагогічної діяльності
вчителя: гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські та комунікативні [8: 150-151].
Таким чином, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та опираючись на власні дослідження,
ми визначили проектувальні вміння вчителя ГД в інформаційному суспільстві як систему
загальнопедагогічних, гуманітарно орієнтованих та предметно-методичних умінь, пов’язаних із
постановкою стратегічних задач та плануванням навчально-виховної діяльності на рівні курсу навчання та
циклу уроків, використовуючи традиційні та інноваційні технології, у т. ч. ІКТ, в умовах, що змінюються.
Конструктивні вміння вчителя ГД в інформаційному суспільстві визначатимемо як систему
загальнопедагогічних, гуманітарно орієнтованих та предметно-методичних умінь, пов’язаних
з
формулюванням тактичних задач та плануванням педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та
виховного заходу, використовуючи традиційні та інноваційні технології, у т. ч. ІКТ, в умовах, що змінюються.
Крім того, поряд із традиційними вміннями, які не пов’язані безпосередньо з використанням ІКТ
(називатимемо такі вміння універсальними), ми виділили так звані "наскрiзнi" інтегральні інформаційнопрактичні уміння, під якими розуміємо вміння використовувати ІКТ у професійній діяльності вчителя та
які включають у себе два компоненти: суто інформаційний (пов'язаний із аналізом та відбором
інформації) та прикладний (пов'язаний із практичним використанням інформації, представленої засобами
ІКТ) [8: 151]. Оскільки дані вміння є інтегральними, вони входять у склад кожного компоненту
педагогічної діяльності та відповідно є складовими частинами всіх груп умінь, в тому числі
проектувальних та конструктивних.
Більш детально склад проектувальних умінь вчителя ГД (на прикладі вчителя іноземних мов)
представлено у таблиці 1.
Більш детально склад конструктивних умінь вчителя ГД (на прикладі вчителя іноземних мов)
представлено у таблиці 2.
При розробці технології формування вищезазначених умінь ми враховували те, що формування будьяких педагогічних умінь є поступовим процесом і включає наступні етапи (класифікація за О. А.
Острянською): 1) мотиваційно-пізнавальний, мета якого – усвідомлення цілей дії і пошук способів її
виконання; 2) тренувально-виконавчий (використання набутих знань про спосіб виконання дії, але в
незмінних чітко визначених ситуаціях); 3) рефлексивно-творчий (творче використання набутих умінь у
змінних ситуаціях) [9: 14]. Тому для класифікації вправ, спрямованих на формування проектувальних та
конструктивних умінь вчителя ГД, в якості основного критерію ми висунули етапи формування
професійно-педагогічних умінь, згідно з яким нами виділено: мотиваційно-пізнавальні вправи,
тренувально-виконавчі вправи та рефлексивно-творчі вправи. В якості додаткових критеріїв класифікації
вправ для формування вищезазначених умінь ми вважаємо доцільним висунути наступні критерії: 1)
спрямованість вправи на прийом або відтворення інформації; 2) форма організації навчання.
Крім того, оскільки інформаційно-практичні вміння безпосередньо пов’язані з використанням ІКТ, їх
формування неможливо без застосування даних засобів. Отже, ІКТ повинні бути інтегровані в
розроблену нами систему вправ. В якості додаткових критеріїв, які характеризують шляхи та способи
використання ІКТ, ми виділяємо також характер програмного забезпечення та режим роботи за
характером зв’язку з мережею Інтернет.
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Предметно-методичні уміння

Гуманітарно-орієнтовані вміння

Загальнопедагогічні вміння

Таблиця 1.
Склад проектувальних умінь учителя гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного
суспільства (на прикладі вчителя іноземної мови)
№п
Групи
Інтегральні інформаційно/п
умінь
Універсальні проектувальні вміння
практичні проектувальні
Класи
вміння
умінь
1.
– усвідомлювати перспективні тенденції – усвідомлювати тенденції
розвитку психолого-педагогічної науки в розвитку ІКТ та шляхи їх
умовах інформаційного суспільства та використання у педагогічній
проектувати
навчальну
інформацію, діяльності;
власну діяльність та діяльність учнів з – ставити стратегічні задачі
огляду на ці тенденції;
щодо використання ІКТ у
– складати перспективну програму навчально-виховному процесі;
розвитку колективу, групи, окремих учнів, –
планувати
навчальновиходячи
із
стратегічних
завдань виховну
діяльність
із
навчально-виховного процесу;
використанням ІКТ на рівні
– планувати навчально-виховну діяльність, курсу навчання та циклу
виходячи із індивідуально-типологічних уроків;
особливостей учнів, добирати найбільш –
планувати
шляхи
ефективні методи та засоби впливу на формування інформаційної
учнівський колектив;
культури та загальних умінь
– складати тематичні та календарні плани і навичок учнів;
навчально-виховної роботи;
– планувати позакласну
–
планувати
власну
самоосвітню діяльність
учнів
із
діяльність на тривалий термін.
використанням ІКТ.
2.
– формулювати провідні цілі навчально- – ставити стратегічні задачі
виховної роботи, спрямовані на реалізацію щодо використання ІКТ у
завдань гуманітаризації та гуманізації навчально-виховному
процесі
із
урахуванням
освіти;
–
проектувати
основні
напрямки завдань
гуманізації
та
навчально-виховної роботи, спрямовані на гуманітаризації освіти;
планувати
навчальноформування
гармонійно
розвинутої –
особистості учня;
виховну
діяльність
із
– планувати свою діяльність з огляду на використанням ІКТ на рівні
перспективні
тенденції
розвитку курсу навчання та циклу
уроків з метою формування
гуманістично орієнтованих технологій;
– планувати власну педагогічну діяльність гуманістичного ідеалу учнів.
у
контексті
збагачення
досвіду
гуманістичної
поведінки,
творчої
самореалізації та самовдосконалення.
3.
– усвідомлювати перспективні тенденції – ставити стратегічні задачі
розвитку методики викладання ІМ в щодо використання ІКТ у
умовах інформаційного суспільства та навчально-виховному
проектувати
навчальну
інформацію, процесі;
власну діяльність та діяльність учнів з –
планувати
навчальноогляду на ці тенденції;
виховну діяльність на рівні
– планувати навчально-виховну діяльність курсу навчання та циклу
з ІМ, виходячи з індивідуально- уроків з ІМ засобами ІКТ;
типологічних
особливостей
учнів, –
планувати
шляхи
добирати найбільш ефективні методи та використання ІКТ у роботі
засоби навчання ІМ;
гуртків та тижнів ІМ;
– складати тематичні та календарні плани –
планувати
шляхи
з ІМ;
використання
ІКТ
у
– планувати роботу гуртків та тижнів ІМ;
самостійній роботі учнів з
– формулювати систему навчально- ІМ.
виховних завдань з ІМ у роботі з
колективом, включаючи самостійну та
індивідуальну роботу з окремими учнями.
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3.

Предметно-методичні уміння

Гуманітарно-орієнтовані
вміння

Загальнопедагогічні вміння

Таблиця 2.
Склад конструктивних умінь учителя гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного
суспільства (на прикладі вчителя іноземної мови)
№п
Групи
Інтегральні інформаційно/п
умінь
Універсальні конструктивні вміння
практичні конструктивні
Класи
вміння
умінь
1.
– формулювати цілі та завдання – планувати педагогічну
педагогічної діяльності на рівні окремого діяльність на рівні окремого
уроку та виховного заходу з огляду на уроку та виховного заходу з
вимоги інформаційного суспільства;
використанням ІКТ;
– складати план навчально-виховного – добирати інформацію та
розробляти
навчальні
заходу;
– добирати оптимальну інформацію, матеріали
з
метою
форми та методи для реалізації завдань на формування інформаційної
уроці з огляду на вікові та індивідуальні культури та загальних умінь
особливості учнівського колективу та і навичок учнів;
окремих учнів;
–
планувати
самостійну
– розробляти власні дидактичні та роботу учнів на уроці з
використанням ІКТ.
методичні матеріали;
– планувати свій час у процесі підготовки
до навчально-виховних заходів.
2.
– конструювати систему різноманітних – планувати педагогічну
форм, методів та прийомів організації діяльність на рівні окремого
уроку та виховного заходу із
гуманістичного виховання;
– формулювати цілі та завдання педагогічної використанням
ІКТ
з
діяльності на рівні окремого уроку та урахуванням
завдань
та
виховного заходу з урахуванням завдань гуманізації
гуманізації та гуманітаризації освіти;
гуманітаризації освіти;
– складати план навчально-виховного – добирати інформацію та
навчальні
заходу, спрямованого на формування розробляти
гуманістичного ідеалу.
матеріали засобами ІКТ.
– складати поурочні плани та плани
виховних заходів з ІМ;
– обирати методи, прийоми, засоби для
конкретного навчально-виховного заходу з
ІМ;
– добирати оптимальну інформацію для
навчально-виховного заходу з ІМ;
– створювати власні дидактичні та
методичні матеріали з ІМ;
– планувати систему завдань навчальновиховної діяльності з ІМ з урахуванням
завдань індивідуалізації та диференціації
навчання.

– планувати педагогічну
діяльність на рівні окремого
уроку та виховного заходу з
ІМ з використанням ІКТ;
– планувати використання
готових навчальних програм
та
Інтернет-ресурсів
на
уроках
та
позакласних
заходах з ІМ;
–
розробляти
власні
навчальні матеріали з ІМ,
використовуючи засоби ІКТ.

Таким чином, проаналізувавши загальнодидактичні принципи розробки системи вправ для
формування професійно-педагогічних умінь та основні засоби ІКТ, виділимо наступні групи вправ,
спрямованих на формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів ГД в
умовах інформаційного суспільства:
Вправи І групи – мотиваційно-пізнавальні. Їх мета – ознайомлення з основними програмними
засобами та Інтернет ресурсами, які можна використовувати в навчально-виховній діяльності, створення
мотивації, подолання психологічних бар’єрів студентів-гуманітаріїв щодо їх застосування. Дана мета
може бути реалізована, на нашу думку, в процесі планування навчальної діяльності з використання
готових комп’ютерних програм та Інтернет ресурсів на рівні фрагменту уроку. За виділеними нами
додатковими критеріями (прийом або відтворення інформації, характер програмного забезпечення та
зв’язок з мережею Інтернет) вправи даної групи можуть бути поділені на такі підгрупи:
Підгрупа А – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь планувати навчальновиховну діяльність з використанням готових комп’ютерних програм на рівні фрагменту уроку;
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Підгрупа Б – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь планувати
навчально-виховну діяльність з використанням текстових, табличних, графічних, звукових та відео
редакторів на рівні фрагменту уроку;
Підгрупа В – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь планувати
навчально-виховну діяльність з використанням Інтернет-ресурсів, он-лайн програм та електронної пошти
на рівні фрагменту уроку.
Вправи ІІ групи (тренувально-виконавчі). Їх мета – використання знань та вмінь, набутих на І етапі
та їх закріплення на більш творчому рівні, але поки що в чітко визначених ситуаціях. Дана мета може
бути реалізована в процесі конструювання власних навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ
(ППЗ, веб-сайтів, блогів, подкастів, веб-квестів тощо) та планування їх використання на рівні фрагменту
уроку. Вправи даної групи можуть бути поділені на такі підгрупи:
Підгрупа А – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь розробляти власні
ППЗ з використанням програм-оболонок (Hot Potatoes, My Test, Quandary тощо) та планувати їх
використання на рівні фрагменту уроку.
Підгрупа Б – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь розробляти власні
навчально-методичні матеріали з використанням програм пакету Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher) та планувати їх використання на рівні
фрагменту уроку.
Підгрупа В – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь розробляти власні
навчально-методичні матеріали за допомогою он-лайн програм та планувати їх використання на рівні
фрагменту уроку.
Вправи ІІІ групи (рефлексивно-творчі). Їх мета – комплексне використання знань та вмінь, набутих
на І та ІІ етапах та їх закріплення на творчому рівні в змінних ситуаціях. Дана мета може бути
реалізована в процесі планування навчально-виховної діяльності з використанням як готових, так і
самостійно створених навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ, а також у комплексі з іншими
засобами навчання на рівні окремих уроків, циклу уроків, курсу навчання та позакласної роботи.
Відповідно до форм організації навчання вправи даної групи можуть бути поділені на такі підгрупи:
Підгрупа А – продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь планування навчально-виховної
діяльності в процесі аудиторної роботи з використанням ІКТ.
Підгрупа Б – продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь планування навчально-виховної
діяльності в процесі позааудиторної роботи з використанням ІКТ.
Висновки. Вважаємо, що запропонована технологія формування проектувальних та конструктивних
умінь майбутніх учителів ГД в умовах інформаційного суспільства може бути інтегрована в процес
професійної підготовки вчителів гуманітарного профілю. Реалізація даної технології можлива, на нашу
думку, в рамках спецкурсів в системі загально-педагогічної та методичної підготовки.
Перспективами подальших досліджень ми вбачаємо:
• більш детальний опис професійно-спрямованих вправ розробленої нами технології в рамках
конкретних створених нами спецкурсів;
• експериментальну перевірку ефективності запропонованої технології;
• розробку завдань, спрямованих на формування проектувальних та конструктивних умінь, в
рамках вивчення педагогічних, спеціальних дисциплін, методики викладання конкретної
гуманітарної дисципліни, а також у межах проходження педагогічної практики.
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Матеріал надійшов до редакції 18.09. 2013 р.
Зимовец Е. А. Особенности формирования проектировочных и конструктивных умений будущих
учителей гуманитарных дисциплин в условиях информационного общества.
В статье рассматривается проблема формирования проектировочных и конструктивных умений
будущих учителей гуманитарных дисциплин в условиях информационного общества. Приведены
определения проектировочных и конструктивных умений учителей гуманитарных дисциплин и уточнен
состав данных умений с учетом требований информационного общества. Определяется роль
информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования проектировочных и
конструктивных умений будущих учителей гуманитарных дисциплин и предлагается система
упражнений, направленных на их формирование, с использованием ИКТ.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, проектировочные умения, конструктивные умения,
будущие учителя, гуманитарные дисциплины, информационно-коммуникационные технологии,
информационное общество.
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Zymovets O. A. Peculiarities of Prospective Humanities Teachers' Project and Constructive Skills Formation
in the Informational Society.
The article deals with the problem of prospective humanitarian teachers’ project and constructive skills
formation in the informational society. The majority of researchers classify teachers’ professional skills
according to the components of the pedagogical activity: cognitive skills, project skills, constructive skills,
communicative skills and organizational skills. The author defines prospective humanities teachers' project skills
in the informational society as the system of general pedagogical, humanistically oriented and specialmethodological skills connected with setting long-term tasks and planning the educational activity for the course
of studies and sets of lessons using traditional and innovative technologies including ICT under ever-changing
conditions. To form the skills mentioned above in the process of professional training with the help of ICT the
author suggests the following groups of exercises: motivation-cognitive exercises, training-performing exercises
and creative-reflexive exercises.
Key words: professional training, projective skills, constructive skills, prospective teachers, Humanities,
informational and communicational technologies, informational society.
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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВФІЛОЛОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті обґрунтовано місце і роль комунікативних і педагогічних технологій у професійній підготовці
майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії. З’ясовано сутність інформаційнокомунікативного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. Розкрито
проблематику комунікативних технологій, які є різновидом технологій, розроблених і реалізованих у
сфері виробництва, духовної і матеріальної культури, науки, а також є визначальним чинником, який
демонструє рівень культурної еволюції суспільства.
Ключові слова: педагогічна технологія, професійна діяльність, інформаційно-комунікативний підхід,
категорія комунікативності.
Постановка проблеми. Застосування комунікативних технологій у процесі професійної підготовки
майбутніх учителів-філологів детерміноване основними вимогами до професійних компетенцій фахівця,
а також новими умовами функціонування цієї професійної діяльності. Так, в останні десятиліття
спостерігається часткове падіння престижу філологічної професії, звідки – відтік перспективних кадрів в
інші професійні галузі. У зв’язку з цим потребує оновлення технологія професійної підготовки майбутніх
філологів, які мають стати більш професійно гнучкими, а їх професійна підготовка – спрямованою на
теоретичну, практичну, психологічну, науково-дослідницьку готовність до майбутньої діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна підготовка вчителя-філолога стала об’єктом
дослідження багатьох науковців-педагогів, зокрема, О. Афанасьєвої, Л. Базиль, Н. Волошиної,
А. Градовського, Л. Йовенко, Л. Мірошниченко, О. Семеног, І. Соколової та ін. [1-5].
Мета статті полягає в обґрунтуванні місця та ролі комунікативних технологій та інформаційнокомунікативного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної
взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Комунікації у професійній підготовці фахівців стають основою для
реалізації комунікативних технологій. Комунікативні технології сьогодні розглядаються широким колом
наук – соціологією, психологією, політологією, інформатикою, філософією тощо. Такий широкий спектр
наукових галузей спричинює не менш широкий набор тлумачень поняття комунікативної технології. Так,
соціологи і політологи схильні до тлумачення комунікативних технологій як різновиду соціальних
технологій, здатних до впливу на особистість за допомогою системи соціальних знаків і символів,
представлених у процесі комунікації. До комунікативних технологій у соціальних науках науковці
(В. Ільганаєва, О. Коновець Г. Почепцов, О. Холод та ін.) [6-9] відносять перфоманс, паблик рілейшнз,
пропаганду, ідеологію; при цьому основними видами комунікацій вони вважають емотивну, референтну,
конотативну, поетичну, металінгвістичну, фатичну та любовну лірику. Зазначені види комунікації
розглядаються і в психолого-педагогічній науці, хоча мають свою специфіку, спричинену предметним
полем поставленої педагогічної задачі.
Найчастіше комунікативні технології виступають інструментом (засобом) для створення соціальнокомунікативного чи радше медіального продукту. Психолого-педагогічний, методичний аспекти
комунікативних технологій є предметом дослідження для більш вузького кола фахівців.
О. М. Дуплійчук розглядає проектно-комунікативні технології у підготовці майбутніх учителівфілологів [10]. Комунікативна технологія як наукова категорія відносить нас безпосередньо до поняття
"технологія", яке активно розробляється у працях В. Беспалька [11], Г. Бордовського, В. Ізвозчикова [12],
Н. Звєрєвої [13], М. Кларіна [14], Г. Селевка [15], В. Сластьоніна [16] та ін. Велике значення мають також
зарубіжні розробки в галузі педагогічних технологій, як це подано в таблиці 1.
Поєднання категорій "технологія" і "комунікації" і визначає зміст категорії "комунікативна
технологія". В основі поняття комунікативних технологій лежить категорія комунікативності [17]; її
Є. Пассов пропонує розглядати як методичну [18], але вона є водночас і науково-педагогічною.
Комунікативна технологія визначається ученими як:
– результат людської діяльності, яка реалізується з метою вирішення комунікативних задач
(М. Васільєва, Т. Кондрацька та ін.);
– різновид соціальних технологій, які реалізуються під час спілкування як соціального феномена
(О. Бойко, І. Арендарчук, А. Бєлялова та ін.);
– як засіб пізнання і професійної підготовки майбутніх фахівців (О. Березюк, В. Віролайнен,
О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонова та ін.).
© Пушкар Т. М., 2013
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Таблиця 1.
Сутність поняття "педагогічні технології" у працях зарубіжних учених
№
з\п
1.

Вчений
М. Кларк

2.

Ф. Персіваль,
Г. Еллінгтон

3.

Д. Фінн

4.

П. Мітчелл

5.

В. Беспалько

6.

В. Монахов

7.

М. Кларін

Сутність педагогічної технології
Сутність педагогічної технології полягає у застосуванні в освітньому
процесі винаходів, промислових зразків і виробничих процесів.
У категорії "педагогічна технологія" закладені будь-які способи подачі
інформації у системі освіти. До технологій відносяться телебачення,
проекції, аудіо засоби та ін.
Педагогічна технологія – це спосіб організації навчального процесу; це
спосіб мислення про відносини в системі "людина-машина".
Педагогічна технологія – це галузь дослідження педагогічної практики,
яка пов’язана з усіма аспектами організації педагогічних систем і
процедурами ресурсного забезпечення для досягнення поставлених
освітніх цілей.
Педагогічна технологія – це змістова техніка організації навчального
процесу.
Педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель спільної
діяльності щодо проектування, організації і здійснення навчального
процесу.
Педагогічна технологія – це системна сукупність і порядок
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних
засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей.

Виходячи з проаналізованої нами наукової літератури, ми визначаємо комунікативну технологію
як різновид педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, завдяки якому
вона відбувається як комунікативна міжособистісна взаємодія між учасниками освітнього процесу,
спрямована на досягнення готовності означених фахівців до професійної діяльності.
Отже, комунікативні технології є різновидом величезної сукупності технологій, розроблених і
реалізованих у сфері виробництва, духовної й матеріальної культури, науки, інформації. Технологія в
найбільш широкому розумінні є визначальним чинником, який демонструє рівень культурної еволюції
того чи іншого суспільства. Це поняття замінило в своєму розвитку більш давні категорії – ремесла,
справи, мистецтва, які вживалися до початку ХІХ століття. Сутність категорії "технологія" звертає нас до
процесу зміни стану, властивості; розробки певного алгоритму, набору дій, способів діяльності тощо [19:
321-322]. Будучи на початку категорією виробництва, технологія поступово перейшла в гуманітарну
галузь і в 20-30-х рр. ХХ ст. стала використовуватися в галузі менеджменту, соціології, політології.
Сутність гуманітарного аспекту технології обґрунтовує у своєму дослідженні Ю. Даниліна, окреслюючи
технологію як "практичне використання систематизованого гуманітарного знання з метою забезпечення
спрямованого впливу на вдосконалення особистості, її предметно-речового, соціального природного
середовища" [20: 64].
Характеризуючи специфіку комунікативних технологій у філософському розумінні, Н. Луман
окреслює мотиваційну сферу комунікації, визначаючи механізми, які мотивують людину до участі в
комунікації як "символічно генералізовані комунікаційні медіа" [21: 176]. Таким чином, у Н. Лумана
технологічний зміст комунікацій співпадає з медіальним, як-от: істина, влада, любов, мистецтво, віра,
цінності [22: 169].
Комунікативні технології стали особливо активно розроблятися в різних науках у зв’язку з розвитком
інформаційного суспільства та спробами науковців осмислити його становлення й цільову сферу. У
зв’язку з цим гуманітарними науками стала обґрунтовуватися місія особистості в просторі тотальної
комунікації, а також місце і роль комунікативних технологій в епоху постмодерну. Прихильники теорії
інформаційного суспільства виходять з того, що основною його ознакою є не матеріальне виробництво
та його можливості, а створення, поширення й споживання інформації [23]. Комунікація в такому разі
окреслюється як інструмент трансляції інформації. Віртуалізація зазначеного процесу трансляції додає
комунікативним технологіям особливої специфіки, спонукаючи науковців до розробки й впровадження
цих технологій з урахуванням їх інформологічного статусу. Інформаційна сутність комунікації може
бути визначена в сучасних умовах як соціально зумовлений процес передачі й сприйняття інформації в
умовах міжособистісного й масового спілкування за допомогою максимально можливої кількості каналів
та комунікативних засобів (вербалізованих чи невербалізованих) [24].
Комунікативна технологія у професійній підготовці вчителів-філологів відноситься до розряду
професійно-орієнтованих, причому А. Белялова окреслює її як одну з найбільш відомих і прогресивних
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[25]. Сутність комунікативної технології e цьому випадку виявляється в тому, що процес навчання
будується фактично як процес спілкування.
Будуючи комунікативні технології e процесі підготовки вчителів-філологів, важливо брати до уваги
також загальний комунікативний фон вищого навчального закладу, який розглядається нами на трьох
рівнях – організаційному, дисциплінарному й освітньому. Так, організаційний рівень передбачає
наявність соціально-професійних ділових і міжособистісних комунікацій між основними учасниками
освітнього процесу – студентами, викладачами й адміністрацією. Дисциплінарний рівень комунікацій
визначає ієрархічні зв’язки між учасниками комунікативного процесу, рівень його насиченості залежно
від поставлених освітніх завдань. Освітній рівень комунікацій відображає способи передачі інформації
від попереднього до наступного поколінь за допомогою певних суб’єктів (насамперед, викладачів) [26:
355]. Специфіка комунікацій у процесі професійної підготовки полягає у тому, що їх можна розглядати в
аспекті змісту і технологій. Оскільки ми розглядаємо комунікативні технології, то вони можуть бути в
такому разі визначені як система прийомів і навичок соціально-психологічного впливу суб’єктів
освітнього процесу один на одного, в результаті чого забезпечується найбільш ефективний результат –
професійна готовність вчителя-філолога до майбутньої професійної діяльності.
Попри достатню кількість наукової літератури з проблеми комунікативних технологій, психологопедагогічний зміст цього феномена окреслений недостатньо чітко. І. Арендарчук пропонує визначати
комунікативні технології як різновид соціальних, виходячи з того, що результатом застосування цієї
технології є людина, майбутній фахівець (в нашому випадку – вчитель-філолог), а провідним
показником, який може змінюватися – його комунікативні якості і властивості, значущі для майбутньої
професійної діяльності [27].
Таким чином, комунікативна філософія розглядається нами як методологічне підґрунтя створення й
впровадження комунікативних технологій у професійній підготовці вчителя-філолога. Спираючись на
здобутки філософії комунікацій, можна будувати сучасні комунікативні технології у професійній
підготовці вчителя-філолога.
Враховуючи зв'язок комунікативних технологій з інформаційним середовищем професійної
підготовки майбутніх учителів-філологів, вважаємо необхідним розглянути інформаційнокомунікативний підхід до означеної підготовки. У межах цього підходу аналізується аналітикосинтетична переробка інформації майбутніми фахівцями, при якій студенти створюють власну текстову
єдність, готову до подальшого використання [28]. Означена текстова єдність виникає в процесі
міжособистісної взаємодії студентів між собою, суб’єкт-суб’єктної взаємодії з викладачем, а також
взаємодії з інформаційним середовищем загалом.
Важливим аспектом інформаційно-комунікативного підходу є окреслення ролі викладача як
організатора спілкування, який забезпечує і прямий, і зворотний зв'язок у комунікативній взаємодії. При
цьому сутність інформаційно-комунікаційного підходу полягає у постійному розширенні
інформаційного простору майбутнього вчителя-філолога за допомогою усіх можливих ресурсів ВНЗ,
насамперед, за допомогою безпосередньої міжособистісної взаємодії викладача і студента [29]. Означена
роль організатора спілкування з боку викладача передбачає, що він перестає бути носієм істини, а стає
консультантом у самостійному пошуку студентами професійних знань. М. Гулієв визначає два основні
аспекти інформаційно-комунікативного підходу: "комунікація в соціальному плані характеризує
відношення між людьми; інформація – це лише зовнішній прояв комунікації, її результат. Інформація
виникає, існує й передається завдяки комунікації. Комунікація опосередковується інформацією, але не
тотожна їй" [30: 119].
Висновки. Отже, на підставі аналізу комунікативних технологій нами сформульовано висновок про
комунікативну технологію як різновид технології професійної підготовки майбутніх учителів-філологів,
завдяки якому вона відбувається як комунікативна міжособистісна взаємодія між учасниками освітнього
процесу, спрямована на досягнення готовності означених фахівців до професійної діяльності. Готовність
до міжособистісної взаємодії майбутнього вчителя філологічної спеціальності окреслена як цілісне
стійке особистісне утворення, яке є одночасно передумовою успішної міжособистісної взаємодії
учителя-філолога з іншими суб’єктами освітнього процесу, і результатом його професійної підготовки до
міжособистісної взаємодії із застосуванням комунікативних технологій. Визначення структури означеної
готовності вважаємо одним із завдань наших подальших досліджень.
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Пушкар Т. Н. Коммуникативные технологии в профессиональной подготовке будущих учителейфилологов к межличностному взаимодействию.
В статье обоснованы место и роль коммуникативных и педагогических технологий в
профессиональной подготовке будущих учителей-филологов к межличностному взаимодействию.
Объяснена сущность информационно-коммуникативного похода к профессиональной подготовке
будущих учителей-филологов. Раскрыта проблематика коммуникативных технологий, которые
являются разновидностью технологий, разработанных и реализованных в сфере производства,
духовной и материальной культуры, науки, а также есть определяющим фактором, который
демонстрирует уровень культурной эволюции общества.
Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональная деятельность, информационнокоммуникативный подход, категория коммуникативности.
Pushkar T. M. Communicative Techniques in the Future Philology Teachers' Professional Training to the
Interpersonal Communication.
The article substantiates the need to involve communicative techniques in future philology teachers' professional
training to the interpersonal communication. The scientific methods of analysis, description and comparison
have been used. The application of communicative techniques in the future philology teachers' training is
determined by basic requirements for the specialist's professional skills and by new functioning conditions of this
profession. Thus, there has been a decline in the prestige of the philological profession so far. Future
philologists’ qualification techniques need reconsideration. The essence of the informational and communicative
approach to the future philology teachers' training is explained. The problems of communicative techniques that
are a kind of a huge set of techniques developed and implemented in manufacturing, culture, science, media are
solved. It is the determining factor that demonstrates the level of the society's cultural evolution. Availability for
the future philology teachers' interpersonal communication is defined as a complete steady personal formation.
One of the main tasks of our further research is to define the structure of this availability.
Key words: educational techniques, professional activities, informational and communicative approach,
communicative category.
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СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ СИТУАТИВНОГО
СПРЯМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
У статті автор визначила і дослідила умови створення та функціонування розвивального середовища
на засадах ситуативного підходу, зазначила важливість моделювання навчальних ситуацій як
комплексного засобу, що може стимулювати студентів до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку,
враховуючи роль емоційних переживань, спілкування, аргументації у процесі професійного становлення
майбутнього вчителя гуманітарного профілю. Також були представлені компоненти процесу
моделювання навчальних ситуацій як елементу розвивального середовища та показано зв’язок
аудиторних і позааудиторних занять.
Ключові слова: розвивальне середовище, навчальна ситуація, професійна компетентність,
педагогічний процес.
Постановка проблеми. Україна в травні 2005 року приєдналася до Болонського процесу, ключове
місце в якому належить установам вищої освіти, яким необхідно докласти зусиль для підвищення якості
їх діяльності через системне впровадження внутрішніх механізмів контролю якості та їх прямий
взаємозв’язок із зовнішніми системами забезпечення якості. Зазначене повною мірою можна віднести до
вимог щодо підвищення якості професійної підготовки вчителя гуманітарного профілю.
Необхідність підвищення результативності навчання у ВНЗ передбачає також зростання уваги до
позааудиторних форм роботи, які можуть стимулювати студентів до самоаналізу, самооцінки,
саморозвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність створення розвивального освітнього
середовища розглядали у своїх роботах такі вчені, як І. Д. Бех, Л. С. Виготський, О. М. Волченко,
Г. С. Костюк, О. О. Леонтьєв, О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва та ін.
Розвивальне середовище в сучасній літературі визначається, з одного боку, як комплекс умов,
сприятливий для соціалізації, як носій особливої системної якості [1: 46], як освітній простір, що
забезпечує максимальне розкриття особистості, що надає оптимальні умови для її розвитку [2]. З іншого
боку, як система, що реалізує освітній процес як цілісне, безперервне, комплексне, інтегруюче знання з
окремих галузей науки в єдине, цілісне, системне знання про світ та що формує навички практичної
реалізації придбаних знань [3].
На сьогодні потребує відповідного наукового обґрунтування створення розвивального середовища із
використанням нових підходів, зокрема ситуативного.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є визначення умов створення
розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування процесу професійної підготовки
вчителя гуманітарного профілю.
Основна частина. Створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування
навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах передбачає перехід до моделі професійної
підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю, яка базується на широкому використанні
різноманітних навчальних ситуацій (педагогічних, психологічних, мовленнєвих), які можуть виникнути в
його майбутній педагогічній діяльності. Практична реалізація ситуативного спрямування можлива за умови
створення розвивального середовища у педагогічному ВНЗ, що передбачає відповідне моделювання
навчальної діяльності з урахуванням особливостей навчання учнів шкільного віку.
При цьому важливими є міркування щодо відображення в компонентах розвивального середовища
змісту професійної підготовки майбутнього вчителя як педагогічно адаптованого соціального досвіду, а
саме: досвіду пізнавальної діяльності, зафіксованого в її результатах – знаннях (педагогічних,
психологічних, методичних тощо); досвіду здійснення відомих способів діяльності − у вигляді вмінь і
навичок діяльності за зразком; досвіду творчої діяльності − у формі вміння приймати ефективні рішення
у проблемних ситуаціях; досвіду емоційно-ціннісних відносин і ставлень [4].
Розвивальне середовище, створене на засадах ситуативності, ми розглядаємо як складне утворення,
що ґрунтується на відносинах взаємодії між усіма учасниками навчальної діяльності, передбачає широке
використання навчальних ситуацій як у процесі підготовки у вищому навчальному закладі, так і за його
межами, і спрямоване на формування практичних умінь, навичок і особистісних характеристик
майбутнього педагога. Варто зазначити, що створення такого середовища на гуманітарних факультетах
© Сідун М. М., 2013
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спрямовано на реалізацію мети, що синтезує в собі основні завдання навчання в педагогічних ВНЗ на
рівні вимог, які висуваються до професії вчителя в освітньо-кваліфікаційних характеристиках.
Відповідно до цього система підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю в такому
закладі включає фаховий, психологічний та педагогічний компоненти, кожен з яких впливає на
формування професійної компетентності, оскільки передбачає здійснення студентами функцій учителя, а
також урахування та моделювання значної кількості навчальних ситуацій, що виникатимуть в його
подальшій практичній діяльності, та визначається особливостями формування й розвитку пізнавальних
інтересів учнів, їхньої емоційно-вольової та мотиваційної сфер, своєрідним характером діяльності та
мовлення, особливостями поведінки тощо.
Визначаючи взаємодію викладача і студентів пріоритетною характеристикою розвивального
середовища, розглядаємо, зокрема, моделювання навчальних ситуацій у ньому як процес, що передбачає
встановлення його об’єктів і трансформацію властивих їм параметрів у компоненти навчального процесу.
При цьому, моделюючи ситуації як засіб навчання, викладач повинен ураховувати різні чинники:
мовленнєву підготовленість студентів, мету і завдання заняття тощо [5]. У загальній схемі моделювання
ситуацій із навчальними цілями як об'єкти розглядаються типи і види відповідних ситуацій, які можуть
бути відібрані відповідно до компонентів системи підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю,
що, на нашу думку, має здійснюватися з урахуванням імовірності виникнення аналогічних ситуацій у
майбутній реальній педагогічній діяльності. За їх допомогою, як уже було зазначено, можуть бути
сформовані знання з педагогічних і психологічних дисциплін, уміння і навички їх використання.
Варто зазначити, що моделювання навчальних ситуацій як елемент розвивального середовища має
включати компоненти, що загалом характеризують процес навчання, а саме: цільовий, змістовий,
процесуальний, контрольно-оцінний. Розглянемо їх змістове наповнення детальніше.
Цільовий компонент: головні цілі підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю до
педагогічної діяльності спрямовані на:
• засвоєння професійних знань про основні закономірності процесу навчання в школі, психологічні
особливості школяра;
• формування вмінь майбутнього педагога враховувати їх у системі навчальних (педагогічних,
психологічних, мовленнєвих) ситуацій, стимулювання самостійності, активності, творчості.
Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю передбачає поєднання двох
взаємопов’язаних складників: діяльності викладача (викладання) та діяльності студента (учіння). На
нашу думку, в умовах навчання з використанням ситуативних методів під час підготовки майбутнього
вчителя гуманітарного профілю зміст діяльності викладача в межах цільового компонента повинен бути
спрямованим на виконання таких завдань:
• створення у студентів позитивної мотиваційної настанови на оволодіння способами використання
навчальних ситуацій під час роботи з учнями;
• створення сприятливих умов навчання для засвоєння теоретичних положень щодо моделювання
навчальних ситуацій;
• організацію навчального процесу, спрямованого на усвідомлення студентом цінності отримання
досвіду вирішення навчальних ситуацій під час проходження педагогічної практики в школі;
• сприяння підвищенню рівня сформованості професійних умінь засобами моделювання навчальних
ситуацій.
До змісту діяльності студентів віднесемо:
• оволодіння основами знань із теорії навчальних ситуацій як передумови успішного їх використання;
• творчий підхід до використання ситуативних завдань, високу трудову активність, ініціативу,
самостійність і сумлінність.
Змістовий компонент. Відповідно до принципу єдності змістового та процесуального компонентів
навчання під час проектування першого з них ми не лише виділяємо зміст (теорія навчальних ситуацій,
прийоми їх вирішення), але й спосіб передачі студентам і засвоєння ними змісту ситуативно-орієнтованого
навчання через комплекс спеціально дібраних навчальних завдань (ситуації, вправи, тести тощо).
Процесуальний компонент. Підґрунтям діяльності викладача є організація й управління процесом
оволодіння студентами навчальними ситуаціями, що включає підготовчий, аналітичний і виконавчий
етапи. Діяльність студентів передбачає творче вирішення ситуацій, самостійну та індивідуальну роботу,
діяльність в умовах загальноосвітньої школи в ході проходження педагогічної практики, що забезпечує
можливість формування вмінь професійно доцільного моделювання та вирішення навчальних ситуацій
на основі здобутих під час навчання у ВНЗ знань із педагогіки, психології та методики.
Контрольно-оцінний компонент. Упродовж усього періоду навчання здійснюється контроль і корекція
перетворення навчальної діяльності у професійну. Контролюється рівень засвоєння знань, ступінь
сформованості професійної компетентності загалом, у разі необхідності вносяться корективи. Контроль і
корекція оцінювання здійснюється не лише викладачем, але й самими студентами на основі розробленої
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системи критеріїв. При цьому важливим етапом, на якому реалізуються завдання контрольно-оцінного
компоненту, є педагогічна практика, де студент має можливість коригувати власну діяльність.
У загальному організацію розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування
навчального процесу зображено в рис.1.

Організація навчального процесу за допомогою навчальних ситуацій

Етапи моделювання навчальних ситуацій
підготовчий

аналітичний

виконавчий

Навчальні ситуації
педагогічні, психологічні, мовленнєві
Студент
Форми організації навчання
Навчальний процес
Педпрактика
лекція-діалог; проблемна лекція; урок;
семінар-диспут; практичне
позакласний виховний захід;
заняття; лабораторне заняття;
методичний семінар
тренінг; тематичні вечори;
наукові гуртки
Прийоми та засоби взаємодії
дискусія, рольові ігри, тренінг, проектна робота, ситуативні
завдання

Взаємодія між викладачем і студентом у процесі навчання

Мета підготовки:
формування знань, умінь і навичок щодо моделювання та вирішення навчальних ситуацій
Компоненти процесу моделювання навчальних ситуацій
цільовий
змістовий
процесуальний
контрольнооцінний

Результат: рівень сформованості знань, умінь і навичок щодо моделювання та вирішення
навчальних ситуацій
Рис.1. Модель розвивального середовища.
Компоненти процесу моделювання навчальних ситуацій у їх сукупності дають змогу виявити й
закріпити в майбутнього вчителя такі якості, які не визначаються тривалістю, стажем роботи, а
вимагають спеціальної підготовки, адже сприяють формуванню позитивного ставлення до вчительської
професії, набуттю досвіду вирішення педагогічних проблем [6]. Саме ці показники, на нашу думку,
складають основу професійної позиції вчителя, оскільки моделювання типових ситуацій із шкільного
життя закріплює орієнтації, що визначають стійкість професійної поведінки, залежність від тих чи інших
ситуативних обставин. Моделювання навчальних ситуацій закріплює цінності, орієнтації майбутнього
вчителя, додає їм певну спрямованість, дозволяє переконатись у своїх професійних можливостях щодо
практичної роботи в умовах початкової школи.
У той же час під час професійної підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю
використовуються різні типи навчальних ситуацій (педагогічні, психологічні, мовленнєві). Відповідно, у
межах розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування навчального процесу, взаємодія
викладача і студентів відбувається в різних формах організації навчання у процесі вивчення
педагогічних, психологічних і фахових дисциплін із використанням навчальних ситуацій.
Зазначимо, що повноцінне формування професійної компетентності майбутнього вчителя
гуманітарного профілю неможливо здійснити лише під час аудиторних занять. Постійне збільшення
обсягу знань, які має опанувати майбутній фахівець за роки навчання у ВНЗ, зростання вимог до рівня
його професіоналізму викликає гостру необхідність всебічного й глибокого вивчення шляхів, зовнішніх і
внутрішніх умов становлення фахівця, виявлення закономірностей професійної підготовки та їх
урахування під час реалізації системи навчально-виховної роботи у вищій школі.
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Важливе значення в межах даного середовища має зв’язок аудиторних і позааудиторних занять, який
урізноманітнюється різними формами їх проведення. В аудиторній роботі пріоритет надається таким
формам проведення, як лекції, семінарські, практичні і лабораторні заняття, консультації. З низки
об’єктивних і суб’єктивних обставин значення позааудиторних занять, на жаль, недооцінюється. У
межах системного підходу до формування особистості майбутнього вчителя гуманітарного профілю
помилковим є розмежування завдань, що використовуються на аудиторних і позааудиторних заняттях. Їх
безпосередній зв’язок і взаємопроникнення, на нашу думку, активізують й урізноманітнюють процес
підготовки фахівця, надають йому більшої професійно-практичної спрямованості.
Позааудиторну роботу у вищому педагогічному навчальному закладі ми розглядаємо як систему
навчально-виховних заходів, що є невід’ємною складовою у процесі професійно-педагогічної підготовки
майбутнього вчителя і здійснюється з метою створення умов для інтелектуального, духовного і
професійного розвитку студентів та їхньої самореалізації, формування професійної компетентності
майбутнього вчителя гуманітарного профілю.
Серед таких форм ми вважали за доцільне застосовувати: педагогічні інформації; диспути на педагогічні
теми; науково-практичні студентські конференції; бесіди за круглим столом; педагогічні студії (наукові
гуртки), ситуативно орієнтовану педпрактику (урок, позакласний виховний захід) тощо). Ці форми
позааудиторної роботи дають змогу акцентувати увагу студентів на головному та цікавому, в професійно
значущому плані, матеріалі, визначати актуальні проблеми сучасної вищої школи. Зазначимо, що їх
результативність може бути забезпечена лише за умови активної самостійної роботи студентів.
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю передбачає
впровадження таких форм позааудиторного навчання, що сприяють розвитку критичного мислення й
аналітичних умінь студентів, інтересу до пізнання тощо. Так, організація і проведення наукових гуртків (на
педагогічному факультеті Мукачівського державного університету було організовано науковий гурток
''Проблеми взаємодії вчителя та учня на уроці'') передбачає виконання різноманітних завдань, спрямованих
на самостійну пошукову діяльність у науковій бібліотеці, а також через мережу Інтернет, завдяки якій
стають доступними світові ресурси освіти, що пропонують унікальну безмежну можливість отримання
інформації з проблем подальшої діяльності вчителя, способів вирішення можливих ситуацій тощо.
Іншою формою позааудиторної роботи, що сприяє формуванню професійної компетентності
майбутнього вчителя гуманітарного профілю, є тематичні вечори, які сприяють розвитку в майбутніх
фахівців настанови на творче вирішення педагогічних завдань, демонструють педагогічну теорію у дії
(через систему навчальних ситуацій), знайомлять із досягненнями передової педагогічної практики,
спонукають активних студентів до самостійної творчої роботи, пошуку нестандартних вирішень
актуальних питань педагогічної практики. Тематичні вечори являють собою комплексну форму
позааудиторної роботи, що поєднує в собі пропаганду педагогічних і психологічних знань та передового
педагогічного досвіду з організацією відпочинку студентів.
Загалом, позааудиторна робота студентів педагогічного ВНЗ має досить широкі можливості для
формування компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами моделювання
навчальних ситуацій, оскільки, по-перше, її зміст, форми і методи допомагають реалізувати цілі й завдання
педагогічної освіти, сприяють виконанню завдань методичного забезпечення системи саморозвитку
особистості майбутнього фахівця, що забезпечує проектування соціальної та індивідуальної поведінки; подруге, потенціал спеціально організованої системи позааудиторної роботи може бути використаний для
подолання труднощів перед нововведеннями, розвитку творчого потенціалу студентів.
Висновки. Таким чином, створення розвивального середовища на засадах ситуативного підходу
дає можливість наблизити навчальний процес у ВНЗ до умов подальшої практичної діяльності вчителя,
сприяючи тим самим більш ефективному формуванню педагогічних умінь та навичок, а також допомагає
скоригувати процес формування його професійної компетентності.
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Сидун М. М. Создание развивающей среды на основании ситуативной направленности процесса
профессиональной подготовки учителя гуманитарного профиля.
В статье автор определила и исследовала условия создания и функционирования развивающей среды на
основании ситуативного подхода, отметила важность моделирования учебных ситуаций как
комплексного средства, что может стимулировать студентов к самоанализу, самооценке,
саморазвитию, учитывая роль эмоциональных переживаний, общения, аргументации в процессе
профессионального развития будущего учителя гуманитарного профиля. Также были представлены
компоненты процесса моделирования учебных ситуаций как элемента развивающей среды и показана
связь аудиторных и внеаудиторных занятий.
Ключевые слова: развивающая среда, учебная ситуация, профессиональная компетентность,
педагогический процесс.
Sidun M. M. The Developmental Environment Creation Based on the Situational Orientation Process in the
Humanities Teacher's Training.
The author has identified and investigated conditions for the creation and operation of the developmental
environment on the basis of the situational approach, emphasized the importance of learning situations
modeling as an integrated product that can stimulate students to self-examination, self-esteem, considering the
role emotional experiences, communication, reasoning in the process of future humanities teachers' professional
preparation. Also modeling process components of learning situations as a part of the developmental
environment are presented and the relationship of classroom and extracurricular activities is shown.
Keywords: developmental environment, learning situation, professional competence, pedagogical process.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ,
ВМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
У статті визначено критерії оцінки рівня сформованості особистісних та професійних якостей
майбутніх соціологів. Відповідно до наявності компонентів професіоналізму виокремлено рівні
сформованості професіоналізму майбутніх соціологів. Охарактеризовано методологічні принципи
діагностики компонентів професіоналізму студентів-соціологів. Наведено інформацію щодо
теоретичних та емпіричних методів дослідження сформованості компонентів професіоналізму
майбутніх соціологів.
Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, критерії оцінки сформованості професіоналізму,
майбутні соціологи.
Постановка проблеми. Розробка методики особистісно орієнтованого навчання майбутнього
соціолога неможлива без критеріїв оцінки сформованості професіоналізму та встановлення відповідних
показників. Однією з найважливіших вимог до організації та проведення педагогічного експерименту є
визначення критерію тієї властивості, на визначення якої спрямоване дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аспекти професійної підготовки та компоненти
професійної освіти розкриваються у дослідженнях О. А. Абдуліної, В. С. Аванесова, О. М. Алексюка,
І. П. Андрійчук, В. П. Андрущенка, С. С. Вітвицької, В. Г. Галузинського, С. І. Денисенко,
Л. М. Дибкової, О. О. Заболотської, В. А. Козакова, В. І. Лугового та ін. Методологічні та методичні
засади професійної соціологічної освіти проаналізовані у працях А. М. Єлсукова, Н. Р. Малікової,
О. О. Нестулі, Н. Д. Сорокіної та ін.
Незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, присвячених розвитку особистості загалом і
формуванню професійної компетентності майбутніх соціологів зокрема, проблема визначення критеріїв
оцінки рівня сформованості особистісних та професійних якостей майбутніх соціологів у науковій
літературі висвітлена вкрай слабко, а фахівці в сфері особистісно орієнтованого підходу зазначену
проблему взагалі не досліджували.
Саме тому дослідження теоретичних та практичних аспектів розробки комплексу критеріїв
ефективності процесу формування професійних знань, вмінь і навичок у майбутніх соціологів у процесі
особистісно орієнтованого навчання має великий науковий інтерес.
Метою статті є визначення критеріїв оцінки рівня сформованості особистісних та професійних
якостей майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, критерій є ознакою, на основі якої проводиться оцінка або
класифікація чого-небудь. З. Н. Курлянд визначає критерій як мірило оцінки, судження; як необхідну та
достатню умову проявлення або існування якогось явища чи процесу; вважає, що розгляд будь-якої
досліджуваної величини повинен включати в себе не тільки її ознаки, а й критерії, які визначають
вираженість тієї чи іншої ознаки в розглядуваному процесі або явищі [1: 43].
Складність процесу дослідження структури і змісту професійної компетентності майбутніх соціологів
зумовила необхідність виокремлення нами таких критеріїв: компетентнісний, спеціально-пізнавальний,
професійно-культурологічний, мотиваційний. У якості компонентів структури професіоналізму фахівцясоціолога були визначені: 1) професійна компетентність; 2) соціологічний стиль мислення; 3) професійна
культура; 4) ставлення до обраної професії. Критерії та структура професіоналізму фахівця-соціолога
були розроблені на основі аналізу наукової та науково-методичної літератури [2-5] і враховують
специфіку професійної діяльності соціолога та забезпечують діагностику рівнів сформованості
професіоналізму у майбутніх соціологів.
Ми співставили визначені нами компоненти структури професіоналізму фахівця-соціолога із
вищезазначеними критеріями, для подальшої оцінки сформованості якостей майбутнього соціолога, а
саме: професійна компетентність – компетентнісний критерій, соціологічний стиль мислення –
спеціально-пізнавальний критерій, професійна культура – професійно-культурологічний критерій,
ставлення до обраної професії – мотиваційний критерій.
Кожний критерій розкривається через систему показників, які його характеризують. Компетентнісний
критерій:
1.1.
Сформованість фахової компетенції.
1.2.
Сформованість інформаційної компетенції.
© Ткаченко В. В., 2013
228

В. В. Ткаченко. Критерії ефективності процесу формування професійних знань, вмінь і навичок у майбутніх
соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу

1.3.
Сформованість комунікативної компетенції.
1.4.
Сформованість соціальної компетенції.
Спеціально-пізнавальний критерій:
2.1. Сформованість логіко-технічного мислення.
2.2. Сформованість системного мислення.
2.3. Сформованість творчого мислення.
Професійно-культурологічний критерій:
3.1. Сформованість науково-гуманістичного світогляду.
3.2. Сформованість культури соціологічної праці.
3.3. Сформованість духовності і моральності особистості.
Мотиваційний критерій:
4.1. Мотивація професійної діяльності.
4.2. Професійна усталеність.
4.3. Професійна спрямованість.
Критерієм оцінювання рівнів сформованості професіоналізму ми вважали ступінь прояву кожного
елемента визначених нами компонентів за 5-бальною шкалою. У бланках для експертних оцінок
виділялися компоненти професіоналізму, що в сукупності характеризують рівні розвитку
професіоналізму майбутніх соціологів у процесі особистісно орієнтованого навчання. Кожна
характеристика компонентів визначалася за ознаками прояву його елементів кількісно:
1 – елемент сформований на початковому рівні;
2 – елемент сформований на ресурсному рівні;
3 – елемент сформований на імітаційному рівні;
4 – елемент професіоналізму сформований на трансформаційному рівні.
Сукупність проявів відповідних елементів визначає сформованість компонентів професіоналізму як
середнього арифметичного проявів відповідних елементів.
Рівні сформованості знаходяться в межах:
1. Початковий 1,0 3,0.
2. Ресурсний 3,1 4,0.
3. Імітаційний 4,1 4,7.
4. Трансформаційний 4,8 5,0.
Відповідно до наявності компонентів професіоналізму ми виокремили рівні сформованості
професіоналізму.
І рівень – початковий, характерний для студентів, які мають початкові показники за більшістю
критеріїв професіоналізму (визначається рівень числовим проміжком від 1,0 до 3,0). Студенти цього
рівня відчувають труднощі у навчанні і вербалізації думок, контакти зводяться здебільшого до
отримання певної інформації: мотив досягнення не розвинутий, слабо виражена професійна усталеність і
професійна спрямованість. Інтерес до особистісно орієнтованої науково-дослідницької роботи не
сформований, відсутні: вміння розв'язувати професійні завдання, усвідомлення соціальної
відповідальності за якість і результати своєї професійної діяльності, розуміння загальних принципів
виробничих процесів, які визначають психічну готовність до праці з технікою, соціальна активність є
низькою; коефіцієнт інтелекту – початковий, пізнавальна активність, творче мислення є слабо
розвиненими. Науково гуманістичний світогляд, вихованість духовності і моральності знаходяться на
початковій стадії розвитку. Культура праці соціолога відсутня.
II рівень – ресурсний, характеризує студентів із позитивно-пасивним ставленням до майбутньої
соціологічної діяльності та процесу фахової підготовки в університеті. За більшістю критеріїв
професіоналізму студенти мають середні показники (визначається рівень числовим проміжком від 3,1 до
4,0). У майбутніх соціологів мотивація професійної діяльності, професійна усталеність та професійне
спрямування носять нестійкий характер, прагнення до оволодіння обраною професією у них не
підкріплене активною позицією. Інтерес до особистісно орієнтованої науково-дослідницької роботи
слабкий, але уміння розв'язувати професійні завдання сформовані.
Комунікативність, соціальна активність та соціальна відповідальність за якість і результати своєї
професійної діяльності постійні. Коефіцієнт інтелекту – посередній, пізнавальна активність, творчість
мислення – розвинені недостатньо. Науково-гуманістичний світогляд, вихованість духовності і
моральності, культура соціологічної праці знаходяться на задовільному рівні розвитку.
ІІІ рівень – імітаційний, характерний для майбутніх соціологів, які виявили позитивний інтерес до
майбутньої професії та процесу особистісно орієнтованої фахової підготовки в університеті. Вони мають
бажання шукати нову інформацію, висувати різноманітні ідеї та гіпотези і за більшістю критеріїв
професіоналізму мають підвищені показники (визначається рівень числовим проміжком від 4,1 до 4,7).
Майбутнім соціологам властива добра сприйнятливість навчального матеріалу, відповідно хороша
успішність, уміння розв'язувати професійні завдання, активна участь у конкурсах, олімпіадах, науково229
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дослідницькій роботі, в наукових конференціях. Вони комунікативні і добре орієнтуються в
інформаційному просторі, володіють іноземною мовою професійного спрямування. їм притаманна
соціальна активність, усвідомлення соціальної відповідальності за якість і результати своєї професійної
діяльності. Коефіцієнт інтелекту в них хороший. Пізнавальна активність, творчість мислення,
винахідливість, трансформація набутих знань – на рівні аналітико-систематичної діяльності. У студентів
сформований науково-гуманістичний світогляд, їм притаманна хороша вихованість духовності і
моральності особистості.
IV рівень – трансформаційний, притаманний майбутнім соціологам, пізнавальна активність яких
виявлялася яскраво. Вони вміють використовувати набуті особистісно орієнтовані фахові знання, вміння
та навички, спроможні займатись педагогічною діяльністю, а також вирішувати завдання теоретичного
та прикладного характеру відповідно до фаху (визначається рівень числовим проміжком від 4,8 до 5,0).
Пізнавальна активність студентів – на високому рівні, вони виявляють глибокі знання з
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, є активними учасниками в олімпіадах,
конкурсах, наукових конференціях та науково-дослідницькій роботі. Майбутні соціологи комунікативні,
професійно орієнтуються в інформаційному просторі, вільно володіють професійно спрямованою
іноземною мовою, є соціально активними й усвідомлюють соціальну відповідальність за якість і
результати своєї професійної діяльності. У них високий коефіцієнт інтелекту, мислення, винахідливість,
трансформація набутих знань знаходяться на рівні творчої діяльності. Вони розуміють принципи роботи
соціолога, які визначають психічну готовність до фахової діяльності. Студентам цього рівня притаманні
науково-гуманістичний світогляд, вихованість духовності і моральності особистості, культура
соціологічної праці, яскраво виражене прагнення до творчого пошуку, потреба у виборі нестандартних
ситуацій, які дають можливість використання багатоманітності варіантів вирішення проблеми.
Визначення рівнів сформованості професіоналізму майбутнього соціолога дозволило нам
прослідкувати динаміку формування досліджуваного утворення, виявити слаборозвинуті або відсутні
компоненти, намітити шляхи подальшого розвитку та вибрати засоби й методи, за допомогою яких
можна було б впливати на їхню позитивну динаміку.
Для визначення початкового рівня сформованості компонентів професіоналізму та якостей, необхідних
для опанування обраною професією у студентів першого курсу, використано комплекс діагностичних
методик. При вирішенні цього завдання ми спиралися на вже відомі методики вивчення окремих якостей
особистості, використовували спостереження за студентами в природних умовах та спеціально створених
ситуаціях, бесіди зі студентами та викладачами, анкетування, експертні оцінки та інші.
При виборі діагностичних засобів ми спирались на такі методологічні принципи, як особистісно
орієнтований підхід, системність, концептуальність, стандартизацію. Принцип особистісно
орієнтованого підходу ґрунтується на вивченні особистості в умовах навчально-пізнавальної діяльності.
Специфіку діяльності можна зрозуміти через осмислення професійних потенцій особистості, що
гарантують успіх цієї діяльності. Принцип системності вимагає вивчати компоненти особистості як
цілісної системи. Принцип концептуальності передбачає наявність вихідних теоретичних і емпіричних
положень про сутність явища, що вивчається. Принцип стандартизації потребує застосування спільної
шкали для оцінки всіх компонентів.
Для виявлення сформованості компонентів професіоналізму використано комплекс методів, зокрема
методи експертних оцінок у різноманітних модифікаціях та анкетування.
З метою встановлення готовності майбутнього соціолога до виконання професійних обов'язків нами
був розроблений комплекс тестових завдань для особистісно орієнтованого педагогічного оцінювання
рівнів сформованості професійних компонентів майбутніх соціологів. На основі цього комплексу
створена спеціалізована комп'ютерна програма. Використовувався структурно-компонентний метод
педагогічного оцінювання якостей особистості. Рівень ефективності професійної підготовки майбутнього
фахівця, на нашу думку, визначається рівнем сформованості виділених компонентів, взятих у поєднанні.
Дослідження сформованості компонентів професіоналізму майбутнього соціолога проводилося
методом незалежних оцінок. До експертних оцінок залучалися викладачі вищих навчальних закладів.
Перед проведенням дослідження з експертами проводилися настановчі семінари, на яких детально
розкривалися основні теоретичні та технологічні аспекти педагогічного оцінювання. До аналізу
залучалися й студенти, які здійснювали самооцінку, що використовувалася як одна з експертних оцінок.
Для оцінки рівня сформованості особистісно орієнтованих професійних компонентів майбутніх
соціологів відповідно до опанування видами професійних знань, виконання видів професійних функцій,
володіння видами професійної діяльності для кожного студента розроблений комплект особистих карток.
Крім того, самі учасники аналізували свої дії, оцінювали прояв свого професіоналізму в конкретній
ситуації. Ця робота сприяла формуванню адекватної самооцінки студентів, своєї діяльності. Таким
чином, формувалася професійна усталеність майбутніх соціологів.
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Для визначення розуміння професіоналізму викладачами, які входили в склад компетентних суддів,
та студентами понятійного апарата, а також суті та значення професіоналізму майбутнього соціолога
респондентам було запропоновано відповісти на такі запитання:
1. Як Ви розумієте поняття "професіоналізм соціолога"?
2. Чим, на Вашу думку, відрізняється поняття "професійна компетентність", "професіоналізм",
"готовність до соціолога"?
3. З яких, на Вашу думку, компонентів складається професіоналізм соціолога?
4.Ваше ставлення до професійної компетентності соціолога?
5. Ваше ставлення до соціологічного стиля мислення?
6. Яку роль, на Вашу думку, відіграє особистісно орієнтована професійна компетентність у
формуванні майбутнього соціолога? У чому її значення?
7. Яку роль, на Вашу думку, відіграє соціологічне мислення у формуванні майбутнього соціолога?
8. Чи потрібна професійна культура майбутньому соціологу?
9. За якими конкретними ознаками вона, на Ваш погляд, проявляється?
10. Формуванню яких із вищеназваних компонентів особистісно орієнтованої професійної
компетентності Ви вважаєте за необхідне приділяти більше уваги?
11. Чи вважаєте Ви себе професійно компетентним фахівцем?
Сформованість професійної усталеності діагностувалася за методикою, запропонованою
З. Н. Курлянд, що була адаптована для соціологів та оцінювала кожну ознаку від 1 до 5 [1: 43]. Потім
виводили середній бал, який слугував середньою оцінкою показника "сформованість професійної
усталеності" (Табл. 1.).
Таблиця 1.
Табель оцінки сформованості професійної усталеності майбутнього соціолога
№
оцінка
Ознаки професійної усталеності
1. Впевненість у собі як соціолога
2. Відсутність емоційної напруженості під час виконання
професійних обов'язків
3. Наявність вольових якостей
4. Швидкість реакції на зміну ситуації
5. Вміння приймати правильні рішення в нестандартній ситуації
6. Властивості та характеристики, які визначають спрямованість особистості соціолога
7. Знання і вміння соціолога
8. Задоволеність діяльністю
9. Нормальна втомлюваність
Середня оцінка за показниками (∑ за показниками / 9)
Майбутній соціолог повинен вміти адекватно оцінювати свої успіхи і визначення завдання для
успішного формування особистісно орієнтованої професійної усталеності, виокремлювати свої сильні
професійні та особистісні сторони, відслідковувати всі проблеми, які виникають унаслідок особистісно
орієнтованої професійної діяльності. В інтересах оптимізації процесу формування професіоналізму
студента порівнювали його не з іншими студентами, а з ним самим, з його попередніми результатами,
оцінювали його за індивідуальним внеском у розв'язання тих чи інших навчально-професійних та
пізнавальних завдань.
Для самопізнання росту свого професіоналізму кожен студент мав перспективний план, який
представляв собою персональний сценарій формування професіоналізму, вибудований на визначені
перспектив саморозвитку та самовдосконалення, тобто індивідуальну карту майбутнього соціолога
(Табл. 2.).
Таблиця 2.
Індивідуальна карта майбутнього соціолога
№
Якості майбутнього соціолога
Оцінка Оцінка Оцінка
1. Готовність до опанування фундаментальних та професійно
орієнтованих дисциплін
2. Участь в конкурсах, олімпіадах, науково-дослідній роботі, в наукових
конференціях
3. Уміння розв'язувати професійні завдання
4. Володіння комп'ютерною грамотністю
5. Комунікативність
6. Наявність інформації
7. Володіння іноземною мовою професійного спрямування
8. Соціальна активність
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9. Усвідомлення соціальної відповідальність за якість і результат своєї
особистісно орієнтованої професіональної діяльності
10. Гармонія з соціальним середовищем і розвиток соціальної діяльності
11. Коефіцієнт інтелекту
12. Сформованість пізнавальної активності
13. Творче мислення / винахідливість
14. Уміння розуміти загальні принципи фахової діяльності, які
визначають психічну готовність до роботи з людьми
15. Формування науково-гуманістичного світогляду
16. Культура соціологічної праці
17. Виконання умов БЖД і охорони праці
18. Виховання духовності моральності
19. Пріоритети загальнолюдських національних цінностей
20. Мотивація професійної діяльності
21. Професійна усталеність
22. Професійна спрямованість
Професіоналізм∑
Висновки. Педагогічна практика показала, що у більшості випадків майбутні соціологи не готові до
самореалізації у власній діяльності. Ім недостатньо володіти певною професійною фаховою базою, їм
необхідна особистісно орієнтована підготовка з проблем самовдосконалення та самоактуалізації. Це
пов’язано з особливостями традиційної професійної підготовки майбутніх соціологів, що являє собою
процес стандартизації особистості фахівця, нівелювання його індивідуальності та підпорядкування
професійним зразкам поведінки. Тому формування індивідуального стилю професійної діяльності
соціолога повинно починатися в стінах ВНЗ і продовжуватися в свідомій фаховій діяльності.
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Ткаченко В. В. Критерии эффективности процесса формирования профессиональных знаний,
умений и привычек у будущих социологов в контексте личностно ориентированного подхода.
В статье определены критерии оценки уровня сформированности личностных и профессиональных
качеств будущих социологов. Соответственно наличию компонентов профессионализма выделены
уровни сформированности профессионализма будущих социологов. Охарактеризированы
методологические принципы диагностики компонентов профессионализма студентов-социологов.
Приведена информация относительно теоретических и эмпирических исследовательских приемов
сформированности компонентов профессионализма будущих социологов.
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Ключевые слова: личностно ориентированный подход, критерии оценки сформированности
профессионализма, будущие социологи.
Tkachenko V. V. Efficiency Criteria of the Process of Future Sociologists' Professional Knowledge, Skills
and Habits Formation in the Context of the Personality-Oriented Approach.
The article defines criteria for assessing the level of future sociologists' personal and professional qualities
formation. Components structure of sociologists' professionalism are identified. Accordingly, the presence of
professional components identified levels of the future sociologists' formed professionalism. The first level of
typical students who experience learning difficulties and verbalization of thoughts is identified, contacts are
reduced primarily to obtain the certain information: the motive to achieve is not developed, the weakly
sustainability of the professional and vocational orientation is expressed, the interest in the personality's
oriented scientific work is not formed, the ability to solve professional tasks, the awareness of the social
responsibility for the quality and results of their professional activities, the understanding of general principles
of working processes that determine the mental readiness to work with technology are missing, the social activity
is low, IQ is basic, the cognitive activity, creative thinking are weakly developed, the scientific human outlook,
education spirituality and morality are in the early stages of development. It is indicated that the second level
describes students with the positive-passive attitude to the future of the sociological activity and the professional
training at the university, in the future sociologists' professional, vocational and professional sustainability focus
is fragile, striving for the mastery in their chosen profession is not supported by the active position, the interest
in the personality oriented research work is weak, but the ability to solve professional tasks is formed. The third
level is typical for future sociologists who have expressed the positive interest in the future career and the
personal-oriented vocational training at the university, they have a desire to seek the new information, put
forward various ideas and hypotheses and by most criteria of professionalism have elevated rates, future
sociologists are characterized by the good sensitivity training material under the good performance, the ability
to solve professional tasks, the active participation in contests, competitions, research work in the scientific
conferences. It is found that in the fourth level the cognitive activity is clearly detected, they can use the acquired
individually oriented professional knowledge and skills, are able to engage in teaching activities as well as to
solve theoretical and applied issues according to the specialty; the students' cognitive activity is high, they
discover the deep knowledge of the fundamental and professionally oriented disciplines, are active participants
in the contests, conferences and scientific research. The principle of the individual approach, based on the
personality's study in terms of teaching and learning activities is applied. The specific activity can be understood
through the perception of the individual's professional potential to ensure the success of this activity. The
principle of consistency requires studying the individual components as an integrated system. The conceptual
principle requires the source of theoretical and empirical provisions of the essence of the phenomenon under
study. The principle of standardization requires the common scale for the assessment of all components. It also
provides the information regarding the theoretical and empirical research methods of forming the future
sociologists' professionalism.
Key words: personal-oriented approach, evaluation criteria of professionalism formation, future sociologists.
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(Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки)
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ:
ПРОВІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У статті обґрунтовано провідні теоретичні підходи до проблеми історико-педагогічного аналізу
виховання дітей національних меншин на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття – соціокультурний,
соціально-педагогічний та етнопедагогічний. Відзначено значення для вивчення досліджуваної проблеми
теорії етносу; сформульовано висновок про необхідність залучення до теоретичної основи дослідження
теорії повсякденності та історико-педагогічної регіоналістики.
Ключові слова: діти національних меншин, теоретичні підходи, виховання дітей, теорія етносу.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. В 90-х роках ХХ ст. незалежна Україна стала на
шлях демократичних перетворень, що активізувало вивчення маловідомих сторінок її історії. Керуючись
загальновизнаними нормами міжнародного права, Україна проголосила себе гарантом відродження
національного і культурного життя етносів, які проживають на її території. Із прийняттям нової
Конституції України, ''Декларації прав національностей'', Закону ''Про національні меншини'' в Україні
були закладені правові основи цивілізованого розвитку національних процесів, виявлення національної
свідомості всіх громадян.
У більшості історико-педагогічних досліджень, присвячених розвитку національного шкільництва на
Україні (І. А. Балуба, О. Б. Бистрицька, О. О. Войналович, С. І. Очеретянко, Н. А. Сейко) проблема
виховання у школах національних меншин окреслюється як важлива для науково-теоретичного аналізу й
визначення регіональної й етнокультурної специфіки. Проте в зазначених вище працях ця проблема
вивчена фрагментарно.
Деякі аспекти проблеми дослідження, а саме історичні аспекти навчання та виховання дітей
національних меншин, висвітлено в монографії І. М. Кулінича і Н. В. Кривця "Нариси з історії німецьких
колоній в Україні" (1997) та монографії волинського німця Н. Арндта "Die Deutschen in Wolhynien. Ein
kulturhistorischer Überblick" (1994). Історико-педагогічний аналіз польського шкільництва та специфіки
виховної системи в школах для поляків вміщено в монографії Н. Сейко ''Польське шкільництво на
Волині-Житомирщині'' (1999). Система освіти і виховання в єврейській національній меншині Волині у
ХІХ – на початку ХХ століття досліджувалася Н. В. Рудницькою. Проблеми освіти і виховання в чеській
національній спільноти висвітлюються в дисертаційному дослідженні Г. Шпиталенко.
Мета статті полягає у визначенні провідних теоретичних підходів до проблеми виховання дітей із
національних меншин на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, провідними теоретичними підходами, які
забезпечують методологічне підґрунтя досліджуваної проблеми, можуть бути соціокультурний,
соціально-педагогічний, етнопедагогічний. Окремі наукові теорії, які є значущими для висвітлення
проблеми виховання дітей національних меншин в окремий історичний період на Волині, − це історикопедагогічна регіоналістика, теорія повсякденності, теорія етносу.
Соціокультурний підхід в педагогічних дослідженнях найчастіше використовується для аналізу
проблем виховання дітей різних вікових груп, різної етнічної належності, а також для створення моделей
полікультурного, мультикультурного виховання, міжкультурних комунікацій та ін. Для прикладу можна
навести ґрунтовні дослідження А. Ахієзера [1], С. Кірдіної [2], М. Лапіна [3], П. Сорокіна [4],
Є. Тюгашева [5], М. Черниш [6] та ін. Натомість в історії педагогіки соціокультурний підхід як
методологічне підґрунтя використовується набагато рідше, переважно в працях з історії соціального
виховання; вважаємо, що в цьому відношенні можна назвати наукові праці А. Горілого, Н. Дічек,
К. Кузьміна, Н. Сейко, Б. Сутиріна, О. Сухомлинської, Л. Штефан та ін. [7-11].
Сутність означених принципів у соціокультурології та їх зв'язок із проблемою виховання дітей
національних меншин представлено в таблиці 1.
Освіта і виховання в межах соціокультурного підходу розглядаються як соціальний інститут, який
має певні ознаки, близькі до нашого розуміння виховного процесу в середовищі національних меншин у
досліджуваний період. Отже, освіта за соціокультурним підходом повинна вміщувати:
1. Певну сукупність освітніх установ (у середовищі національних меншин на Волині у досліджуваний
період спостерігалося постійне прагнення спільнот мати свою систему національного шкільництва).
2. Соціальні спільноти, які між собою взаємодіють (зазначена культурна взаємодія відбувалася як
всередині національної меншини, так і із зовнішнім культурним середовищем).
3. Певні технології передачі знань. Ці технології дозволяли транслювати систему цінностей і норм,
притаманну окремій національній меншині.
4. Виховний і пізнавальний процеси як різновиди соціокультурної діяльності.
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Таблиця 1.
Соціокультурний підхід до виховання дітей національних меншин у контексті провідних
принципів соціокультурології
Соціокультурний
Сутність означеного
Зв'язок з процесом виховання дітей
принцип
принципу
національних меншин
Принцип
homo За цим підходом людина є Дитина із середовища національної меншини
activus [12]
біосоціальною
істотою, соціалізується в процесі взаємодії як всередині
яка розвивається в процесі свого етнокультурного середовища, так і поза
взаємодії
з
іншими ним. Притаманні національній меншині
біосоціальними істотами. соціокультурні норми і цінності впливають на
Людина
впливає
на становлення особистості дитини як носія
соціальні норми і таким етнокультурного досвіду.
чином – на розвиток
суспільства загалом.
Принцип
еволюції Зміст цього принципу У процесі асиміляції дитини із національної
[13]
полягає у тому, щоб меншини відбувається засвоєння нею норм і
пояснити появу нових цінностей оточуючого соціуму, що сприяє
соціокультурних явищ у появі нової якості особистості, яка накладає
процесі розвитку соціуму. отриманий нею соціокультурний досвід зі
свого етнічного середовища на досвід
зовнішнього культурного середовища і таким
чином розвивається.
Принцип
Цей
принцип
дає Освіта як один із провідних компонентів
антропосоціетальної
можливість
виявити культурного простору національної меншини
взаємодії [6]
провідні чинники і рушії забезпечує
життєздатність
національної
еволюційного процесу у меншини у полікультурному просторі регіону
суспільстві.
чи держави, впливаючи, таким чином, на
результат виховного процесу щодо дітей
шкільного віку.
Серед основних теоретичних підходів, які ми використали в дослідженні, виділяємо також соціальнопедагогічний. Цей підхід дає можливість аналізувати соціалізацію в етнічному контексті, тобто етнічну
соціалізацію дитини під впливом внутрішніх етнічних та зовнішніх чинників. Сукупність чинників, які
впливають на процес виховання дитини з національної меншини, більш детально розглянута нами в п.
1.3. У межах соціально-педагогічного підходу має суттєве значення аналіз категорій соціалізації та
етнічної соціалізації у контексті досліджуваної нами проблеми. Етнічна соціалізація, як стверджує
словниково-довідникова література [14], – це процес засвоєння індивідом системи етнокультурних
цінностей та норм, які дозволяють йому функціонувати в тому чи іншому етнічному середовищі (в тому
числі й в поліетнічному). У процесі етнічної соціалізації фактично поєднані два процеси: засвоєння
етнокультурних цінностей, з одного боку, та їх ''перерозподіл'' у систему особистісних установок – з
іншого. Таким чином, з одного боку етнічна соціалізація пов’язана із загальними процесами соціалізації
особистості, з іншого – із формуванням особистісної і національної ментальності дитини.
Процес етнічної соціалізації має певні межові окреслення, пов’язані з етнокультурною укоріненістю
особистості та певними етнокультурними стереотипами, які засвоюються або ж руйнуються у процесі
соціалізації. Поведінкова специфіка соціалізації проявляється у тому, що: а) по-різному оцінюються у
різних національних меншин одні й ті само дії; б) один і той самий зміст по-різному виражається у
вчинках представників різних етносів.
У межах соціально-педагогічного підходу сім’я виступає не лише як провідний чинник і інститут
соціалізації, але й чинник етнічної соціалізації, оскільки формує певний образ дитинства, який
закріплюється у процесі виховання. Важливим для нашого дослідження вважаємо висновок
Г. А. Назаренко стосовно того, що безетнічне найчастіше означає безсоціальне і навіть антисоціальне
[15]. Дослідник зазначає, таким чином, що відділяти процеси соціального становлення особистості
дитини від процесів етнічної соціалізації неможливо. Тому в процесі соціалізації на увагу заслуговують
такі етнічні її аспекти:
- засоби, способи і методи засвоєння дітьми культури свого народу, в тому числі в умовах
перебування в іноетнічному середовищі;
- взаємозв’язок між вихованням дитини та іншими аспектами життєдіяльності етносу та суспільства
загалом;
- обумовленість результатів соціалізації культурним простором, у якому перебуває дитина;
- розуміння віддаленості результатів соціалізації від наявних методів виховання, зумовлених
культурним середовищем етносу [16].
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Входження дитини в культуру свого народу американський культуролог М. Херсковіц назвав
інкультурацією. Вона безпосередньо пов’язана, з одного боку, з виховним процесом у сім’ї та етнічному
середовищі, з іншого – із загальними процесами соціалізації особистості. У процесі соціалізації дитина,
на думку М. Херсковіца, формує когнітивну, емоційну і поведінкову схожість з іншими членами етнічної
спільноти, в результаті чого розвивається її етнокультурна компетентність [17]. Важливим є висновок
ученого стосовно змісту першого етапу інкультурації – дитинства, коли вона є інструментом, а не
суб’єктом процесу виховання, і зазнає визначального впливу етнічного середовища. На думку
Д. Мацумото, відмінність між соціалізацією й інкультурацією полягає у тому, що ''соціалізація, як
прaвило, більше відноситься до процесу і механізмів, за допомогою яких люди пізнають соціальні і
культурні норми'', а інкультурація – ''до продуктів процесу соціалізації – суб’єктивним, базовим,
психологічним аспектам культури'' [18: 33].
Етнопедагогічний підхід як один із провідних теоретичних підходів до проблеми нашого
дослідження є значущим з огляду на специфіку об’єкта дослідження. Етнопедагогічні засади процесу
виховання дітей різного віку розглядаються в науковому доробку В. Б. Євтуха, А. А. Марушкевич,
Н. М. Дем’яненко, В. В. Чепак Г. С. Лозко, М. Г. Стельмаховича та ін. Однак найчастіше у зазначених
працях ідеться про етнопедагогіку українського народу як недостатньо вивчений компонент
педагогічного знання; натомість етнопедагогіка інших народів, які населяють територію нашої держави,
представлена в педагогічних публікаціях набагато рідше. Можна назвати в цьому відношенні
дослідження З. Асанової [19], М. Дерек [20], М. Хайруддінова [21-22] та ін. Водночас, зазначимо, що
комплексного дослідження, в якому б було здійснено етнопедагогічний аналіз процесу виховання дітей
національних меншин (в сучасному чи історичному аспекті) – нами виявлено не було.
М. Стельмахович зазначав, що ''відчуження людини від національної культури нівелює її, робить
безликою. Людина знеособлена, позбавлена власної індивідуальності, нездатна створювати духовні
цінності. Безродний гомункулус – ворог будь-якого народу''' [23: 46-47]. У цьому твердженні закладено
не лише прагнення до відродження національної культури українців, але й ставлення вченого до
культури будь-якого іншого народу, який опинився в певний історичний момент в стані етнокультурної
ізоляції. Його думку продовжує О. Нельга: ''почуття етнічної приналежності заповнює вакуум
найважливіших позитивних людських почуттів, воно відшкодовує ті втрати у царині особистіснопсихологічного спілкування, яких людина зазнає, виконуючи анонімно-казенні, формальні соціальні
ролі'' [24: 46].
Передача від покоління до покоління національних цінностей відбувається, як зазначають
етнопсихологи, у вигляді культурної трансмісії, яка може виявлятися у процесі виховання в такому вигляді:
- вертикальної трансмісії, коли від батьків до дітей передаються культурні цінності, певні побутові
й творчі уміння, вірування;
- горизонтальна трансмісія – засвоєння культурного досвіду через спілкування з однолітками;
- непряма трансмісія – передача і засвоєння соціального досвіду в спеціально створених соціальних
інституціях (школах, позашкільних установах), а також у вигляді практики – від близьких, старших
членів етнічної спільноти, родичів (але не батьків) [25].
Виховання дітей національних меншин є запорукою їх успішної соціалізації. І. Кон наголошує, що
процес соціалізації відбувається складно – і загалом, і в окремій спільноті. Вчений пише, що важливими
агентами соціалізації є:
– опікуни, тобто люди, які здійснюють догляд за дитиною;
– авторитети – особи, які власним прикладом прищеплюють дитині певні культурні цінності і норми;
– дисциплінатори – здійснюють диференціацію покарань і стимулів;
– вихователі – люди, які здійснюють цілеспрямований вплив на процес засвоєння знань та процес
виховання;
– компаньйони – особи, які беруть участь у спільній з дитиною діяльності рівноправно;
– співмешканці – люди, які мешкають sз дитиною в одному домі [26].
Як бачимо, кожен з агентів соціалізації має можливість здійснювати вплив на соціалізацію
особистості в умовах національної меншини. Тому аналіз історичного аспекту впливу зазначених агентів
соціалізації також вважаємо окремим підзавданням нашого дослідження.
Серед конкретних наукових теорій, які вплинули на процес розгляду об’єкта і предмета нашого
дослідження, важливе значення має історико-педагогічна регіоналістика. Ця наукова теорія стала
активно розвиватися наприкінці ХХ століття. Дослівно регіоналістика означає сукупність дисциплін і
напрямів, методологічних підходів і методичних прийомів, об’єкт дослідження яких – це регіон або ж
район [27: 344]. Відповідно до галузі знання може бути: економічна чи екологічна регіоналістика,
історична регіоналістика, так само й історико-педагогічна. Витоки історико-педагогічного регіоналізму
пов’язані з розвитком окремих територій і етносів, системи освіти на регіональному рівні, розвитком
окремих навчальних закладів, які втілюють регіональну специфіку культури, етноконфесійну специфіку
тощо. Російський історик Л. Репіна пише, що ''регіональна історія сьогодні розглядається в двох почасти
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неспіврозмірних культурних контекстах, що мають різну ідейну орієнтацію: з одного боку, як спосіб
мобілізації історичної пам'яті, а з іншого, – як інструмент науково-історичного пізнання, що відображає
сучасний стан історичної науки, світову історіографічну практику, в якій знаходять застосування теорії,
методи і концепції суміжних дисциплін'' [28: 12]. М. Румянцева, підкреслюючи значення локальної
історії у сфері розвитку історичної толерантності, здійснила компаративний аналіз регіоналістики і
краєзнавства і дійшла висновку, що це ''два опонуючі типи локальних / регіональних досліджень –
інтравертний та екстравертний відповідно'' [29].
Основи історичної та історико-педагогічної регіоналістики викладені в науковому доробку Я. Верменич
[30], А. Ландабасо [31], О. В. Сухомлинської [10], П. Т. Тронька [32] та ін. Так, на думку Я. Верменич,
регіоналістика зародилася на базі краєзнавства, яке, в свою чергу, стало активно розвиватися наприкінці
ХІХ століття [33]. Цілком погоджуємося з дослідницею, що сучасна історична регіоналістика в Україні
розвиває ''горизонтальний напрям'', пов'язаний із проблемним розглядом історії окремого регіону.
До з’ясування теоретичних засад проблеми дослідження значущим є використання теорії
повсякденності як одного з наслідків розгортання постмодерністської парадигми розвитку науки.
Російський історик С. Оболенська коментує прагнення німецьких учених побудувати нову модель
вивчення історії: ''від вивчення державної політики й аналізу глобальних суспільних структур і процесів
звернемося до маленьких життєвих світів, до повсякденного життя звичайних людей'' [34: 25]. Класичне
представлення теорії повсякденності подано в наукових працях Н. Еліаса (''Про поняття повсякденності'')
[35], П. Боршайда (''Міркування про історію повсякденності'') [36] та ін. М. Вамбольдт пише, що ''історія
повсякденності дозволяє виявити не лише об’єктивну сферу буття людини, але й сферу її суб’єктивності.
Вимальовується картина того, як укладом повсякденності детерміновані вчинки людей, які впливають на
хід історії'' [37]. Як зазначає Я. Верменич, ''людина як носій локальної культури постає у широкому
соціальному контексті і у стані постійного діалогу між різними культурними традиціями'' [38: 14].
Ця теорія пояснює – що важливо для нашого дослідження – такі поняття як ''мала Батьківщина'', якою
стала Волинь для національних меншин; як ''свої-чужі'', тобто простір і правила відокремлення свого
етносу від зовнішнього середовища; як ''свій світ'' у вигляді комплексу ритуалів, звичаїв, традицій, релігії
тощо. Крім того, за теорією повсякденності можна пояснити специфіку щоденної життєдіяльності
полікультурного простору волинського регіону. Зважаючи ж на те, що етнічні меншини існували
переважно в замкнутому, консервативному культурному просторі, саме повсякденність справляла
значний вплив на виховання дітей як у сім’ях, так і в середовищі етнічної громади.
Висновок. Таким чином, нами виокремлено провідні теоретичні підходи, які дозволяють осмислити
проблему виховання дітей національних меншин у контексті різних галузей науки – соціокультурний,
соціально-педагогічний, етнопедагогічний. Крім того, ми залучили до аналізу проблеми нашого
дослідження окремі наукові теорії, які є значущими для висвітлення проблеми виховання дітей
національних меншин в окремий історичний період на Волині, – історико-педагогічну регіоналістику,
теорію повсякденності, теорію етносу.
Провідними категоріями, які відображають категоріально-понятійний апарат дослідження, вважаємо
''виховання'', ''процес виховання'', ''дитина національної меншини''. Категоріальний аналіз означених
категорій і вважаємо перспективним завданням нашого дослідження.
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Калитюк Л. М. Воспитание детей национальных меньшинств в истории Волыни: ведущие
теоретические подходы к изучению проблемы.
В статье обоснованы ведущие теоретические подходы к проблеме историко-педагогического анализа
воспитания детей национальных меньшинств на Волыни в ХІХ – начале ХХ века – социокультурный,
социально-педагогический и этнопедагогический. Отмечено значение для изучения исследуемой
проблемы со стороны теории этноса; сформулирован вывод о необходимости привлечения к
теоретическому основанию исследования теории повседневности и историко-педагогической
регионалистики.
Ключевые слова: дети национальных меньшинств, теоретические подходы, воспитание детей,
теория этноса.
Kalytiuk L. М. Children's Upbringing from National Minorities in Volyn History: Leading Theoretical
Approaches to the Problem Study.
The article substantiates the leading theoretical approaches to the issue of the historical and pedagogical
analysis of children's upbringing from national minorities in Volyn in the ХІХ – at the beginning of the ХХ
century – social-cultural, social-pedagogical and ethnical-pedagogical. The meaning of the social-cultural
approach to the children's upbringing from the national minorities is revealed in the context of leading
principles of social cultural studies – homo activus principle, evolution principle, anthroposocial interrelation
principle. It is justified that the social-cultural approach in the pedagogical studies is often used for the analysis
of problems dealing with children's upbringing of different age, ethnicity, and also for the creation of models of
polycultural, multicultural upbringing, cross-cultural communications. The interrelation of children's
upbringing from the national minorities with their successful socialization in the historical-pedagogical context
is substantiated. It is concluded that the transmission of national values from generation to generation is of
cultural one – vertical, horizontal or uneven. The methodological meaning of ethnos theory for the research of
the studied problem is highlighted; the conclusion is made on the necessity of implementing the theory of ethnos
and historical and pedagogical religious studies to the theoretical basis of the research. It is elicited that the
modern historical regional studies in Ukraine develop the ''horizontal direction'', connected with the topical
historical survey of the certain region.
Key words: children from national minorities, theoretical approaches, children's upbringing, ethnos theory.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье обоснована необходимость разработки технологии организации самостоятельной учебной
работы студентов заочной формы обучения, с учетом использования современных информационных
технологий, обеспечивающая эффективность профессиональной подготовки будущих бакалавров.
Доказана необходимость введения модульной технологии в организацию самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных форм обучения, а также сделан анализ результатов
проведенной опытно-экспериментальной работы.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, технология модульного обучения,
профессиональная подготовка бакалавров, дистанционное образование, профессиональная
направленность личности, заочное обучение.
Постановка проблемы. Одной из главных проблем, стоящих перед высшей школой, является
повышение качества подготовки выпускников. Важную роль в системе образования в России играет
заочная форма обучения. В условиях модернизации системы высшего профессионального образования
значение придается подготовке бакалавра без отрыва от производства и повышению качества заочного
обучения. Преобладающий характер самостоятельной работы – специфическая особенность заочного
обучения, которую необходимо эффективно использовать для достижения главной цели вуза –
профессиональной подготовки бакалавра. Увеличение доли самостоятельной работы студентовзаочников
требует
соответствующей
модернизации
учебно-воспитательного
процесса,
совершенствования учебно-методической документации, разработки новых дидактических подходов и
технологий подготовки студентов к более глубокому самостоятельному усвоению материала. Важным
принципом организации самостоятельной работы является разработка ее содержания и форм в контексте
будущей профессии выпускников. Реализация этого принципа означает обновление содержания
изучаемых учебных дисциплин и разработку заданий для самостоятельной работы студентов с учетом
современных направлений развития соответствующей отрасли науки, научных достижений, так и
тенденций и особенностей развития профессиональной деятельности, требований расширяющегося
рынка труда. Актуальность решения этой проблемы настоятельно требует пересмотра сложившейся
практики самостоятельной работы студентов-заочников в их профессиональной подготовке на основе
внедрения современных образовательных технологий.
Анализ последних исследований и публикаций. Варианты организации самостоятельной работы
студентов-заочников в условиях применения современных педагогических и информационных
технологий, особенности взаимосвязи управления и самоуправления самостоятельной работой студентов
рассмотрены
в
исследованиях
З. А. Барышниковой,
Л. П. Давыдовой,
С. Б. Калинковской,
Н. А. Ерошиной и др.; предложены разные системы организации самостоятельной работы студентов,
способы руководства ею и повышения эффективности (Н. А. Александрова, М. А. Иванова,
Е. А. Намаконова, И. Н. Кралевич, Н. В. Муравьева, К. М. Царькова и др.).
Целью статьи является обоснование необходимости разработки технологии организации
самостоятельной учебной работы студентов заочной формы обучения, с учетом использования
современных информационных технологий, обеспечивающая эффективность профессиональной
подготовки будущих бакалавров.
Изложение основного материала. Эффективность обучения студентов-заочников сегодня во многом
зависит от того, насколько учебный процесс сориентирован на формирование самостоятельной,
инициативной, творческой и ответственной личности, способной к самостоятельной познавательной
деятельности. Такая ориентация учебного процесса требует увеличения доли самостоятельной работы
студентов и применения соответствующих образовательных технологий. Одним из важных направлений
инновационного развития заочной формы обучения является решение задачи качественной подготовки
бакалавров. Представляется, что эта задача может быть решена на основе новых образовательных
технологий в сочетании с компьютерными телекоммуникациями, что потенциально обеспечивает
активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, их доступ к разнообразной учебной информации,
управление учебным процессом.
© Петров В. Н., 2013
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Одной из таких технологий является технология модульного обучения, имеющая четко заданные
цели, методическое обеспечение и оптимизирующая процесс обучения с позиций определенного набора
показателей. Модульное обучение – прогрессивно развивающаяся, самоуправляемая система,
применяемая, в основном, в высшей школе при обучении взрослых. Она строится на принципе
структурирования научного знания, что позволяет соблюдать систематичность и последовательность,
обеспечивать заданный уровень глубины изучения в зависимости от интересов, потребностей,
необходимости, установки с учетом ''зоны ближайшего развития''. Стержневой основой модульного
обучения является специфическая программа, включающая в себя блоки предельно сконцентрированной
информации, специальные инструкции по ее усвоению и нестандартные формы контроля [1: 41-42].
В рамках настоящего исследования нами, на основе принципов технологии модульного обучения
разработана модульная технология организации самостоятельной работы студентов, под которой мы
понимаем такую организацию процесса самостоятельной работы студентов, при которой преподаватель
координирует деятельность студентов по самостоятельному овладению знаниями на основе индивидуальной
целевой программы, представляющей собой совокупность трех составляющих: 1) банка информации;
2) программы действий; 3) методического руководства по достижению поставленных целей [2: 13].
Модульное обучение как система создает наиболее благоприятные условия для обеспечения
самостоятельной работы студентов. Комплексная природа модуля позволяет его использовать в качестве
индивидуальной учебной программы для усвоения курса и управляемой самостоятельной работы
студентов. Разработка модулей программы как отдельных функциональных узлов обучения позволяет
разбить процесс достижения конечной цели на этапы, каждый из которых имеет свою (промежуточную)
цель. Ознакомление студента с целью и структурой всей программы, ее модулями и отдельными
учебными элементами делает его познавательную деятельность осмысленной, увеличивает мотивацию к
выполнению самостоятельной работы и позволяет проводить оперативный и объективный контроль
усвоения учебного материала в процессе самостоятельной работы. Таким образом, модульная
технология организации самостоятельной работы создает условия для включения каждого студента в
конкретную деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития [3: 62-64].
Эксперимент предусматривал три ветви исследования: исследование теоретических предпосылок
частичного включения студентов-заочников в организацию учебной работы, исследование методики
организации самостоятельной работы и апробацию предлагаемого метода управления. На установочном
этапе эксперимента студенты заочной формы обучения были разделены на 2 потока: контрольный
проходил обучение по типовой педагогической технологии, экспериментальный – по разрабатываемой
нами педагогической технологии организации самостоятельной работы. В опытно-экспериментальной
работе, которая была осуществлена на данном этапе исследования, применялись такие методы
диагностики, как анкетирование, наблюдение, тестирование, изучение результатов самостоятельной
работы, самооценка.
Разработан критерий, в соответствии с которым проводилась оценка эффективности технологии
организации самостоятельной работы, включающий: уровень осведомленности студентов о своих
познавательных возможностях; уровень усвоения изученного материала; степень удовлетворенности
обучением и уровнем организации профессиональной подготовки; мнение студентов о своей работе.
Методической базой самостоятельной работы студентов явились подготовленные обучающие
программы (в том числе автоматизированные), учебные пособия (в том числе электронные справочники
и учебники), конспекты лекций.
На диагностическом этапе было установлено, что при использовании нашей модели организации
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения определяющую роль играет преподаватель,
с которым студент имеет непрерывающуюся дистанционную связь в течение всего семестра.
Таким образом, наше внимание было сконцентрировано на разработке технологии организации
самостоятельной учебной работы студентов-заочников, применимой в условиях дистанционного
обучения, которая характеризовалась: 1) нацеленностью процесса обучения на научение студента
добывать новые знания; 2) активной ролью обучающегося в учебном процессе; 3) консультативной
ролью преподавателя; 4) разнообразными и преимущественно активными формами предъявления
знаний; 5) акцентом на прикладное, в реальных условиях, использование знаний; 6) преобладанием
коллективных форм учебной работы.
Выделены три центральных аспекта в деятельности преподавателя: проектирование учебной
деятельности; информационное обеспечение учебной деятельностью; управление учебной
деятельностью.
У студентов был установлен низкий уровень как усвоения изучаемого материала, так и их
профессиональной подготовки. Изучение мнения студентов о своей учебной работе также дало
неутешительный показатель. Высокие показатели личностной тревожности оказывают негативное
влияние на успешность профессиональной деятельности. В экспериментальном потоке высокий уровень
тревожности был отмечен у каждого третьего студента, что приводило не только к снижению
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познавательной активности и успешности усвоения знаний, но и к другим негативным проявлениям
личности. Была доказана необходимость разработки новой технологии организации самостоятельной
работы и проведения эксперимента. В процессе теоретического исследования было установлено, что
организация самостоятельной работы студентов требует особого подхода, практически воплощенного в
особой педагогической технологии организации самостоятельной учебной работой студентов заочной
формы обучения. Мы взяли за основу технологию модульного обучения, ориентированную на создание
специальных программ, имеющих четко заданные цели, организационно-методическое обеспечение и
оптимизирующих процесс обучения по определенному набору показателей. При этом мы внесли в
технологию методы дистанционного обучения.
Наряду с модульными технологиями, оптимальными для самостоятельной работы студентов по
освоению программного материала в межсессионный период являются технологии дистанционного
обучения. Близость дистанционных и модульных технологий также подтверждается сравнительным
анализом учебно-методической документации, сопровождающей самостоятельную работу обучающихся
по освоению программного материала. При этом основными информационными образовательными
ресурсами, обеспечивающими каждый модуль изучаемых учебных дисциплин, служили учебнометодические комплексы (УМК). Особое значение имеют УМК для обеспечения самостоятельной
работы студентов и такого ее вида, как управляемая самостоятельная работа. В соответствии с
образовательными стандартами третьего поколения последняя выступает в качестве нормативного
интегрального компонента учебного процесса. В учебном процессе, наряду с традиционными
образовательными ресурсами, активно использовались электронные учебно-методические комплексы
(ЭУМК), по своему объему и содержанию соответствующие требованиям государственных
образовательных стандартов реализуемых образовательных программ. Создание ЭУМК по учебным
дисциплинам имеет особое значение при организации образовательного процесса по заочной форме
обучения. ЭУМК разрабатывается с целью: 1) эффективного управления самостоятельной работой
студентов по овладению учебным материалом; 2) контроля качества обучения; 3) реализации
индивидуального подхода к организации познавательной деятельности студентов; 4) рационального
сочетания различных технологий представления материала (текст, графика, аудио, видео, анимация).
ЭУМК может включать следующие элементы: рабочая учебная программа; глоссарий; перечень базовой
и рекомендованной литературы; список дополнительной литературы и ссылки на информационные
ресурсы Интернета; дополнительные авторские материалы, разработанные преподавателями;
электронное учебное пособие; конспект лекций; методические рекомендации студентам по
самостоятельной работе и изучению дисциплины (раздела, темы); контрольные задания; вопросы к
экзаменам и зачетам; критерии оценивания знаний; методические указания по выполнению курсовых,
дипломных работ; программа итогового экзамена по дисциплине [4: 139-144].
Изучив практический опыт вузов с дистанционной формой обучения (СГА, МЭСИ, РосНОУ, МГИУ),
мы пришли к выводу, что адаптация системы образования к процессу диалогизации и
дистанционализации предполагает: во-первых, изменение роли преподавателя, который должен уметь
работать с информацией, имея свободу выбора методов преподавания; во-вторых, реорганизацию
процесса профессиональной сертификации выпускников (в первую очередь должны учитываться не
только когнитивные, но и другие профессиональные навыки, в частности умение работать в команде); втретьих, преобразование каждой формы образования (и урочной, и самостоятельной). В ходе
исследования установлено, что в межсессионный период общение преподавателей со студентами
возможно только в дистанционной форме, поэтому введение в систему организации самостоятельной
работы студентов методов дистанционного обучения является жизненно необходимым.
Экспериментальная реализация модульной технологии включала ряд этапов: 1 этап – диагностика
состояния знаний студента; 2 этап – создание учебного материала и деление учебного материала на
блоки; 3 этап – формирование цели изучения данной дисциплины; 4 этап – выполнение учебных заданий
по материалу, разбитому на блоки; 5 этап – первая часть контроля; 6 этап – вторая часть контроля; 7 этап
– подготовка к сдаче зачета, экзамена; 8 этап – сдача зачета, экзамена. Работа, организованная по этим
этапам, – самостоятельная работа с использованием методов дистанционного обучения – не только
тренирует студентов в приобретении навыков и умений по дисциплине, но и расширяет его знания в
области их практического применения.
Чтобы убедиться в том, что студенты будут активно работать и смогут успешно освоить введение и
организацию их самостоятельной работы на основе методов дистанционного обучения, мы должны были
удостовериться в наличии у них направленности – установки на задание, формирующейся на основе
нравственного эмоционально-чувственного и интеллектуального потенциала, и готовности – настроя на
диалогическое взаимодействие. Профессиональная направленность рассматривается как частный вид
направленности личности, включенной в определенную деятельность, в данном случае – в учебнопрофессиональную деятельность. Профессиональная направленность является ядром структуры
личности и определяет отношение к действительности и деятельности личности. Эти процессы являются
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центральными для освоения одной из сложнейших областей человеческой активности –
профессиональной деятельности.
Рассматривая проблему профессиональной направленности личности студентов, мы придерживаемся
позиции, согласно которой она есть запланированное задание для себя, латентное состояние готовности к
удовлетворению потребности. Имея тесную связь с профессиональной готовностью, профессиональная
направленность личности отвечает скорее за стремление к самоактуализации своих потенциальных
возможностей, чем за их сиюминутную реализацию. Профессиональная направленность позволяет
личности дождаться появления соответствующих ценностных качеств предметов, но сама не стремится
совершить шаг вперед в поиске этих качеств. Она, будучи ориентирована на ''идеальный'' образ
собственного пути, лишь оценивает предметы и события на соответствие их ценностно-смысловым
составляющим образа мира личности.
Исследователями отмечается, что в мотивационной структуре человека можно выделить три вида
направленности (в различном весовом соотношении для различных людей и в различных ситуациях):
направленность на самого себя, направленность на окружающих людей, и направленность на
выполняемую работу [5; 6]. Необходимо отметить, что все три вида направленности не существуют
абсолютно самостоятельно и независимо, а сочетаются друг с другом. Поэтому правильнее будет
говорить в результате диагностики не о единственной, а о доминирующей направленности личности.
Мы предположили, что успешность обучения по заочной форме в немалой степени определяется
наличием у студентов направленности на выполнение заданий и на взаимодействие. И попытались
определить, влияет ли разработанная сетевая технология организации самостоятельной работы студентов
на становление у них направленности на выполнение заданий и на взаимодействие. С этой целью в ходе
формирующего эксперимента в экспериментальной группе студентов (где апробировалось разработанная
технология) и в контрольной группе студентов исследовалась по методике В. А. Сонина [7]
направленность личности студентов в начале и в конце учебного года. Индивидуальные данные о
выраженности видов направленности заносились в матрицу корреляцией для последующей
статистической обработки и установления доминирования того или иного вида направленности в
исследуемых группах. Результаты исследования по состоянию на начало работы для двух групп
студентов практически не различались.
По окончании формирующего эксперимента, в экспериментальной группе студентов спектр
направленности существенно изменился за счет значительного роста профессионально важной для
бакалавра направленности на задание, что подтверждает необходимость по-новому организовывать
самостоятельную работу студентов. В контрольной же группе направленность же на себя, мешающая
профессиональному становлению бакалавра, осталась характерной почти для половины респондентов.
Доказано, что направленность на задание есть специфическая установка – профессионально важное
качество личности, которое активно формируется в ходе реализации данной педагогической технологии.
Направленность же исключительно на себя – качество, мешающее профессиональному становлению, и
таких студентов в контрольном потоке оказалось много – почти половина. Это подтверждает
необходимость по-новому организовывать самостоятельную работу студентов.
В ходе проведения исследования изменилось также мнение студентов об учебной работе и уровне
организации профессиональной подготовки при введении методов дистанционного обучения. В качестве
основного метода оценки уровня удовлетворенности потребителей образовательной деятельности
хорошо зарекомендовало себя письменное анкетирование с помощью стандартных вопросов в
отношении различных аспектов образования (т. е. субъективный, критериальный, многофакторный
подход). Подавляющее большинство студентов обучавшихся по предложенной технологии полностью
удовлетворены уровнем организации профессиональной подготовки, только каждый пятый студент
удовлетворен частично.
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что целенаправленное совершенствование
организации самостоятельной работы студентов с использованием сетевых дистанционных технологий
позволяет повысить не только успеваемость и качество выполнения заданий, но и активность студентов,
их ответственность за выполняемую работу и усилить мотивацию обучения, что особенно важно в
условиях заочной формы обучения. Кроме того, положительные результаты опытной работы
подтверждаются данными о снижении уровня тревожности, изменилось мнение студентов о своей
учебной работе. Более половины студентов в процессе опроса отметили, что чувствуют
заинтересованность преподавателя в совершенствовании своего преподавательского мастерства, другие
отметили, что не хотят пропускать возможность связи с преподавателем через электронную почту, и
хотят применить свои знания на практике.
Выводы. Полученные результаты исследования показали, что специально организованная с учетом
современных требований и возможностей самостоятельная работа студентов-заочников обладает
огромным потенциалом: повысилась не только успеваемость и качество выполнения работ, но и
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активность студентов, их ответственность за выполняемую работу, стала качественно иной мотивация
обучения, а также значительно снизился уровень тревожности студентов.
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Петров В. Н. Реалізація моделі організації самостійної роботи студентів і ефективність її
використання у професійній підготовці бакалавра в умовах заочного навчання.
В статті обґрунтовано необхідність розробки технології організації самостійної навчальної роботи
студентів заочної форми навчання, з урахуванням сучасних інформаційних технологій, яка забезпечує
ефективність професійної підготовки майбутніх бакалаврів. Доведено необхідність введення модульної
технології в організацію модульної роботи студентів із застосуванням дистанційних форм навчання, а
також зроблено аналіз результатів здійсненої досвідно-експериментальної роботи.
Ключові слова: самостійна робота студентів, технологія модульного навчання, професійна підготовка
бакалаврів, дистанційне навчання, професійна направленість, заочне навчання.
Petrov V. N. Implementation of Students’ Self Studies Arrangement Model and the Efficiency of its Usage in
the Bachelors' Professional Training in the Part-Time Education.
The article proves the necessity to develop the technology of part-time students’ self studies arrangement taking
into account the usage of modern informational technologies which provides the efficiency of future bachelors'
training. The need to implement the modular technology into students’ self studies arrangement using the
distance training is proved; the analysis of the experimental research results is given.
Key words: student’ self studies, modular training technology, bachelors' professional training, distance
education, individual's professional orientation, part-time education.
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УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ М. ДИЛЬБАЗИ
В статье приведены некоторые образцы перевода М. Дильбази украинской поэзии на азербайджанский
язык. Отмечается мастерство и профессиональный подход поэтессы. Сделан вывод, что М. Дильбази
подходила к художественной литературе как к настоящей творческой работе и добилась создания
самых лучших образцов поэтического перевода. Читатели воспринимают М. Дильбази ни как
профессиональную переводчицу, а как мастера, проявившего особый интерес к этой профессии.
Ключевые слова: поэзия, украинская литература, азербайджанский язык, азербайджанская поэзия.
Постановка проблемы. Профессия переводчика стала необходима человечеству с тех пор, как оно
заговорило на разных языках. Работа переводчиков способствовала сближению далеких и различных культур.
Анализ последних исследований и публикаций. Литературные связи между народами
Азербайджана и Украины имеют древнюю историю. Эти связи с XIX века постепенно расширяются, а в
XX веке приобретают многогранный и последовательный характер, в чем важную роль играет
переводческая деятельность. Следует особо отметить переводы в области поэзии. С 1930 годов по
сегодняшний день А. Алирза, Б. Гасымзаде, А. Алибейли, А. Джамиль, И. Сафарли, Т. Айюбов,
М. Сеидзаде, М. Рзагулузаде, М. Дильбази и другие известные поэты с большим мастерством переводили
и переводят на азербайджанский язык различные образцы украинской поэзии.
Целью статьи является анализ образцов перевода М. Дильбази украинской поэзии на
азербайджанский язык.
Изложение основного материала. Известная азербайджанская поэтесса Мирварид Дильбази с
любовью переводила украинских поэтов на родной язык. Она привила большой интерес к украинской
литературе, поближе познакомила с жизнью и творчеством его представителей. Дильбази перевела три
стихотворения из тридцати на азербайджанский язык известного украинского поэта Николая Упеника,
входящие в цикл ''Краснодонская тетрадь''. Обратим внимание на эти переводы:
В оригинале:
Только дочь ее не замечает,
"Демона" подпольщикам читает.
И тогда, чтоб не нарушить чтенья,
мать проходит осторожной тенью,
нежными прощается очами –
и уходит тихими шагами...
Так она частенько, нам сказали,
постоит безмолвно в этом зале,
глаз печальных от людей не прячет,
но, встречаясь с дочерью, не плачет [1: 17)].
В переводе:
Ana baxır..., baxır..., ancaq,
qız görmür onu,
O oxuyur məhbuslara
yenə ''Demon''u.
Qoy oxusun, çatsın deyə
söhbəti sona,
Kölgə kimi uzaqlaşır
o yerdən ana.
Uzaqlaşır, gözlərində
yenə o kədər,
Nəql eləyir bu muzeydə
onu görənlər –
Bu şəklin qarşısında gəlib
© Махмудова Шалале, 2013
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hər zaman,
Ana baxır belə qəmli,
belə pərişan,
Durur bu sayaq,
Ağlamır ancaq [2: 113].
По нашему мнению, перевод этого отрывка получился очень удачным, так как читателям подробно
было передана история о горе матери, потерявшей дочерей в боях. М. Дильбази во всех строфах в
основном соблюдала расположение рифмы, деление, гармонию стихотворения.
В оригинале:
Я тут не гость. Я свой. Я дома
в луганской доброй стороне,
она до камешка знакома
еще с босого детства мне.
Я эту пыль топтал ногами,
седую пыль степных дорог,
и дважды с нашими полками
здесь прошагал в дыму тревог.
Но, уходя в огонь военный,
шагая в громе и в пыли,
с собою в путь, родной, священный,
не брал я горсточки земли.
Меня, солдата, подмывало
не горсть – всю землю взять с собой,
но места было слишком мало
в походной сумке полевой.
И вот, спеша навстречу бою,
в далекий путь, в нелегкий путь,
я лишь оружье взял с собою,
чтоб край родной стране вернуть,
чтоб вновь настали дни покоя,
шептались травы на лугу...
Я счастье трудное людское
делить на части не могу [1: 18].
В переводе:
Mən qonaq deyiləm, doğmayam burda,
Burda ayaq açıb, dil açmışam mən.
Burda göy otlar da, ağ qamışlar da,
Mənə söhbət açır körpəliyimdən.
Azmı ayaqyalın çöldə, çəməndə,
Oynayıb, qaçmışam uşaq yaşımda.
Həmin bu yolları sonralar mən də,
Keçmişəm polklarla silah döşümdə.
Od, alov içində addımlayaraq,
Qanlı döyüşlərə girəndə nədən,
Götürə bilmədim bir ovuc torpaq
Bizim bu müqəddəs vətən mülkündən.
Bir ovuc torpağı neyləyir soldat?!
Köhnəlmiş yol çantam bu qədər kiçik
olmasa heyhat!
Yerləşə bilsəydi oraya vətən –
Bütün bu vətəni götürərdim mən.
Tələsdim döyüşə, getdim davaya,
Döyüş yolum oldu çətin, həm uzaq.
Vətəni düşməndən qurtarım deyə,
Mən silah götürdüm əlimə ancaq.
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Mən silah götürdüm, qayıtsın geri
Tarla pıçıltılı, quş səsli günlər.
Tapaq itirilmiş səadətləri,
Gəlsin yaz ətirli, nəfəsli günlər [2: 113-114].
Все строфы стихотворения, можна сказать, были переведены безукоризненно. Поэтесса как и в
других переводах и здесь воздержалась от буквального перевода, постаралась сохранить основной смысл
стихотворения. Главное, переводчик сможет передать основной смысл стихотворения в том случае, если
он наделен талантом, умением чувства, порой даже интуитивно, богат знаниями.
У Николая Упеника:
Она ко мне склонилась,
пролив слезу невольно,
и сердце вновь забилось
и радостно и больно.
Смотрю: она все та же –
былое вспоминаю,
ее седины глажу
и мамой называю [1: 20].
В переводе:
Bu Oleqin nənəsidir,
Həm sevindi, həm tutuldu
məni görcək.
Çiynim üstə yaslanaraq
O ağladı köyrək-köyrək.
Od vurulmuş kövşən kimi
Mən içimdən yana-yana,
Ağ saçını sığallayıb,
O qadına dedim: ANA! [2: 115-116].
Несмотря на некоторое недостатки в переводе, в основном сохранился смысл стихотворения и
некоторые слова, добавленные поэтессой, по нашему мнению, особо не искажают смысл стихотворения,
а наоборот, все больше красят его. Нам думается, что переводчик должен как бы перевоплотиться в
состояние автора и, во всяком случае, влюбиться в его манеру и язык, сохраняя при этом верность
своему языку и даже своей поэтической индивидуальности. Безличные переводы всегда бесцветны и
безжизненны. Отнюдь не насилуя и не искажая автора, хороший переводчик невольно и неизбежно
отражает и самого себя. Известный азербайджанский критик Фарида Велиханова пишет: ''Работа
переводчика в какой-то степени напоминает работу водолаза, ищущего жемчуга на дне океана. Если он
не сможет нырнуть глубоко, то не найти ему того, что ищет. Так и переводчик, должен разобраться во
всех глубинных истоках того, что является наиболее важным в творчестве поэта'' [3: 107].
На самом деле в переводе стихотворения получилась трогательная концовка, этот миг прошел перед
глазами как кинолента и приводит читателя к волнению. Перевод получается удачным тогда, когда
чувство, смысл и содержание оригинала достигается как и должно быть. И это возможно считается
главным преимуществом переводов М. Дильбази. В. Белинский говорил, что переводчик – ''соперник по
языку, слогу и стиху, словом – по выражению, но не по мысли, не по содержанию. Тут он раб'' [4: 696].
Произведения М. Дильбази так же переводились на языки других народов. Поэт Анисим Кронгауз в
статье под названием ''Мост к сердцу'' писал: ''Первая книга стихов М. Дильбази в русских переводах
была выпущена в 1941 году. Ее редактором был такой требовательный мастер, тонкий ценитель поэзии,
как Вл. Луковский. Он уже тогда поверил в творческие возможности молодой поэтессы. Теперь
М. Дильбази – автор многих сборников, получивших признание критиков и читателей'' [5: 231-233].
В книге поэта-переводчика Г. Регистана ''Яблоневая ветка'', переведенной на русской язык, собрано
лучшие произведения, написанные М. Дильбази в 60-е годы. Переводчик смог с точностью передать
русским читателям особенности произведения поэтессы. Г. Регистан перевел на русской язык несколько
отрывков из поэмы ''Мехсети'' М. Дильбази. Популярный поэт Наби Хазри выразил мнение об удачном
переводе этой поэмы: ''И в отрывке, переведенном из поэмы, описывается изгнание с родины Мехсети.
Привлекают смелые, свободомыслящие стихи поэтессы и написанные письма Низами. Эти письма –
воплощение яркого ума поэтессы. Эти письма – поэтический монолог человека, привязанного к своей
родине горячей любовью.
После прочтения отлично переведенного на русской язык отрывка, сожалеешь о том, что, переведен
только один отрывок. Нет сомнения, что русский читатель с любовью встретил бы этот прекрасный
образец из азербайджанской поэзии'' [6].
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Выводы. Все это, без сомнения, свидетельствует о широком диапазоне произведения М. Дильбази.
Она как поэт-переводчица, переводя произведения известных представителей других национальностей,
значительно расширила представление азербайджанского читателя, сыграла исключительную роль в
литературе. Значит, М. Дильбази подходила к художественной литературе как к настоящей творческой
работе и добилась создания самых лучших образцов поэтического перевода. Ясное дело что, читатели
воспринимают М. Дильбази ни как профессиональную переводчицу, а как мастера, проявившего особый
интерес к этой профессии.
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Махмудова Шалaле. Українська поезія в перекладах азербайджанської поетеси М. Дільбазі.
У статті наведено деякі приклади перекладу М. Дільбазі української поезії на азербайджанську мову.
Відмічено майстерність та професійний підхід поетеси. Зроблено висновок, що М. Дільбазі підходила до
художньої літератури як до справжньої творчої праці і створила найкращі приклади поетичного
перекладу. Читачі сприймають М. Дільбазі не як професійну перекладачку, а як майстриню, яка
проявила особливий інтерес до цієї професії.
Ключові слова: поезія, українська література, азербайджанська мова, азербайджанська поезія.
Makhmudova Shalale. Ukrainian Poetry in the Translations by Azerbaijani Poetess M. Dilbazi.
The article deals with some samples of translations of the Ukrainian poetry into Azerbaijani by M. Dilbazi.
The poetess's mastery and the professional approach are traced. It is concluded that M. Dilbazi considered
the literature as the real creative work and created the best samples of the poetic translation. Readers
perceive M. Dilbazi not as the professional translator, but as the master, who expressed the special interest
to the profession.
Key words: poetry, Ukrainian literature, Azerbaijani language, Azerbaijani poetry.
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ПАРАЛЛЕЛЬ Q X//Ğ//H В ЛИТЕРАТУРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ XVII ВЕКА
В статье обращено внимание на некоторые аспекты, имеющие место в фонетической структуре в
литературном азербайджанском языке XVII века. Автор при анализе этих аспектов провел параллели в
контексте фонологических изменений, предложил свои индивидуальные подходы. Выявлена
историческая последовательность речевых звуков, которые заняли место в параллели q x//ğ//h в
азербайджанском литературном языке XVII столетия.
Ключевые слова: азербайджанский язык, фонетика, фонологические изменения, классическая литература.
Постановка проблемы. Эта параллель указывает на, то что вариант q предлога, имеющий более
древнюю историю, в дальнейшем поэтапно принял направление в сторону других вариантов и в конце
этой эволюции, продлившейся до наших дней, вариант h смог нормироваться в языке именно благодаря
влиянию общенародного языка. На первом этапе в языке проявилось фонологическое изменение q > x.
На следующем историческом этапе звуковой переход x > h реализовался в языке. Значит вариант h в
параллельности q // x // h является последним звеном и принимает норму ограничения в фонетической
структуре азербайджанского литературного языка XVIII века.
Целью статьи является анализ аспектов, имеющих место в фонетической структуре в литературном
азербайджанском языке XVII века, и изучение параллели q x//ğ//h .
Изложение основного материала. В целом вариант q предлога является самым древним вариантом.
Его актуальность и сегодня наблюдается в литературном языке XVII века. Обилие собранных примеров
подтверждают наши мысли:
Qaysı bağuŋ gülşəni – hüsnüŋ kimi gülzari bar?
Qaysı gülzaruŋ cəmaluŋ tək güli – bixari bar? (азербайджанский поэт Масихи)
В других литературно-художественных материалах XVII века встречаются словарные языковые
единицы как с количественной точки зрения, так и с точки зрения полноценности, которые служат
опорой наших мыслей.
Vermiş olara nişat dövran, Qılmış qamunu çü sübh xəndan (Масихи); Əkabirlər qamusi etdi bey`ət Vəzirü
həm vəkil, ərkani – dövlət (азербайджанский поэт Фадаи); Qanlı yaş göz rövzənin dutdi varırkən kuyinə,
Qanda varsam qanı dolmuş kişi tək qanım dutar (азербайджанский поэт Рахмати Паша); Mən aşıq didəm
qanı, Yaxanı didəm qanı. Könlümü qəm çürütdü, Sinəmi didəm qanı (азербайджанский поэт Cары Ашуг) и в
других примерах этот языковой переход встречается в начале слова. В одной части примеров звуковой
переход отражает в себе вопросительные местоимения ''hansı (который)'' (qaysı), ''harada (где) (наречие –
место)'' (qanda), hanı (где – расположение) (qanı) вопросы, а на двух других примерах неопределенное
местоимение ''hamı – все'' (qamu, qamusi) отражает в себе звуковой переход q>h. Отметим и то, что наша
азербайджанская классическая литетура до XVII века демонстрирует активность и с точки зрения
отражения в себе слов, начинающихся на q:
Köpək qaçan xəbər versə gərək?! Qanqısıdır, bilmədilər (азербайджанская летопись о Даде Коргуде);
Qaçan kim ol zəxmli oldı, qaçdı, Neçə dağlar, neçə səhralar aşdı (азербайджанское сказание – Ахмеди
Харами); Qaçan qonuşam ol mah ilə deyü, Əlümdə zicü üstürlab hər dəm (азербайджанский поэт Гази
Бурханеддин); Rəhm edər şol gözlərin hər qanda bir üftadə var, Mən həqirəm, cümlədən miskin, ğərib
(азербайджанский поэт Насими); Bir – birinə bağubayin ağdi yəsi, Qamusun əsəğə oldi başi
(азербайджанский поэт Чули Фагих); Ey qamu xubların şəhi, lütfü inayət eyləgil, Dut əlimi ki, düşmüşəm
əqrəbü mar içindəyəm (Насими); Qanı nəmi – çeşmi - əşkrizin, Qanı dəmi – sərdü gərmxizin? Qanı sitəmü
bəlaya durmaq, Eşqə duruşub cəfaya durmaq (азербайджанский поэт Физули) и др.
Как видно, это фонологическое изменение сопровождается активностью особенно в вопросительных
местоимениях как в классическом литературном языке до XVII века, так и в литературном
азербайджанском языке XVII века, и в этом звуковом переходе ведущую роль играет согласное [q].
Постепенный выход народности на передние позиции в XVII веке начинает усиливать направленность к
[h]. И именно в результате этого, одинаковая словарная единица демонстрирует вариативность по
отношению согласного, использующегося в начале слова:
Dedi, bəli, güman vardır bəhər hal,
Qamu xoşnud, şakər oldu xoşhal.
Ayağına hamusu düşdü bir – bir,
Dedilər bizdə yox cürmü təqsir (Фадаи).
В этих двух двустишиях, дающихся в последовательности, налицо совместное использование
вариантов [q] и [h]. Учитывая исключения в разговорном фольклорном языке, интересным моментом
является то, что здесь нельзя увидеть ни параллеля q, ни параллели x ([q] // [x]), а вариант [h] наоборот
является ведущим в языке жанров народного стиха.
© Абдуллаева Гызылгюль, 2013
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Mən aşıq hara qaldı Aşığam əyri dağlar
Gəzmədim hara qaldı? Hanı yurd yeri, dağlar?,
Cəfa çəkdim yar sevdim, Yer vursun, su aparsın,
Könlümdə yara qaldı (Cары Ашуг) Yağ kimi əri, dağlar (Cары Ашуг).
Это само собой разумеющийся факт. Потому, что вариант [h] является фактом общенародного языка. Если
обратим внимание, то мы увидим, что в вариативности, отмечаемой в классическом языке эта параллельность
остается в меньшинстве. Потому, что это диктует нам его частота использования, демонстрирующая его
эпизодичность. Фольклорный же разговорный язык проявляет активность в этом вопросе:
Mən aşıq gül məkanda,
Gül bitmiş gülməkanda.
Səni gördüm, mən güldüm,
Mən handa, gülmək handa? (Cары Ашуг)
Gözəlin qaşı qaradı
Bayqunun meyli haradı?
Bu dünya karvansaradı,
Hər gələn qonar, əylənməz (Ашуг Аббас).
Но, это не означает, что ничто в других параллелях (q// x //ğ) не отражается в фольклорном
разговорном языке. Нет, они встречаются, но редко существуют. Если можно так выразиться, в
соотношении ста к одному (100:1). Так, что демонстрирующий такое соотношение вариант не может
преодолеть вариант [h]. Живая разговорная речь сама отказывается от этого. А то, что используется,
служит художественной цели. Например:
Mən aşıq didəm qanı,
Yaxanı didəm qanı.
Könlümü qəm çürütdü
Sinəmi didəm qanı? (Cары Ашуг)
По нашему мнению, имеющий место вариант qanı, является рифмической соразмерностью джинаса к
слову ''qan'', принявшему винительный падеж в первой и второй строках:
qanı ─ QRST nəyi? // qanı? ─ STyəni: hanı?
Если конкретизировать нашу мысль – это эффективность [q], которую позволяет и допускает
художественная цель.
Звуковой переход q>x (q > x // ğ // h) является одним из замещений, привлекающих внимание. Это
фонологическое изменение по своей активности не уступает варативности q, расположившейся в
параллельности и ему удается найти свою среду распространения в фонетической структуре
азербайджанского литературного языка XVII века:
Xaçan: نSXSV Ol kuyə, ya behiştə könül bağlamaq gərək,
Bir quş iki çəməndə xaçan aşiyan tutar (Говси).
Xansı: QYRSV Arizin tək xansı bağın laleyi - sirabı var,
Lalə çoq, amma anun bir özgə abü tabı var (Рахмати Паша).
Xanda: [اRSV Ey könül, sən xanda, Məcnun xanda , bari əbsəm ol,
Hər kim öz yerini bilsin, pəşşə-ənqalanmasun (Рахмати Паша).
И в словаре М. Кашгари мы видим использование вопросительных местоимений с начальной x.
Kонкрето говоря, например источник представляет нам существование вопросительного местоимения
''harada'' в форме ''xanda'' и у огузов, и у кыпчаков:
]R \[ا اردV ─ Xanda ərdinq ? (Harada idin –Где ты был ?) [1: 208].
Иногда эти замещения необъективно представляются как звуковые переходы h>q, h>x. Полагаем, что
здесь нельзя путать самый древний факт с общенародным вариантом, который в дальнейшем
превратился в норму. Потому, языковой факт идет из истории. И поэтому факт нормы современного
языка в любом случае не может выступать основным, единым и ведущим фактом для исторической
эпохи. Правда литературный язык тоже является проявлением речи, возникшим на основе
общенародного языка путем операции выбора и замещения. То есть литературный язык строится на
общенародном языке. Но, нельзя основываясь на этом, представлять вариант h в этом четырехкратном
фонологическом изменении как самый древний и главный компонент. Исторически существовала
некоторая относительность, очередность в замещении звуков, о которых идет речь и которые являются
составной частью этой четырехкратности. С этой точки зрения, и на языке наших мастеров слова,
образовалось разнородность. Например:
На языке Насими начальное q в слове привлекает внимание своей ведущей ролью:
Qaçan:
نSXST Vücudum padişahisən, könül verdim, səni sevdim,
Sənə könül verən aşiq qaçan can eyləyə təqsir (Насими).
Qanı: QRSTQanı bir əhdü peymanı bütün yar?
Qanı bir qövlü gerçək, doğru dildar? (Насими).
А в языке Шах Исмаила Хатаи превосходство было у x:
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Xani: QRSV Ol çeşnidarizə çin xani durmin ? (Масихи).
Xamusi: Q`abSV Varma yanımdan mənim, ey hicri-disuzani-dust,
Dust-düşmən xamusi ağlar mənimçün zar-zar (азербайджанский поэт Хатаи).
Xanda: [اRSV Bir pəri heyraniyəm, bilmən məkani xandadır?
Kimsə bilməz dünyadə namü nişani xandadır? (Хатаи).
Xancaru: روSdRSVEy həq əhli, sən sənin cismində beytüllahi gör,
Xancaru əzm eyləsən, lövhində ərşüllahi gör (Хатаи).
Onu da deyək ki, lüğəvi dil nümunəsi bu gün qərb ləhcəsində dialekt faktı kimi qeydə alınan ilk samiti olmaq
etibarı ilə fonetik cildi ilə o tarixi izi yaşatmaqda davam edir. Отметим и то, что первое согласное [h], являясь
первым примером согласного языковой словарной единицы xancaru, зафиксированной сегодня как факт
диалекта в западном акценте, в фонетической форме hancarı // həncəri отображает тот исторический след:
Məmməd hancarı // həncəri adamdı? Hara veya hancarı qoydun? (Маммед, куда девал ключи?) [2: 97].
В некоторых источниках можно встретить и другие фоноформы этой словарной языковой единицы.
Примером этому может служить проявление в некоторых источниках его фонетических форм ''kanjaru'', а
также ''kancarı'' [3: 173].
На языке М. Физули доминирует q:
Qandan: [انRSTKim saldı səni bu təng rahə,
Qandan düşdün bu damgahə? (Физули)
Qanğı: QeRST Qanğı sözə etiqadım olsun?
Sənə necə etimadım olsun ? (Физули)
А в языке Говси Тэбризи фиксируется троекратный параллелизм (q // x // h):
Xansı: نSXSf Bu sərzəminə xansı çəməndən səba yetər
Kim, nikhəti – dimağimə çox aşına yetər (Говси).
Qaçan: نSXST Qaçan fürsət verir nazi-təğafül dərdi-hicranə
Bəli, əhya verən azdır və gər nə öldürən çoxdur (Говси).
Hansı: QYRSg Hansı gündür ki, təğafül bağrımı qan eyləməz
Ol ki vəsl eylər mənə, əğyarə hicran eyləməz (Говси).
Как видно, языковые факты с лихвой демонстрируют, что вариант h, составляющий плотность по
отношению к q//x//ğ входит также и в классической литературный язык. Этот вопрос рассматривают
прочие представители XVII века:
Hanı: QRSg Məni öldür ki, nöqsan oldu siraət,
Xudavənda, hanı şərti – mürüvvət? (Фадаи)
Hamu: abSg Məgər ol gün hamu əşrafü ə`yan,
Çıxıb gəştə olar eylərdi seyran (Фадаи).
Замена q>ğ также принимается как составная часть этого параллелизма в фонологической структуре
азербайджанского литературного языка XVII века. Различие лишь в том, что по сравнению с другими,
это не распространенный звуковой переход. То есть, на фоне звуковых переходов, представленных нами
выше, эта звуковая замена находится вне функциональности. Наличие лишь одного примера на языке
представителей этого временного отрезка является подтверждением нашей мысли. Это слово –
лексическая единица ğəmu ─ ahi :
Ansız yenə konlümdə ğəmu gözdə nəmüm bar,
Aramım olub məhv, əcəb halü dəmim bar (Эмани).
Ограничивающийся только языком Эмани, этот фонетический случай, на самом деле, регулируется в
ряде редких замен. Поначалу, это не привлекло наше внимание в начале слова. Относительно по степени
активности посередине слова, с этой точки зрения, различие демонстрирует диалект деревни Ширик
Джебраильского района. Такая замена демонстрирует себя в следующих cловах деревни Ширик: sağat,
camağat, intiğa<intiha, imtağan [4: 87]. А это на самом деле является фонологическим изменением в
формах этих слов, входящих в живую речь. Например:
Ədəbi tələffüz forması. Форма литературного произношения: saat → [sa:t].
Одна из форм произношения живой речи: saat → [sahat].
И наконец, вышеуказанное нами направление формы произношения населения деревни Ширик: saat
→ [sa:t] → [sahat] → [sağat].
Все это показывает, что путь к нормированию варианта h, занявшего себе прочное место наряду с
другими компонентами параллели (q // x // ğ) в начале слова, идущее к нормированию освобождается не
сразу, а так постепенно и в итоге, этот равномерный ход помогает ему, доставляет его на пик вершины.
Таким образом, хоть параллельность и продолжается и все еще сохраняется, то в другом полуэтапе пика
вершины народности (q // x // ğ) варианту [h] удается возвыситься до литературной нормы языка. Таким
образом, достижение [h] уровня нормы в параллельности приходится на XVIII век. Потому, XVIII век
стал вершиной процессов дифференциации, стабильности и народности, начавшихся с конца XVI начала
XVII веков. XVIII век является составной частью нового периода национального языка – периода
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народности. Именно по этим причинам, на фонетическом ярусе из-за того, что нормирование также
представляло собой единую систему и на других ярусах языка в XVIII веке, рядом с XVIII веком
пишется слово "пик вершины".
А выход варианта [h] на уровень нормы связывается с влиянием общенародного языка. Значит в
отличие от других параллелей, [h] был функциональным в общенародном языке и эта функциональность
сумела вывести из строя другие варианты. В итоге вариант [h], освободившись и отстранившись от своих
древних вариантов, превращается в единственный функциональный вариант. А это завершается тем, что
утверждается факт победы общенародного языка, что еще раз доказывает, что путь к народности
начинался с XVII века. Хотя в фонетической системе азербайджанского языка [h] закрепился в анлауте и,
войдя в нормирование, используется на уровне литературного языка, в следующих исторических
периодах наблюдается повторное использование начального [q] (или [x]) в позиции [h]. Например:
Rövşəndi qamu aləmə zatımda xudavənd Xəlq eyləməyib mu qədəri hiyləvü təzvir – (Касум Бек Закир).
Однако из-за того, что они не смогли нормироваться, начальное [h] заново восстанавливается и
укрепляется в своем месте. Сегодня распространение начального h не только в азербайджанском, но и в
других тюркских языках, и его принятие в качестве нормы является реальностью. Но, в мире тюркологии
существуют также и споры относительно существования согласного [h]. На основе этих споров есть
мнения, связанные с тем, что звук [h] вошел в фонетическую систему тюркских языков позже. Впервые
эту мысль озвучил Махмуд Кашгари. Он даже выдвинул гипотезу о том, что наряду с другими
типическими арабскими буквами буква k (и разумеется выражающий его звук) не существовал в
тюркских племенах. Позже в этой связи Кашгари пишет: "Правда, сову называют ''ühi'', но правильным
вариантом является ''üği'', как оно и произносится по-кыпчакски. А слово ''çaha'', означающее ''Çaxmaq''
(затвор, огниво) на языке кэнджек. Этот язык не является чистым, например, глазную боль называют
''əvəh'', что оно тоже не является чистым, как уже было отмечено.
Кроме того, чтобы дать паузу в конец слов прибавляется буква k h, как например, для того, чтобы
позвать ястреба говорят ''tah – tah'', а жеребца ''kürrih – kürrih''. Но, в словах, используемых для того,
чтобы объяснить что-то буква k h отсутствует. На языке Хотэн такая буква существует, потому, что в
этом языке чувствуется влияние индийских языков. Эта буква также есть в языке кэнджэк (kənçək), но и
этот язык не является чисто тюркским языком [5: 59-60]. Э. Азизов, выражающий отношение к вопросу
на основе реальных языковых фактов, а также на основе того, что в круг исследований М. Кашгари не
входили некторые тюркские племена (например, западные кыпчаки, уйгуры), не считает эту мысль
приемлемой и защищает мысль о том, чт с древних времен звук h существовал в фонетической структуре
некоторых тюркских языков [6: 106]. Мы тоже поддерживаем эту мысль и считаем безосновательной
мысль о том, что звук h, имеющий горловое произношение, вошел в фонетическую систему тюркских
языков под влиянием других языков.
Выводы. Мы видим реализацию замещения q>x в конце слова в азербайджанском литературном
языке XVII века:
Mən aşıq boynu burux, Mən aşığam şan bağlar
Maralın boynu burux. Gülü pərişan bağlar.
Yüz il qapında durram Elə yıxıxdı konlüm,
Sərgərdan, boynuburux (Cары Ашуг) Arı gəlsə, şan bağlar (Cары Ашуг).
Функциональность заемещения в жанре народного стиха очевидна. И в самом деле, это фонологическое
изменение реализуется внутри языковых фактов (buruq, boynuburuq, yıxıq), означающих признак и качество в
фольклорно-разговорном языке XVII века. В действительности те лексические единицы адаптируются к
орфоэпическим правилам современного времени и мы наблюдаем это в историческом этапе классической
эпохи – XVII веке. И лексические единицы buruq → [burux], и boynuburuq → [boynuburux], а также yıxıq →
[yıxıx] доказывают это своим живым речевым произношением. Значит, опять живая форма произношения
проникает в письмо и последовательно берет верх над ним.
Место, где это замещение получает более широкую среду распространения и начинает обладать еще
большей частотой использования, так это в южных акцентах: həx < haqq, pambıx < pambıq, çubıx < çubuq,
qabıx < qabıq, sərix < sarıq, quyrıx < quyruq [7: 32]. В тэбризских диалектах азербайджанского языка это
оглушение в конце слова считается одним из знаковых фонетических событий. Такие лексические
единицы, как çanax, qolcax, başmax, sumax, yamax, çarıx, çardax, alaçıx, tulux, əyax, pısdıx, , qaçax, dərax,
buçax могут служить тому примером [8: 49]. В произведениях южно-азербайджанских поэтов можно
встретить достаточно фактических языковых примеров, отражающих фонологическое изменение q > x:
Heydər baba, Quru gölün qazları, Gədiklərin sazax çalan sazları ...(азербайджанский поэт Шахрияр);
Şeyxülislam səhman qalıb, qıvraxdı, Novruzəli qaçaq keçib, qoçaxdı; Çox şükrü var, yenə gəldux, görüşdux,
İtənlərdən, bitənlərdən soruşdux, Kusmüşdux, Allah qoysa, barışdux ... (Шахрияр).
В шекинском диалекте звуковой переход q > x также считается одним из ведущих и специфических
замещений. "Так, звуку q в конце слова в нашем литературном языке, в диалекте Шеки соответствует
звук x. Напр.: balıx, alax, qatıx, qulax, qarandıx, qavax, fındıx, qavıx, donnux, çuvux, yeylax, papax, torpax,
başmax, atalıx, otax и т.д.'' [9: 44]. Если взять в целом, западные, северные и южные диалекты отличаются
от других по превосходству согласного x в конце слова [4: 92].
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Перспективы дальнейших исследований. Все вышеуказанное ясно отражает историческую
последовательность речевых звуков, занявших место внутри параллели qx//ğ//h в азербайджанском
литературном языке XVII века. А самое интересное это то, что эта последовательность играет роль
гаранта выявления и представления самого древнего языкового факта. А направление развития, начиная
с XVIII века ведет эту параллельность, существующую в азербайджанском литературном языке XVII
века, к доминированию, стабилизации и поднятию согласного [h] до нормы литературного языка.
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Абдуллаєва Гизилгюль. Паралель q x //ğ//h в літературній азербайджанській мові XVII cтоліття.
У статті звернено увагу на деякі аспекти, які мають місце у фонетичній структурі в літературній
азербайджанській мові XVII століття. Автор під час аналізу цих аспектів зробив паралелі у
контексті фонологічних змін, запропонував свої власні індивідуальні підходи. Виявлено історичну
послідовність мовленнєвих звуків, які зайняли місце в паралелі q x//ğ//h в азербайджанській
літературній мові XVII століття.
Ключові слова: азербайджанська мова, фонетика, фонологічні зміни, класична література.
Abdullaeva Gizilgyul. Parallels q x //ğ//h in the Literary Azerbaijani Language of the XVII Century.
The article highlights some aspects in the phonetic structure of the literary Azerbaijani language of the XVII
century. The author while analyzing these aspects has made parallels in the context of phonological changes,
proposed individual approaches. The historical sequence of language sounds, which have taken place in the
parallel q x//ğ//h in the Azerbaijani literary language of the XVII century, is traced.
Key words: Azerbaijani language, phonetics, phonology changes, classical literature.
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ГАЛИЧИНА ''ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ'' У КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА
У пропонованій статті подано короткі відомості про основні етапи життя і діяльності галичанина зі
світовим іменем, філософа, літературознавця, публіциста, історика та громадсько-політичного діяча
ХХ століття – Миколи Шлемкевича. Схарактеризовано особливості розвитку Галичини на межі ХІХ –
ХХ ст. на основі аналізу праці М. Шлемкевича ''Галичанство'', що побачила світ у 1956 році.
Ключові слова: галичанство, Галичина, інтелігенція, ''будителі духа'', українізація.
Постановка проблеми. Галичина кінця ХІХ – початку ХХ ст. стає тим середовищем, в якому
формується національно свідома українська еліта, що чітко розуміє й усвідомлює національні, культурні,
політичні потреби народу. Очолюване галицькою інтелігенцією національне відродження створило той
особливий клімат, який позитивно позначився на формуванні всієї нації, визначило подальшу історію
України, вплинуло на розвиток і статус української мови. Західна Україна (її культура, національні ідеї,
мовна практика) мала й має значний вплив на формування норм української мови, традиції і звичаї
українського народу, а давнє місто Львів – завжди було і залишається важливим європейським центром,
в якому розвиваються, взаємодоповнюючи одна одну, культури різних народів.
Актуальність дослідження вбачаємо у тому, що детальний аналіз праці М. Шлемкевича ''Галичанство''
дасть нам змогу не лише глибше зрозуміти духовний світ галичан, а й дослідити особливості розвитку всього
українського (культури, освіти, мови) у Східній Галичині на межі ХІХ – ХХ століть.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць, які розкривають окреслені проблеми,
можемо назвати наступні розвідки: ''Современная Галиция'' Леона Василевського, ''Про українську мову і
українську справу'' Михайла Грушевського, ''Чудернацькі думки про українську національну справу''
Михайла Драгоманова, ''Як живеться українському народові в Австрії'' Володимира Левицького, ''Як
пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії'' Михайла Возняка, ''Галичина в життю
України'', ''Утворення українського коронного краю в Австрії'', ''Українство і москвофільство серед
українсько-руського народу в Галичині'' Михайла Лозинського, ''Про українську літературну мову''
Євгена Чикаленка та інші.
Мета статті – на основі аналізу праці Миколи Шлемкевича ''Галичанство'', що побачила світ у 1956
році [1], схарактеризувати особливості розвитку Галичини на межі ХІХ – ХХ ст., розкрити умови
формування нової творчої, щораз чисельнішої верстви світської інтелігенції, що прагнула займати
відповідне становище в громаді, впливати на розвиток свого краю і його майбутнє, а також неустанно
боролася за духовне відродження галицького народу.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу названої праці,
окреслимо основні етапи життя і діяльності ученого зі світовим ім’ям. Микола Іванович Шлемкевич
(народився 27 січня / 8 лютого 1894 року у селі Пилява, що на Тернопільщині в сім'ї священика
о. Івана Шлемкевича – † 14 лютого 1966 року у місті Пассейк, Нью-Джерсі, США) – це ''галичанин зі
світовим іменем, філософ, літературознавець, публіцист, історик та громадсько-політичний діяч
минулого ХХ століття, який творив під псевдонімами – М. Іванейко, С. Вільшина, Р. Срібний […] й
пройшов з Україною та українцями весь складний і тернистий шлях формування та краху національних
урядів, повстань, переворотів та військових дій на наших теренах у часи І-ої та ІІ-ої світових війн,
національно-визвольних виступів, репресій та Голодоморів. Всі ці події не просто бачив чи спостерігав
20-и річний юнак із Тернопільського села Пилява. Він, озброєний національними ідеями у 1917 році
після повернення із сибірського заслання 1915-1917 років, куди його вивезли під час окупації Галичини
московською армією, поселився у Києві, де працював секретарем ''Робітничої газети'', а за сумісництвом
– науковим співробітником Всеукраїнської Академії Наук. У таких історичних та політичних умовах
Микола Шлемкевич здобув блискучу освіту, закінчивши Бучацьку й Львівську гімназії та факультет
філософії Віденського університету, у філософському гуртку якого активно працювали такі мислителі з
європейськими та світовими іменами, як Карнап, Шлік та інші. У тому числі й завдяки впливу їхніх
праць М. Шлемкевич став фаховим, простіше кажучи, ''цеховим'' філософом високого штибу'', –
справедливо зазначають Степан Сворак й Олександр Панченко [2].
М. Шлемкевич (як зауважують дослідники) – це мислитель парадоксальний, оскільки в ньому
напрочуд оригінально поєднуються дві риси характеру – галицька з його замкненістю, упорядкованістю
та преклонінням перед ієрархією й східноукраїнська, що сформувалася у молодого М. Шлемкевича
біографічно, через його активну участь у роботі Української Академії Наук та учителювання протягом
1919-21 років у школах Черкащини [2].
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М. Шлемкевич особистість різнобічна. Він редагував часописи ''Перемога'' і ''Наші дні'' та газету
''Українські вісті'', друкувався у ''Літературно-науковому віснику'', викладав в Українському Вільному
Університеті, протистояв ідейним поглядам окремих політичних партій та утискам польської
адміністрації проти українців Галичини та Волині, виступав за активну учать української молоді у
просвітницькій, громадсько-політичній боротьбі проти польської експансії. Він, як зауважують
С. Сворак й О. Панченко, ''прагнув до здійснення ідеалів Т. Шевченка та І. Франка про добро, правду і
красу, за нову українську людину, озброєну ідеєю національної свідомості й соборності, шукав нових
доріг для українського суспільства, для його морального зміцнення і державного оформлення, називаючи
наш народ ''…вічним мрійником і шукачем царства справедливости на землі...'' [2].
У 1945 р. починається другий етап наукової, публіцистичної та політичної діяльності М. Шлемкевича,
що пов'язаний з еміграцією / Австрія, Німеччина, США /. Саме в еміграції учений продовжує роботу над
виданням ''Енциклопедії українознавства'', стає співзасновником Союзу українських національних
демократів. У 1953 р. засновує й редагує журнал ''Листи до приятелів'', а у 1956 р. організовує роботу
видавництва ''Ключі'', в якому друкує свій журнал та власні твори, а також книги інших письменників,
дослідників і політиків.
М. Шлемкевич не лише автор численних статей, присвячених Україні, що друкувалися у галицькій та
діаспорній пресі, а й автор книг про українську культуру, розвиток та становлення суспільно-політичної
думки, перспективи нашого народу в умовах незалежності й свободи української держави:
• ''Філософія'' (1934 р.), яку було перевидано в другому виданні під назвою ''Сутність
філософії'' (1981 р.);
• ''Українська синтеза чи українська громадянська війна'' (1946, 2-е вид. у 1949 р.);
• ''Загублена українська людина'' (1954 р.);
• ''Галичанство'' (1956 р.);
• ''Верхи життя і творчості'' (1958 р.).
М. Шлемкевич – український патріот, патріот Галичини, який завжди думками повертався до Львова ''як
до неминучості, як до призначення. […] Бо велике місто-столиця – це осередок життя народу, як голова і
мозок організму. […] І всюди, куди сягало проміння Львова, була Західна Україна'' [3: 5]. Голос, слово
М. Шлемкевича (як він писав у передмові до ювілейного збірника ''Наш Львів'') – це ''проста мова живих, що
не потребують голосно кричати про любов і біль свого серця'' [3: 6]. Ось чому наукові розвідки дослідника
цікавлять сьогодні не лише учених-істориків, філософів, культурологів, а й філологів.
У названій праці М. Шлемкевич зауважував, що ''Галичанство, як усе людське, не є ні досконалістю,
ні повною нездатністю. Усвідомити собі його суть, відчути і бачити його прикмети й хиби – вважаємо
потрібнішою річчю, ніж під тиском різних підсвідомих психічних комплексів сліпо й безкритично
хвалити його, чи так само сліпо й безкритично відкидати'' [1: 6].
Предметом роздумів Миколи Шлемкевича стала Галичина ''як психологічна категорія''. Автор зазначає:
''Маємо приглянутися до галичанства, як до окремої – що так висловимося – душевно-расової відміни серед
українства, як до окремого типу, і спробуємо розуміти його постання, форми історичного буття, і вкінці його
сучасні завдання в зв’язку із завданнями всього українства'' [1: 7-8]. Оскільки усе, що відбувалося в Галичині,
сприяло створенню й оформленню ''західньо-українського, а fortiori галицького типу'' [1: 8].
Принагідно зауважимо, що подібні міркування й цікаві спостереження над типами українського
національного характеру, залежно від середовища проживання носіїв й історії, знаходимо у праці
Д. Чижевського ''Нариси з історії філософії на Україні'' [4], в якій учений зазначає: ''Протягом віків
народний світогляд не залишається все тим самим. І впливи чужих культур і великі зміни у власному
житті – все це накладає свій відбиток на психіку народню. Народний світогляд є, таким чином,
сполучення певних надісторичних та історичних елементів'' [4: 18]. І додає: ''Є завше в кожній нації ріжні
психологічні типи людей, є певні ріжноманітні соціяльні типи, є, нарешті, місцеві відміни, що можемо
назвати племінними. Усі такі відміни дуже ускладнюють національне обличчя народу і роблять його
характеристику надзвичайно складним завданням. Від цієї ріжноманітности характерів залежать і певні
ухили у світогляді'' [4: 19].
Особливість України, як зазначає М. Шлемкевич, полягає у тому, що вона завжди мала багато
духовних і господарських центрів, однак лише ''два з-посеред них стали особливо виразними й
особливими осередками внутрі українського світу: – це Київ, і Львів. […] Отже Східньою Україною
називатимемо все те, що стоїть у духовно-політичному засягу Києва. Західною Україною називатимемо
те, що духовно і політично оглядається на Львів'' [1: 8-9].
У названій розвідці вчений розкриває душевні відмінності представників західного українства,
особливості галичанства, яке завжди жило в світлі Львова. Особливу увагу звертає вчений на листопад
1918 року, коли ''на Західній Україні бачимо тоді вперте зусилля української провідної верстви, отже в
п ер ш ій мір і ін те лі г ен ц ії, далі освіченого селянства і свідомого робітництва, – розбудувати і
утвердити нову державу, що постала на руїнах австрійської імперії'' [1: 10]. І хоча усе це відбувалося на
фоні спокою широких народних мас, однак ''творчий патос провідної верстви, отже головно інтелігенції,
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був значно сильніший за силу народної стихії. Її треба було спонукувати до руху, а не втихомирювати''
[1: 10], тоді як у Східній Україні народна стихія переливалася і кипіла, а провідна верства ледве встигала
оформлювати, а тим більше впливати на народні стихійні рухи. У цій ситуації на заході бачимо перевагу
раціональних, розумових дій, тоді як на сході – ірраціональних, стихійних рухів.
Протиставляючи твори мистецтва українського сходу, зокрема кубанця Мухіна (його композицію
''Чумак'', ''Слава'' та ін.), а з іншого боку – майстра українського заходу, холмщака, духовно зв’язаного зі
Львовом, Павлося (зокрема його ''Материнство'', ''Король Данило''), Микола Шлемкевич знову зауважує,
що з плином часу (з буремного 1918 р. і аж до 1942 р.) душевний стан різних частин України залишився
таким же: на сході й надалі переважає ''могутня і прекрасна стихійність, на заході спокійніша,
скромніша, раціональна обмеженість'' [1: 15]. Саме події різних історичних періодів змогли виявити і
вияскравити, засвідчити і показати психічну різницю між українським сходом і заходом. Схід, степ,
завжди був непевний і небезпечний, захід, ліс, уособлював спокій, батьківський дім, де в часи степової
негоди українська народна родина знаходила захист [1: 21]. Однак з часом (особливо з ростом у Західній
Європі міст-столиць, міст-торгівельних центрів) пріоритети змінюються, і ті, що відважніші, готові
ризикувати, легші на підйом й більш емоційні – кидають західні землі і продираються на схід, у степ, де
небезпечно жити, де неспокій, зате життя вільніше і немає польської панщини [1: 23]. ''На заході, –
наголошує Микола Шлемкевич, – залишилося все те, що з різних причин не могло знятися з місця. […]
Отже, все спокійніше, більш слухняне до закону, менш ризикантське, сказати б: – реалістичніше, –
сиділо далі на своїй землі, хоч у чужій неволі. Це були бідніші уявою та тяжчі до руху шари, але впертіші
й характерні в тому розумінні, що врісши в землю, вони не кидали її навіть за ціну повної соціальної
нівеляції'' [1: 24]. Це були люди, що втопилися в народі, але не зреклися своєї землі.
У середині ХІХ століття у межах одностайної, соціально й інтелектуально однорідної народної маси
Галичини починає ''наростати нова провідна верства'' [1: 27], здебільшого на ґрунті священицтва.
З’являються ''будителі духа'', на чолі з о. Маркіяном Шашкевичем. З 1848 року галичани піднімають
перед владою не лише соціальні, а й національні вимоги, зароджується ідея політичної самостійності.
''Руська Рада'' була політичним носієм галицької ідеології, суть якої полягала у наступному: ''Є один,
великий – тоді казали – пятнадцятимільйоновий (український) нарід. Тільки менша частина його
знаходиться в межах австрійської монархії; значно більша частина належить до російської імперії.
Одначе це один нарід із свідомістю і почуттям своєї національно-політичної єдності, якої він ніяк не
зрікається. […] Вітка українського народу, що знайшлася в межах Австрії, … хотіла б … з’єднання всіх
українських земель, отже Галичини й Північної Буковини, … і Угорської Руси (Карпатської України) в
один український автономний коронний край'' [1: 28]. Варто зауважити, що це перша й основна
національно-політична ідея, яка виникла на початку ХІХ ст. у Галичині та якою жило галичанство аж до
1918 року (року, коли зникла Австро-Угорська імперія). Названа ідея, чи швидше мрія галичан, з 1848 і
аж до 1918 р. була, за твердженням М. Шлемкевич, ''сном-мрією''.
Ще однією бідою, чи швидше загрозою для всього українського у Галичині, хоча й тимчасовою, було
москвофільство, однак ''українство'' виявилося куди радикальнішим і активнішим оборонцем перед
польським засиллям, і коли те українство витворило духовно творчу і організаційно сильну провідну
верству, тоді москвофільство втратило всі ідейні підстави. Воно почало передавати свої найкращі молоді
ідейні сили – між ними студента Івана Франка – українству'' [1: 37].
Дев’яності роки ХІХ століття внесли глибокі зміни у світобачення галичан, і, як слушно зазначає
М. Шлемкевич, у ''глухих карпатських закутинах або в тихих селах Дністрового яру ще до світової війни
галицький світ поділився на ''українців'' і ''старорусинів''. І ще тоді могли ви зустріти на затіненому
сільському кладовищі, під плакучою березою, свіжу могилу і напис на хресті, писаний етимологічним
правописом […]. Це прощався зі світом і з історією представник далеких, померклих часів …'' [1: 40].
Ось чому саме в 90-ті роки ХІХ ст. починається новий етап життя і розвитку Галичини й усього
українського на західних теренах. Перед новою, тільки-но сформованою творчою українською
інтелігенцією постало складне завдання – перебороти консерватизм частини своєї верхівки і пасивність
народу, підняти рівень його знань і самооцінки з метою активного впливу на долю краю.
У кінці ХІХ ст., коли капіталізм прийшов і до Галичини, починають рости її міста, збільшується
державна адміністрація, а сини священиків, багатих і середніх селянських родин почали вдаватися до
світських занять, оскільки в Австрії нижчі урядові щаблі стали доступними і для українців, а тому
''посилати синів до школи, середньої і вищої, це був добрий вклад капіталу, і селянин часто не вагався
продати частину поля, щоб – як говорилось тоді – вивести сина в пани'' [1: 44]. Так зробив і незаможній
коваль, коли скерував свого сина Івана в гімназію до Дрогобича і ''став його син паном і володарем духа
свого народу, Іваном Франком'' [1: 45].
Саме так народжувалася нова й творча, щораз чисельніша верства світської інтелігенції в Галичині,
що прагнула займати відповідне становище в громаді, впливати на розвиток свого краю і його майбутнє.
Галицька інтелігенція мала міцні знання, здобуті не лише в університетах Львова чи Чернівців, а й в
інших освітніх центрах Західної Європи (зокрема у Граці, Відні, Празі, Кракові, Варшаві, Вроцлаві,
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Познані, Любліні, Лодзі, Жешові та ін.). Одухотворена філософським позитивізмом і природничим
монізмом, нова світська українська інтелігенція на чолі з Іваном Франком розпочала глибоку духовну
революцію в Галичині. І хоча старий патріархальний світ не хотів здаватися і тримав оборону, та все ж
революція перемогла. Її вислідом стало ''зосвітщення – секуляризація духа, його поляризація, коли вже
поруч віри розум і наука стають рівнорядними силами. І вислідом її була секуляризація суспільства і
всього життя'' [1: 48]. Етап оновлення і суспільних змін, який колись очолювали передові українські
священики, продовжила світська інтелігенція, яка почала епоху нової доби в історії галицького
суспільства. Галичанство, що отримало у 90-ті роки ХІХ ст. нове оформлення, вже на початку ХХ ст. іде
швидкими кроками вперед як у духовному, так і в політичному напрямі, а тому відбувається культурний
і політичний поступ усього українського в Галичині.
На початку ХХ століття саме Іван Франко і Митрополит Андрій Шептицький стали в Галичині
уособленням поєднання нових ідей у новому світі, де світське і мирське (sacrum et profanum), знайшли
точки дотику, об’єдналися і стали прикладом для наслідування.
Українська світська інтелігенція кінця ХІХ – початку ХХ ст. була ще ''дуже молодою суспільною
верствою. Кожен її член мав ще на селі батьків, чи брата, сестру, чи дальших рідних, і кожен духовно і
життєвими привичками почував себе зв’язаним із селом. Тож усі ті ферії, святкові і літні, звичайно
проводила та інтелігенція по рідних домах по селах. А це означало постійну близину до народу, його
жури і його потреб. Та міська інтелігенція почувала себе дома на селі, а в місті, чужому тоді – польськожидівському – вона була представником-амбасадором українського світу, що навколо. Вона приносила в
місто українські звички, український стиль життя. Вона, пристосовуючись до нових міських обставин,
одночасно пристосовувала місто до себе. Вона почала українізувати його не тільки мовою, але духом і
стилем. Інтелігенція в вільнішій австрійській упорядкованості життя не мала почуття меншецінності
супроти чужонаціонального міщанства. Це була здорова верства, що вийшла з українського села
здобувати для нього місто, а не топитися в ньому'' [7: 54-55].
Ці зауваження М. Шлемкевича підтверджує й Анна Франко-Ключко, яка у статті ''Ставлення мого
батька до селян (Спеціяльна ювілейна стаття для жур. ''Життя і Школа'')'' писала: ''В Дрогобичі І. Франко
пізнав інший світ. Світ міста, що дав йому так багато цікавих спостережень і роздумів. […]. Літо
проводив Іван Франко у батьків на селі, як теж Різдвяні та Великодні ферії проводив вдома. Місто не
потрапило його відчужити від села. […] Вечорами сходилися його ровесники, а то й старші парубки чи
ґазди та жінота, щоб послухати, як Івась читає книжки, привезені з міста'' [2; 5]. Згодом ''письменник
своїм власним прикладом разом із горсткою друзів пробивали вільний шлях до душі народу. Вони у
вільний час ходили по селах – спершу в Дрогобиччині, а опісля дальше і збирали вечорами сільську
молодь та читали їм твори українських письменників, співали пісень, давали концерти і відчити. Це
приваблювало до них не тільки молодь, але й старших, які дивувалися тому, що молодь, яка вчиться у
місті ''на панів'' іде в село, цікавиться долею селянина та його життям-буттям. Це були одні з перших
контактів української інтелігенції із селом. Із цього була обопільна користь, бо освідомлювано наших
селян і заохочувано інших інтелігентів вивчати і любити наш нарід'' [5: 5]. Усе життя Іван Франко
закликав інтелігенцію, яка здобула освіту й академічні дипломи, щоб вона не відгороджувалася від
рідного народу, його мови, звичаїв, але йшла в народ і ''сплачувала братам-хліборобам свій борг, щирою
й мозольною працею на народній, запущеній ниві…'' [5: 5].
Повертаючись у міста, натхненні рідною землею, захоплені ідеями європейських університетів, вони
привозили нові скарби ідей і боролися за духовне відродження галицького народу. Домівки священиків
ставали культурними осередками, тут дискутували, читали нові українські поезії, новели, повісті, ''в тих
товариствах плекалася стара, галицька і буковинська пісня Вербицького, Матюка, Воробкевича. […]
поставали нові пісні Остапа Нижанківського і Дениса Січинського. […] для тих товариств творили і
члени ''Молодої Музи'', як Василь Пачовський, Петро Карманський, Михайло Яцків. Ці осередки були
мініатюрними палатами галицького ренесансу'' [1: 56] в убогих галицьких умовах тих часів. Священики,
відкриті для нових думок та ідей, були непохитними у вірі, а тому були представниками здорового
консерватизму, тим міцним фундаментом, який під натиском нових ідей утримував порядок духа і життя
й не давав духові і суспільству втратити власний ґрунт під ногами. Вони ставали меценатами й
духовними натхненниками передової галицької молоді.
Проте скрізь у Галичині (її політичному житті, науковому розвитку, мовотворчому становленні,
освітній діяльності) відчувалася присутність її генія – Івана Франка. Ось як про це пише М. Шлемкевич:
''А над усім тим духовним процесом носився великий дух творця, найбільш досвідчуваного долею і в
тому трагічному значенні її вибранця, дух Івана Франка'' [1: 58]. У ті роки, – констатує вчений, – ''Західна
Україна створила в духові те, що здобуло їй признання з боку такої живої, і значно багатішої в цьому
напрямі Східної України. Виразником такого братнього признання був амбасадор Києва у Львові,
професор Михайло Грушевський'' [1: 57]. І хоча життя галичан було вже у привітніших, проте й далі
затхлих і припліснілих цісарсько-королівських кімнатах, і хоча будні проходили в ''обмежених умовинах
життя і обмежених обріях духа. Ми жили тісними, одні галицькими, другі буковинськими, чи карпато258
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українськими журами'' [1: 57], та все ж під впливом духовної революції кінця ХІХ ст. галицьке
суспільство рухалося вперед до нових форм життя під керівництвом свого вчителя і ''Мойсея'' – Івана
Франка. Однак, стверджує М. Шлемкевич, при всьому поступі духа на початку ХХ ст. у Галичині поети,
митці, учені були самотні серед людей, незважаючи на те, що саме ці люди, галицька інтелігенція,
готували підґрунтя для утвердження української державності, яка на українському Заході перестала
існувати ще в ХIV столітті.
У тяжкі 1917 – 1919 рр. галичани вийшли у широкий український світ і вдихнули повітрям далеких
просторів українського степу й української історії, відчули смак свободи й утвердилися в бажанні
творити єдину державу, в якій вони – її природна, хоча й своєрідна, складова. Галичани чітко
усвідомили, що їх роль і завдання допомагати втілювати в життя раціональні ідеї і почини Східної
України, Києва. Саме з Наддніпрянщини приходили в Галичину нові думки (''заплідні мислі''), як це
бувало вже не раз. Згадаймо хоча б вплив Т. Шевченка на відродження Західної України, вплив
М. Драгоманова на духовну революцію очолювану Іваном Франком й ін. Проте заслугу Галичини
вбачаємо у тому, що вона завжди сприймала, підтримувала і втілювала у життя ідеї наддніпрянців і при
цьому жила духовно в їх тіні. ''В цьому була наша сила. І поки ми були вірні тому нашому завданню, ми
здобували собі – хай не завжди любов – то все ж пошану і признання всієї України'' [1: 70-71].
Двадцяті роки ХХ ст. – це перехідний період, коли українська Галичина, знаходиться у ''совєтській'' і
польській окупації, однак духовно підтримувана емігрантами, живе ідеєю недавно здобутої
самостійності. В усіх сферах життя галичани прагнуть самостійності. У ''культурницькій ділянці Наукове
Товариство ім. Шевченка продовжує працю, як самостійна науково-дослідча установа, тоді ще в живому
зв’язку з Київською, Українською в той час, Академією. – Український Тайний Університет, якого
професорський штаб рекрутував саме з членів НТШ, – це монумент самостійницьких тенденцій на
високо шкільному полі. – ''Рідна Школа'' відбудовує сітку нижчих і середніх шкіл, спертих виключно на
пожертви народу і його вітки в Америці. – Вкінці ''Просвіта'' своїми читальнями, театральними гуртками,
самоосвітніми курсами веде масову освіту в самостійницькому дусі. Кадрів для цієї праці постачає
частинно Тайний Університет, а головно Український Вільний Університет і Український ТехнічноГосподарський Інститут у Чехословаччині, де число українських студентів доходило до 2200, і також
німецькі університети, передовсім віденський, який на початку 20-х років мав найвище в своїй історії
число українських студентів: – кількасот! Це ж недавні старшини і рядовики переходили новий вишкіл в
університетах і політехніках, щоб продовжувати боротьбу. В змінених обставинах вони далі
розбудовують, закріплюють, і обороняють українське незалежне життя'' [1: 73-74]. Речники галицьких
партій у сеймі в 1928 р. заявили, що їх державою є українська держава, а столицею не Варшава, а Київ.
Уся Україна у ці роки живе ідеєю соборної самостійності й культурної незалежності. Українці ще не
знають, що їх чекатиме залізна завіса 30-х років, однак якось інтуїтивно відчуваючи зміни не на краще,
саме в Галичині відбувається ''народження іншої сили як антитези давнім і як виразника духа і політики
нового покоління і в новій ситуації напередодні 30-х років'' [1: 79]. Тією силою стає націоналізм,
оскільки політика Польщі і Росії була спрямована на денаціоналізацію українства, на перетворення його
в малопольське плем’я чи малоросійство.
У тридцяті роки ХХ ст. велася політика на знищення душевних і фізичних основ українства в
Галичині, вівся наступ на інтелігенцію і передове селянство, селянську родину, душу, релігію, звичаї,
мораль; були намагання знищити духовні авторитети галичан: Драгоманова, Франка, Грушевського;
дорога на Схід була щільно забита, а тому українство вимушене було піти в підпілля, яке ''ставало в
Галичині того часу своєрідною новою Запорізькою Січчю'' [1: 87].
Галичина тужила за Східною Україною, мріяла віддати себе вимріяній Україні. Однак і
Наддніпрянська Україна, і Галичина прийшли у 1941 рік як ''дві розколоті і розсварені сестриченьки'' [1:
92]. Подальшу їх долю й історію ми знаємо, однак, застерігає М. Шлемкевич, мусимо пам’ятати про
українців в еміграції, які ''здалеку від життя України живуть у своїх гетто, неначе музейні експонати,
звичаї, говори, привички, яких край уже не знав і не знатиме'' [1: 93].
Висновки. Отож, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувся процес щораз дальшого і глибшого
''осхіднячення'' Західної України, отже і Галичини, але водночас розпочинається процес ''огаличанення''
Східної України. Українська духовність на українському заході і сході, знищувана різними
тоталітарними режимами, вистояла, для того щоб сьогодні знову знайти в собі сили і відродитися. ''Йде
взаємне наближення, уподібнення укладу життя і укладу духа. Соборність стає не тільки географічним і
державно-політичним поняттям, але й психологічним. […] Вважаємо моральним обов’язком українства у
вільному світі піддати свої ідеології й організаційні форми радикальній ревізії-провірці. Це передумова
очищення себе і нашого життя від сумних тіней тих часів. […] Ніколи в новіші часи не були ми такі
одностайні, такі близькі. Двері глибокої соборності у взаємному розумінні і взаємній любові відкриті
тепер навстіж. Тільки ''полки погані'' застарілих мислей і форм і зв’язаних із ними амбіцій і провин –
заступають дорогу. ''Потопчімо ті полки погані'' – і свідомість, і совість повторюють слова Франка. І тоді
з роз’ясненими очима і щирим серцем увійдемо в ті відчинені двері'' [1: 103-108].
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М. Шлемкевич вірив у світле майбутнє своєї знедоленої Батьківщини, вірив, що виплекана на межі
ХІХ – ХХ століть українська інтелігенція знайде в собі сили вистояти у непростій боротьбі за розвиток
української мови, культури, держави, що зветься – Україна.
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Гирняк С. П. Галичина ''как психологическая категория'' в концепции Николая Шлемкевича.
В данной статье представлены краткие сведения об основных этапах жизни и деятельности
галичанина с мировым именем, философа, литературоведа, публициста, историка и общественнополитического деятеля ХХ века – Николая Шлемкевича. Дана характеристика особенностям
развития Галичины на рубеже ХIХ – ХХ в. на основе анализа работы М. Шлемкевича ''Галичанство'',
вышедшей в 1956 году.
Ключевые слова: галичанство, Галичина, интеллигенция, ''будители духа'', украинизация.
Hirniak S. P. Galicia ''as a Psychological Category'' in the Mykola Shlemkevych’s Concepts.
This article presents the summary of the main stages of the life and work of the Galician with the worldwide
reputation, philosopher, literary critic, essayist, historian and political figure of the XX century –
Mykola Shlemkevych. Features of Galicia in the XIX – XX centuries are determined by analyzing the work by
Shlemkevych ''Galychanstvo'', which was published in 1956.
Keywords: galychanstvo, Galicia, intellectuals, ''adherents of the spirit'', ukrainization.
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ЛЕКСИКА ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (НОМІНАЦІЇ ОСІБ):
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
У статті здійснено аналіз та типологію лексики інтимної сфери життя людини (номінацій осіб) на
основі її структурних особливостей, зокрема виявлено превалювання лексем, утворених лексикосемантичним способом на базі номінацій флори та фауни, назв осіб за професією чи родом діяльності, а
також абстрактних іменників. Другу за кількістю групу становлять субстантивовані прикметники з
коренями люб- або кох-, або ж утворені на базі ад’єктивів на позначення внутрішніх чи зовнішніх
якостей коханої людини. Найменшу ж кількість становлять суфіксальні деривати.
Ключові слова: афектонім, спосіб словотворення, дериват, субстантивована лексема.
Постановка проблеми. Дослідження лексики інтимної сфери життя людини в сучасному українському
мовознавстві має вже певні традиції й зводиться в основному до висвітлення семантико-функціональних
особливостей такої лексики й фразеології в українських фольклорних текстах [1; 2], аналізу окремих
концептів (любов, кохання, серце тощо) [3; 4], словотворчої спроможності дієслів почуттів [5] або ж загалом
виходять за межі власне лінгвістичних студій [4; 6]. Водночас для всебічної характеристики лексики
інтимної сфери людини, з’ясування її місця в лексичній та граматичній системі української мови важливим
є й дослідження структурно-семантичних особливостей таких лексем, передусім, їх словотвірної та
граматичної семантики, з одного боку, та словотвірної й морфемної структури, з іншого. Такий аналіз дасть
змогу не тільки окреслити нові аспекти аналізованої лексики, а й виявити типологію лексем на позначення
інтимних почуттів людини, яка б ґрунтувалася на їх структурно-семантичних характеристиках. Усе це
свідчить про незаперечну актуальність та новизну пропонованої розвідки.
Неоднорідність та розмаїтість почуття кохання, різноманітність форм та способів його вияву
зумовлюють уживання різноманітної інтимної лексики, притаманної будь-якій мові, яка потребує певної
систематизації та класифікації. Більше того, ''культура кохання в європейському лінгво-культурному
ареалі є, передусім, культурою вербальною, тісно пов’язаною із словесним (літературним та
повсякденним) вираженням'' [7: 1]. Виокремлення такої лексики, її ідентифікація та типологія
наштовхуються в сучасній лінгвістиці на чимало труднощів, пов’язаних, з одного боку, із різними
підходами до предмету дослідження, а з іншого, з неможливістю чіткого відмежування інтимної сфери
від інших сфер життєдіяльності людини. На нашу думку, основним критерієм виділення такої лексики є
семантичний критерій, що дозволяє нам виокремлювати лексико-семантичне поле інтимної сфери життя
людини з лексемами-домінантами любити та кохати [2: 7-8]. Внутрішня типологія цього поля за вісями
часу, інтенсивності та ін. зумовлює його внутрішнє структурування й виокремлення понад 1000 лексем,
яким властива архісема любити. У зв’язку з обмеженим обсягом пропонованої статті ми зосередимо
увагу на дослідженні структурно-семантичних особливостей номінацій осіб інтимної сфери людини.
Таким чином, мета статті – окреслити структурно-семантичні особливості лексики інтимної сфери життя
людини (номінації осіб), зокрема встановити континуум похідних та непохідних лексем, виявити типологію
способів та засобів словотворення аналізованих лексем, їх словотвірних типів та словотвірної семантики,
встановити зв’язок морфемної структури слів з їх функціональними та семантичними особливостями.
Виклад основного матеріалу. Різноманітні слова та словосполучення на позначення об’єктів та
суб’єктів кохання, так звані афектоніми, становлять окремий і доволі широкий пласт інтимної лексики.
Афектоніми – це апелятиви, які виступають як синонімічні, вторинні назви об’єкта-суб’єкта кохання у
ситуаціях особливої приязні, інтимної, душевної близькості в стосунках між хлопцем і дівчиною,
чоловіком і жінкою, між особами, яких пов’язують любовні зв’язки. Характерною рисою афектонімів є
те, що вони функціонують переважно тільки в спілкуванні двох осіб і є суто індивідуальними,
приватними назвами суб’єкта-об’єкта, хоч багато з них широко вживаються в українському фольклорі як
символи, постійні, усталені звертання, епітети тощо. Афектоніми, як правило, стилістично марковані,
емоційно забарвлені, заряджені експресією, позитивною конотацією, хоч можуть виступати і як
негативно конотовані лексеми та сполуки, містити в собі іронію, а інколи й сарказм. Часто в ролі
афектонімів можуть виступати різноманітні оказіоналізми, регіоналізми, ономатопеїчні утворення і т. д.,
але в основному тут виступають лексеми-апелятиви з різних галузей людського життя. Вивчаючи
питання використання афектонімів у низці європейських мов, польські дослідники Яцек Перлін та Марія
Мілевська встановили, що у функції назв об’єктів-суб’єктів кохання в європейських мовах можуть
уживатися назви звірят та їх частин тіла, назви дорогоцінних металів, прикрас, лексеми з астрономічнометеорологічної сфери, назви з галузі флори, назви страв, міфічних істот, частин тіла людини, високих
© Григораш С. М., 2013
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титулів і посад, назви, які стосуються статі, різноманітні власні імена, а також назви, етимологію яких не
завжди можна встановити [8: 165-173].
В українському мовленні найбільшу групу афектонімів складають, звичайно, назви, що входять у
лексико-семантичне поле кохання, зокрема агентиви з коренями -люб- та -кох-. Так, із коренем люб-, як
ми зазначали, налічується 36 іменників-агентивів чоловічого роду та 24 іменники жіночого роду. До них
варто долучити також деякі субстантивовані прикметники. Наведемо їх перелік: влюбливий (субст.),
возлюбленник, залюбленик 'любитель', любас, любасник 'коханий', любасок – 'тс', любець 'милий, коханий',
любий (субст.), любик 'коханець', любимець, любимчик, любич 'улюбленець', любиJш 'коханий', любище
'любимець', любко, любленець, любовéць 'любитель', любовник, любойко 'коханий', любонько 'милий',
любуненько 'найдорожчий коханий', любуньо, любусь 'милий', любцьо, любчик, нелюб, облюбенник
'наречений', облюбленець 'тс', перелюбець 'той, хто перелюбствує', перелюбник, полюбовник, розлюб
'коханець', улюбленець, улюбленик, улюбленчик, улюбливий (субст.), іменники з коренем кох-: кохан,
коханок, коханець, коханчик, коханек, укоханець, коханочок, коханий (субст.); іменники жіночого роду:
люба (субст.), любанка 'кохана', любаска, любашка 'коханка', любесенька 'кохана', любимиця, любимочка,
любка1, люблениця, люблянка 'кохана', любовниця, любойка 'мила, серденько', любонька 'мила', любочка,
любуненька 'найдорожча кохана', любуня, любця, любчиJна 'любка', облюбенниця 'наречена, коханка',
перелюбка, перелюбниця, полюбовниця, улюблениця, улюбленка та коханка, коханочка, укоханка.
До наведених вище афектонімів з коренями -люб- та -кох- можна навести ще цілий ряд інших
субстантивованих прикметників, які вживаються в звертаннях до коханої людини або як самостійні
лексеми, або в ролі епітетів до тих чи інших іменників. Вони можуть характеризувати коханого / кохану
з різних сторін – за внутрішніми та зовнішніми якостями, за характером, вдачею тощо. Хлопець може
бути: люJбий, миJлий, миленький, дорогиJй, солодкий, солоденький, рідний, дорогоцінний, найдорожчий,
солодкавий, чутливий, вродливий, гарний, стрункий, високий, мужній, міцний, красивий, чорнобривий,
чорнобривенький, чорнявенький, русявочубий, білявенький, нелінивий, але й брехливий, нелюбий,
осоружний, проклятий та інші негативні епітети та характеристики нелюбого чоловіка; дівчина може
бути також люJба, миJла, миленька, дорога, солодка, солоденька, рідна, найдорожча, вродлива, гарна,
красива, чорнобрива, чорнобривенька, чорнявенька, білявенька, нелінива, кокетлива, щебетлива, але й
вередлива, примхлива тощо, наприклад:
Прощай, миленька, чорнобривенька,
Я йду в чужую сторононьку.
Поряд із лексемами семантичного поля кохання можуть уживатися іменники щастя та його антонім горе,
радість та його антонім смуток (ти моє щастя, ти моя радість, ти моє горе), іменник доля та інші, пор.:
Смутку мій гіренький,
Як я буду ґаздувати такий молоденький?
Якщо проаналізувати походження українських афектонімів стосовно різних сфер реальної дійсності,
то тут також можна помітити велику їх різноманітність. Фауна тут представлена в іменниках голуб,
голубка, пташечка, пташина, соловейко, орел, сокіл, соколик, соколочок, соколятко, щебетушка,
ластівка, галка, качечка, зозуля, сірая утка, гусочка, дівчатка-ластів’ятка, рибка, рибонька, кицька,
котик, соболь, ласочка, пчілка; із рослинного світу тут часто зустрічаються іменники дубочок, береза,
берізка, барвіночок, любисток, вишенька, рута, фіалка (фіявка), смерічка, тополя, верба, лоза, рожа
(ружа), м’ята, василик, наприклад:
Ой Іване, Іваночку, ти мій соколочку,
Як я сиджу, тебе виджу в вишневім садочку.
Велику групу серед українських афектонімів складають назви за професією чи родом занять коханого
чи жаданого. Це, передусім, музикант (музика), а серед музикантів найчастіше фігурує цимбаліст
(цимбалістий), скрипаль, сопілкар, гармоніст, співак (співанчик), трембітар; з інших фахівців – це
боднар, швець, мельник, ткач, коваль, писар, вівчар, віт, палямар, дяк, тракторист, шофер, машиніст,
косар, рекрут, жовняр, козак, козаченько тощо:
Заграй мені, музиченьку, як я тебе прошу,
А я тобі заплатоньку у запасці ношу.
Часто використовується у функції афектоніма іменник серце та його варіанти серденько, серденятко:
Ударила нога в ногу, підемо додому,
Моє серце ласкавеє, не скажи нікому.
Нерідко для називання коханої людини утворюються оніми, що відображають зовнішні чи внутрішні
ознаки цієї людини. Це можуть бути іменники чорнобривка, білявка, білявочка, кучерянка, солодятко
веселість, подобрійка і под.:
Ой де ти ся забавила, моя кучерянко?
За горами з бахурами, моя люба мамко.
Окрему групу іменників-афектонімів в українських піснях та коломийках становлять слова зі
зниженою або й негативною семантикою, слова, що вказують на тих, хто зрадив коханого чи кохану, хто
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займається перелюбством, кого насильно нав’язали дівчині чи хлопцеві, осоружний, старий, негарний
(негарна), з фізичними вадами, слабкий фізично, невмілий і нездатний коханець тощо. Це, зокрема,
лексеми, що номінують хлопця, чоловіка: перелюбець, зрадник, напасник, штурпак, жонач, карапуз,
холера печена, дурень, дурак, біснувач, панталаха, сякий-такий шарапута, грубий тарабан, грубий
коротенький, старий бородатий, гільтай, гільтайище, батяр, пияк, забияка, плаксій, бісів син, бичок,
котюга, розпусник, волоцюга, баламут, ропухач, нелюб тощо.
Поряд із негативно забарвленими афектонімами чоловічого роду в українській народній творчості
засвідчений також досить широкий ряд стилістично маркованих назв невірної, некрасивої і нелюбої
дівчини, жінки. Це перелюбниця, зрадниця, розлучниця, псяюха, варґуля, чорна циганка, замащена,
біснувата, відьма лукава, псявіра, мерза, мерзота тощо.
Окремо можна назвати слова, що вказують на жінку легкої поведінки. У сучасній українській мові є
цілий синонімічний ряд назв ''доступних'' жінок, тих, які ведуть розпусне статеве життя. Вони
номінуються лексемами: повія, розпусниця, розпутниця, безпутниця розм., потіпаха, потіпака лайл.;
гріховодниця розм., баJхурка лайл., блудниJця заст., кокетка, кокоJтка заст., шельма, більш міцними:
потаскуха вульг., шлюха лайл., шльондра лайл., лярва лайл., мандрьоха лайл., гуляща, підбічниця, мерза,
вертихвістка, підстилка, проституJтка, паJплюга, хльоJрка, повіJйниця заст., куртизаJнка заст., лореJтка
заст. тощо, не кажучи вже про непристойні оніми. Звичайно, що не всі вони можуть уживатися у
фольклорі, але на окремі з них натрапляємо в народних піснях:
Ой пішов я до дівчини, пішов я до шельми,
А у неї вже два в хаті, а третій під дверми.
Відособлено з-поміж названих іменників та субстантивованих прикметників стоїть слово нелюб
(нелюбий). Його поява, очевидно, зумовлена типовістю ситуації, коли дівчину батьки віддавали за
нелюбого їй юнака або, частіше, вже літнього, але багатого чоловіка. Такий статус жениха вимагав
окремої номінації, яка включала б і конотативно-оцінний пласт. Саме таким номеном і є лексема нелюб.
Пор. у тексті народної пісні:
Ой, ти мій старий нелюбе не цілуй мене у губи...
або:
Ой так, як тим конопелькам у болоті гнити,
Та так мені молоденькій із нелюбом жити.
Як свідчить наведений матеріал, афектоніми становлять різноманітний за своєю словотвірною
структурою пласт лексики, в межах якого чітко протиставляються між собою лексеми, утворені
морфологічним способом словотворення (передусім, суфіксацією), та лексеми, утворені лексикосемантичним способом словотворення, передусім, перенесенням найменувань зі сфер тваринного та
рослинного світу, а також ті назви осіб, у яких можна фіксувати розширення семантики (наприклад,
назви професій, якими позначають суб’єкта інтимних відносин, тощо).
Специфікою наведеної лексики є те, що, з одного боку, серед таких слів не зафіксовано непохідних
лексем, з іншого боку, чимало слів містять суфікси суб’єктивної оцінки, передусім, демінутивні (такі
лексеми були предметом окремого нашого дослідження [9], а тому в наведеній розвідці їх детальний
аналіз ми залишаємо поза увагою). Серед суфіксальних дериватів-афектонімів, окрім демінутивних та
аугментативних дериватів, виокремлюємо похідні, мотивовані словами різних частин мови, зокрема
агентиви, тобто девербативні похідні, а також відприкметникові та відіменникові деривати. Агентиви
утворені за допомогою суфіксів -ас- (любас), -ик- (любик), -к- (любко), -ич- (любич), -чик- (любчик), -ник(перелюбник), -ц- (любцьо), -ун- (любуньо), нульовий суфікс (нелюб), а також відповідні їм номени
жіночого роду: любаска, любка, перелюбниця тощо. Відприкметникові похідні мають менший набір
словотворчих афіксів (-ець- (коханець), -чик- (любимчик), -к- (коханка), -ик- (залюбленик)), як і
відіменникові, серед яких засвідчено похідні тільки з суфіксом -ник (любовник). Зауважимо, що для
окремих дериватів можна фіксувати множинність мотивації, зокрема лексема любич може трактуватися
як віддієслівний або відприкметниковий дериват.
Незначна кількість відприкметникових словотвірних моделей, на нашу думку, зумовлена тим, що серед
афектонімів зафіксовано чимало лексем, утворених морфолого-синтаксичним способом, тобто за допомогою
субстантивації прикметників, наприклад, любий, коханий, милий і т. д. Такі лексеми є доволі активними в
ужитку, що спричиняє їх до певної міри домінування в межах лексико-семантичного поля інтимної лексики.
Висновки. Таким чином, до інтимної сфери життя людини (номінації осіб) відносимо тільки похідні
лексеми, які є конституентами словотвірного гнізда з вершинами люб- та кох- (віддієслівні, відіменникові
та відприкметникові суфіксальні деривати), а також лексико-семантичні похідні, мотивовані назвами
тварин, рослин, професій чи роду занять, іменниками з абстрактною семантикою. Окрему групу
становлять субстантивовані прикметники, які первинно або належать до словотвірних гнізд із коренямивершинами люб- та кох-, або позначають різноманітні (переважно позитивні) внутрішні чи зовнішні
якості коханої людини. Таке співвідношення афектонімів засвідчує превалювання семантичного способу
словотворення та субстантивації над морфологічним у цьому пласті лексики.
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Григораш С. М. Лексика интимной сферы жизни человека (номинации лиц):
структурно-семантические особенности.
В статье осуществлены анализ и типология лексики интимной сферы жизни человека (номинаций лиц)
на основе ее структурных особенностей, в частности обнаружено превалирование лексем,
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С. М. Григораш. Лексика інтимної сфери життя людини (номінації осіб): структурно-семантичні особливості

образованных лексико-семантическим способом на базе номинаций флоры и фауны, названий лиц по
профессии или роду деятельности, а также абстрактных существительных. Вторую по количеству
группу составляют субстантивированные прилагательные с корнями люб- и кох-, или образованные на
базе адъективов для обозначения внутренних или внешних качеств любимого человека. Наименьшее же
количество составляют суффиксальные дериваты.
Ключевые слова: афектоним, способ словообразования, деривация, субстантивированная лексема.
Grygorash S. M. Vocabulary Intimate Sphere of Human Life (the Category of Persons):
Structural and Semantic Features.
The paper analyzes the typology vocabulary of human's life intimate sphere (nominations of persons) based on
its structural features. The purpose of the article is to define the structural and semantic features of human's life
intimate sphere vocabulary (the category of persons), in particular to establish the continuum of derivative and
non-derivative lexemes, identify the typology of the ways and means of word-lexemes, their derivational word
creative types and semantics, morphemic structure of words, their functional and semantic features. The analysis
has revealed that the intimate sphere of human life (the category of persons) includes only original lexemes,
which are constituents of word-formative nest peaks lub- and koh- (deverbal, desubstantive and deadjektive
suffixal derivatives) as well as lexical-semantic derivatives motivated by the names of animals, plants,
professions or occupations, nouns with abstract semantics. The second group is represented by substantivized
adjectives that belong to the primary or derivational nests with radix lub- and koh-, or represent a variety of
(mostly positive) internal or external qualities of a loved one. This ratio shows the prevalence of the afektonim
semantic derivation method and the morphological substantivization of this reservoir vocabulary.
Key words: afektonim, way of derivation, derivative, substantivized adjectives.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ СЛОВ В ДРАМАТУРГИИ ИЛЬЯСА ЭФЕНДИЕВА
Исследование показывает, что основное своеобразие семантической функциональности
художественного слова в драмах И. Эфендиева бескрайно и разнообразно. Автор верно отмечает, что
построенные им диалоги предназначены не только для описания жизни, но и для раскрытия скрытых,
потенциальных и эмоциональных мыслей подтекста. Выяснено, что в драматургии И. Эфендиева
подтекст развивается в так называемом ''аллюзивном'' диалоге.
Ключевые слова: семантическая функциальность, подтекстовые значения, драматические
произведения, слова.
Постановка проблемы. Ильяс Эфендиев был одним из выдающихся представителей азербайджанской
литературы ХХ столетия, признанным профессионалом в области прозы и драматургии. Его
многочисленные рассказы, повести и романы, а также драмы исторической и современной тематики
принадлежат к числу любимых и читаемых произведений национальной литературы.
Целью статьи – анализ стилистических оттенков слов в драматургии Ильяса Эфендиева.
Изложение основного материала. Новаторство драматургии И. Эфендиева и в идейнотематическом, и в художественном отношении изучалось многократно и основательно. Накоплен
большой научный опыт в истолковании идейно-художественной природы эфендиевской драмы в
характеристике новой поэтики драматурга: строения диалога, специфики ремарок, своеобразия
символики и т. д. Анализируются и такие языковые черты, как афористичность, многозначность слова.
Язык и стиль писателя важны для исследователя-стилиста, прежде всего, с точки зрения изучения
принципов индивидуально-специфического характера использования средств языка в творчестве автора,
с точки зрения того неповторимого, что они вносят в языковой материал [1: 3].
Вопрос о единицах стилевого исследования языка писателя – один из самых существенных
методологических вопросов стилистики художественной литературы. В языке прозы это такие категории,
как способы выражения образа автора, сказ, принципы построения речи персонажей, приемы и методы
сочетания речи персонажей с авторским повествованием и т. д. Драматургическое произведение с
прозаическим произведением роднит основную категорию стиля – речевые партии героев.
В языке драмы И. Эфендиева слова, выражения, целые конструкции приобретают новые оттенки
значения, определенную стилистическую окраску. Здесь видоизменение языковых единиц и средств
обусловливается индивидуальным мастерством творческой личности.
Семантика слова в драме обусловлена, с одной стороны, спецификой диалогической формы речи,
взаимодействием с окружающими высказываниями-репликами, с другой, психологической природой
героя, независимо от условий общения.
Ряд закономерностей семантики предопределен эстетической природой слова – его связью с большим
контекстом, композицией лексических единиц в пределах произведения, архитектонической функцией
слова в значительных диалогических отрезках, сценах, целой пьесе. Семантика слова в драматическом
произведении связана и со структурными особенностями диалога и, прежде всего, с лексикосемантической соотнесенностью реплик.
Драма И. Эфендиева типизирует лексико-грамматические черты диалога. При этом художественное
воспроизведение диалога не приводит к искажению подлинно речевых законов. Оно выражается лишь в
отборе и акцентировании писателем тех особенностей, которые соответствуют авторским задачам [2: 79].
Итак, свобода семантических превращений в разговорной речи, лексико-семантическая
соотнесенность соседних высказываний и возможность разного осмысления слова в соответствии с
социально-психологическим обликом говорящих – это черты диалогической структуры и разговорной
речи, претерпевающие эстетическое преломление в драме как в жанре.
Законы диалогического речеведения и законы жанровой семантики слова – это та объективная
основа, на которой вырастает эстетическая роль значения слова в контексте драмы.
Выдвигая использование семантики слова как стилеобразующую категорию драмы, мы имеем в виду
не просто участие слова в передаче известного мыслительного содержания речи персонажа, но его
особую художественную функцию в контексте диалога, которая основана на специальном стилевом
акцентировании семантических возможностей слова, его экспрессивно-смысловых связей и отношений с
другими элементами лексической системы.
В формах диалогических связей и отношений речи персонажей, в динамике смысловых превращений
проявляется своеобразие художественных систем писателей.
© Намазова Флора Камран кызы, 2013
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Двуплановое осмысление одного и того же слова лежит на основе стилистического приема
каламбура, служащего предметом изучения многих исследователей. Например, слово daldalanmaq
''укрыться, припрятать, заслонить, скрыть за собой в знач. yaşamaq ''жить, существовать; обитать'':
Сеид Гусейн: Muradalının balaca mənzilində daldalanıram, Xan həzrətləri [3: 100] / Живу (букв.
укрываюсь) в маленьком доме Мурадали ….., Ваше высочество).
Развитие значения слова yük ''груз'':
Сеид Гусейн: Dünyanın yükünü çiyinlərində daşıyan zəhmətkeş insanlar var! [3: 13] / Есть трудяги,
которые все носят на своих плечах (букв. груз всего мира).
Каламбур связан с изучаемым нами стилевым приемом смысловой двуплановости слова, однако он не
только не тождественен ему, но входит лишь незначительной составной частью в анализируемую
категорию стиля. При всех более сложных и существенных функциях, чем простая забава и словестная
игра, каламбур всегда имеет целью выразить шутливое, ироническое, сатирическое отношение автора к
высказываемому, к адресату, к ситуации и т. д. Если же в контексте нет такой направленности, а
следовательно, нет и установки на игру словом, то нельзя говорить о каламбуре.
Художественные функции двузначности слова в диалоге И. Эфендиева вносят в традицию этого
приема много нового. Специфичны для Эфендиева и формы диалогического использования семантики:
омонимия, метафорические переосмысления, разложение фразеологизмов, этимологизирование на
основе реальных связей слов, многообразие окказиональных значений.
Гулу: Yüz dəfə Alxan dayı deyib ki, ərin dura dura sən böyürdən at salma! (Дядя Алхан сто раз говорил,
когда есть муж – надо молчать! (букв. не води рядом коня).
Нарынгуль: Nə qədər ki, yaxamız sənin kimi keflinin əlindədir, at da salacağam, qatır da…[3: 195] /
Покуда мы не избавимся от такого пьяницы как ты, я не буду молчать (букв. Покуда наш ворот в руках
такого пьяницы как ты, я и коня, и мула рядом поведу).
Лаконизм и концентрированность диалогов драм придают словам особый динамизм семантической
двойственности слова. Энергичное течение речи, скрещение кратких и отточенных реплик в словесном
поединке делают особенно ощутимым их синтаксическое строение, создают семантико-синтаксическую
разнотипность высказываний. Эта динамика и лаконизм диалога И. Эфендиева противостоят
замедленности спокойно-эпического течения речи в пьесах Д. Джаббарлы, где эффекты семантики слова
как бы растворяются в разговорных репликах героев, часто организованных монологически многословно.
Афоризм естественно вытекает из драматического действия и характера. Лексически это проявляется в
том, что в структуре диалога слово (или его однокоренное образование) проходит связующей нитью.
Афоризм у И. Эфендиева – это часто ответ на реплику в диалоге, который естественно, органически
соотнесен с предыдущей репликой, но вместе с тем столь лаконичен и оригинален, что мог бы возникнуть и
вне контекста, и столь самостоятелен, что может быть применен к множеству иных ситуаций.
В контексте диалога ответная реплика часто строится как афористическое выражение, передающее
суждение в образной форме. Толчком к такому образному обобщению служит реальный факт, реальная
деталь, о которой шла речь ранее. Иносказание это может существовать как афоризм и вне контекста, но
только в реальном контексте диалога и драмы оно получает всю глубину и многогранность смысла.
Например:
Хосров Атаев: Bu daşın haradan atıldığını bilirəm. Sən Reyhanın sözlərinə çox da əhəmiyyət vermə. Özün
bilirsən ki, ögey ana ilə övladın ulduzu çətin barışır [4: 252] / Я знаю, откуда этот камень в мой огород, ты не
очень-то придавай значение словам Рейхан. Сам знаешь, что (букв. звезды мачехи и пасынка трудно
мирятся) мачехи трудно уживаются с пасынками.
Агасалим: Qəsd qoysun da. Ondan nə gedir? Hər nə getsə, bizdən gedəcək [4: 254] / букв. Пусть
попытается. Что от него убывает? Если что и убывает – от нас убывает.
Дильшад ханум: Siz çox ''mən-mən'' deməyin, dəvədən böyük fil var [4: 258] / букв. Вы очень много
говорите ''я – я'', но слон крупнее верблюда.
Ильдрым: Cəsarət mərdlik deməkdir! [4: 252] / Мужество – есть великодушие (букв. мужество означает
отвагу).
Садыгов: İnsanın ən güclü müdafiə vasitəsi cəsarətdir! [4: 272] / Самое сильное средство обороны
человека – храбрость!
Ильдрым: Mənim gəmim bir dəfə daşa toxunub [4: 274] / Однажды мой корабль разбился о рифы (букв.
коснулся камня).
Шахсуваров: Çünki bu əhvalatı indi bütün şəhər danışır…Ona görə də xışı dərindən götürmək lazımdır [4:
276] / Потому что об этом событии судачит весь город… Поэтому надо копать глубже (букв. сохой
брать глубже).
Забита: Bizim başıküllü Ağasəlimi deyirəm də. Qızılı ayağının altına töksən, gözünün quyruğu ilə baxmaz!..
[4: 280]. / Я говорю о нашем проклятом (букв. пепел на его голову) Агасалиме. Насыпь ему под ноги
золото, а он и глазом не поведет (букв. уголком глаза не посмотрит).
Садыгов: Yıxılana gülməzlər, Reyhan xanım!.. / Над упавшим не смеются, Рейхан ханум).
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Рейхан: Nə üçün yıxılırsınız, sizin ki, əliniz böyüklər ətəyindədir… [4: 284] / Зачем вы падаете, вы же
всегда под покровительством. (букв. держитесь за подолы старших).
Mехриджан: Kədər – məğlubiyyət əlamətidir [3: 286] / Грусть – признак поражения.
Ханмурад: Ancaq bir məsəl var, deyirlər: ''Təzə ay çıxanda köhnəsini doğrayıb ulduz edərlər'' [4: 174]. / Но есть
одна пословица. Говорят: ''Когда появляется новая луна, то старую не жалуют (букв. разрезают на звезды)''.
Диалоги эти имеют как бы два уровня подтекста: один – связанный с сюжетным движением пьесы, с
внешними драматургическими событиями, и другой – синтетически-обобщенный, философскисоциальный. Диалоги с подтекстом выполняют важную архитектоническую роль, служат вершинами
композиции актов.
В драматическом диалоге представляется целесообразным различать два вида смысловой и
эмоциональной
двуплановости
(подтекста):
объективно-композиционный
и
субъективнопсихологический.
Первый вид связан с искусством архитектоники драмы, режиссерским управлением диалогом,
своеобразным авторским комментированием, второй мотивирован субъективно-психологическими
свойствами персонажа, ситуацией и лишь в конечном итоге – общим замыслом автора. Второй вид – это
типизированно-обобщенное отражение реального речевого подтекста, в то время как первый – искусственное
построение, элемент художественной структуры, возможный только в художественном целом.
Выводы. В драматургии И. Эфендиева подтекст развивается в так называемом ''аллюзивном''
диалоге. Диалог этот многозначителен, полон недоговоренности, словесно не выраженного, но главного
смысла высказывания, острого намека на скрытые чувства и переживаний. Эмоция персонажа,
погруженного в свои размышления, переживания, прикрепляется к случайным фразам: диалог с намеком,
скрытым субъективным содержанием, не открытое столкновение взглядов, принципов, убеждений.
Подтекст-намек служит, как и архитектоника диалогов, задаче раскрытия единой авторской идеи.
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Намазова Флора Камран кизи. Стилістичні відтінки слів в драматургії Ільяса Ефендієва.
Дослідження показує, що головна своєрідність функціональності художнього слова в драмах
І. Ефендієва безкрайня і різноманітна. Автор вірно зазначає, що побудовані ним діалоги призначені не
тільки для опису життя, але й для розкриття прихованих, потенційних і емоційних думок підтексту.
Виявлено, що в драматургії І. Ефендієва підтекст розвивається у так званому ''аллюзивному'' діалозі.
Ключові слова: семантична функціональність, підтекстові значення, драматичні твори, слова.
Namazova Flora Kamran kyzy. Stylistic Shades in the Dramaturgy by Il'yas Efendiev.
The research shows that the main specificity of the functional fiction word in the dramas by I. Efendiev is
bondless and different. The author truly admits that built dialogues are determined not only for the life
description but for the reveal of hidden, potential and emotional subtext thoughts. It is revealed that in the
dramaturgy by I. Efendiev the subtext is developing in so-called 'allusive'' dialogue.
Key words: semantic functionality, subtext meanings, dramatic literary works, words.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті проаналізовано критерії класифікації функціональних стилів у науковій та навчальній
літературі. Порушено проблему недотримання вимог до класифікації як загальнонаукового методу
дослідження. Вказано на світоглядні принципи виділення функціональних стилів. Запропоновано схемумодель класифікації функціональних стилів, яка у простій та логічній формі дозволяє наочно показати
взаємодію стилів мови, внутрішню диференціацію стилів, а також принципи доцільного вибору мовних
засобів у процесі спілкування.
Ключові слова: класифікація, модель, функція, функціональний стиль, підстиль, жанр.
Постановка проблеми. У сучасній лінгвістиці функціональна стилістика є основним,
найперспективнішим напрямом розвитку стилістики [1: 24]. Питання функціональних стилів лежить у
площині актуального комунікативно-прагматичного підходу до мови й описує твір у сукупності
комунікативних (адресант, адресат, код, текст, контекст, канал передачі повідомлення) і прагматичних
(прагматичний намір мовця, результат спілкування) чинників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри тривалу лінгвокультурну історію поняття "стиль"
(ще з античної риторики) і значну кількість наукових праць із функціональної стилістики (класичні праці
В. Виноградова, І. Гальперіна, М. Кожиної; в україністиці – праці І. Білодіда, С. Єрмоленко, А. Коваль,
Н. Непийводи, М. Пилинського, О. Пономарева, В. Русанівського, Л. Ставицької, І. Чередниченка та ін.)
сьогодні немає одностайного бачення принципів і критеріїв класифікації функціональних стилів,
взаємодії стилів і підстилів. Ці питання лишаються в переліку головних проблем лінгвостилістики [1: 9] і
є окремим предметом аналізу (наукові розвідки Ю. Арешенкова, Л. Бойченко, Г. Городиловської,
Т. Мелкумової, Л. Шевченко та ін.).
Розглянути в цій статті проблему класифікації ФС спонукала не стільки теоретична потреба, скільки
практика викладання стилістики у вищій школі, бо наявні в науковій та навчальній літературі класифікації,
як буде показано далі, не відповідають методичним вимогам. Наукова класифікація не є самоціллю, а має
підпорядковуватися конкретним теоретичним і практичним завданням. Під час вивчення стилістики
прямим теоретичним завданням класифікації функціональних стилів є систематизація стилістичних знань
студентів, а опосередкованим – бути прикладом використання класифікації як загальнонаукового методу
дослідження. Практичне завдання вивчення функціональних стилів – навчити студентів уміло
використовувати виражальні засоби мови відповідно до мети, умов і сфери спілкування.
Метою статті є на основі аналізу наявних у науковій та навчальній літературі класифікацій
функціональних стилів запропонувати таку класифікацію, яка б відповідала вказаним завданням
прикладної дисципліни. Вирішення проблеми класифікації функціональних стилів вимагає відповіді на
такі питання: який критерій покласти в основу класифікації, скільки функціональних стилів у сучасній
українській мові, яка структура кожного функціонального стилю?
Виклад основного матеріалу. Сучасна стилістика спирається на визначення поняття "стиль" В.
Виноградова: "Стиль – це суспільно усвідомлена і функціонально обумовлена, внутрішньо об’єднана
сукупність прийомів вживання, відбору і поєднання засобів мовного спілкування у сфері тієї чи іншої
загальнонародної, загальнонаціональної мови, співвідносна з іншими такими ж способами вираження,
що служать для інших цілей, виконують інші функції у мовній суспільній практиці даного народу" [2: 73]
(підкреслення О. Проценко). Тут прямо зазначено, що в основі розрізнення стилів лежить функція. Однак
деякі стилісти, загалом погоджуючись із визначенням В. Виноградова, зазначають, що функція визначає
стиль лише історично, а нині маємо вже сформовані різновиди мовлення, інвентар мовних засобів [1:
148; 3: 5; 4: 41]. З такого розуміння випливає, по-перше, що кількісний склад функціональних стилів
усталився історично і більше не змінюється, а це не відповідає уявленню про мову як динамічну систему.
По-друге, теоретична проблема перетворюється на проблему методики і мовної практики, бо, за таким
підходом, засвоїти стилістику значить оволодіти "інвентарем" кожного стилю, який продиктований не
потребами живого спілкування, а традицією, нормативними вимогами.
Нерідко автори класифікацій функціональних стилів або взагалі оминають питання про критерій як основу
наукового методу класифікації, або підміняють ознаку, за якою класифікують, на ознаки стилів як об’єкту
опису. Так, автори підручника "Стилістика української мови" подають цілий комплекс критеріїв класифікації
функціональних стилів, з-поміж яких базовими називають сферу суспільно-виробничої діяльності, тип
мовомислення, форму суспільної свідомості, а додаткові – форма вияву мови, спосіб комунікації, ситуація,
тип і вид мовлення, тематичні й конотативні ознаки мовних одиниць, особливості текстотворення, мовні
ознаки [1: 155-156]. Усе назване справді пов’язане з розумінням природи стилю, однак не є критеріями
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класифікації. Невипадково в іншому місці вжито слово не "критерії", а "чинники" [1: 149]. Чинники – це те,
що впливає на виділення функціональних стилів, а не те, що кладеться в основу класифікації.
Гетерогенна класифікація породжує питання ієрархії критеріїв. Якщо, як запропоновано в
підручнику, взяти за визначальний критерій сферу функціонування, то варто було б виділяти стилі за
назвами і кількістю таких сфер, чого автори не дотримуються, традиційно оперуючи у своїй класифікації
поняттям функції. Яскравим прикладом непослідовності є така характеристика епістолярного стилю в
названому джерелі: епістолярний стиль покликаний "обслуговувати заочне, у формі листів, спілкування
людей у всіх сферах їхнього життя" [1: 295] (підкреслення О. Проценко). Сфера функціонування не
пояснює причини комунікативної спеціалізації мови. Наприклад, сфера науки не пояснює чому в
науковому стилі потрібно вживати терміни, уникати образності, авторського самовираження тощо.
Натомість, якщо за вихідний критерій брати функцію, тобто призначення мовлення, то стає зрозумілим,
що нову інформацію найкраще зберегти / донести у формі однозначного, нейтрального тексту.
Доцільним видається застосовувати гомогенний підхід до виділення функціональних стилів, взявши за
основу суспільні функції мови. Це забезпечить логічну стрункість і простоту класифікації в
теоретичному плані; а в практичному – оптимізує процес породження ефективних текстів, оскільки
контроль і корекція стилістичних помилок здійснюватиметься на глибших рівнях психолінгвістичної
моделі, а саме на етапі формування задуму (визначення функції майбутнього тексту), а не на етапі
вербалізації (оперування "інвентарем" конкретного стилю).
Академік В. Виноградов говорить про три основні суспільні функції мови: спілкування,
повідомлення, вплив. Варто було б розрізняти і три функціональні стилі відповідно до кожної із цих
функцій. Натомість маємо функціональне перехрещення стилів: ужитково-побутовий стиль (функція
спілкування); ужитково-діловий, офіційно-документальний і науковий (функція повідомлення);
публіцистичний і художньо-белетристичний (функція впливу) [5: 6]. Виникає запитання: а за яким тоді
критерієм розпізнаються стилі з однаковою функцією? Така непослідовність функціонально-стилістичної
концепції В. Виноградова простежується і в його наступників. Наприклад, О. Пономарів п’ять
традиційних стилів теж розподіляє між трьома функціями мови: розмовний – функція спілкування;
офіційно-діловий і науковий – функція повідомлення; публіцистичний і художній – функція впливу [6:
6]. А. Коваль для наукового стилю відводить інформативну функцію; для публіцистичного – функцію
формування громадської думки; для художнього – комунікативну й естетичну функції. Для розмовного
стилю замість функції названо умови ("в умовах невимушеного спілкування"), що порушує логічність
класифікації. Для офіційно-ділового стилю зазначено ознаки без вказівки на функцію [3: 6].
Більш чітко розмежовано функції традиційних п’яти стилів у С. Єрмоленко: науковий стиль –
пізнавально-репрезентативна функція; розмовний стиль – пізнавально-контактна; офіційно-діловий –
інформативно-вольова, дидактична; публіцистичний стиль – функція цілеспрямованого впливу
комуніканта на комуніката; художній стиль – естетична функція мови з настановою на семантичну
самодостатність тексту [7: 270-271]. Однак викликають сумніви два стилі, якими доповнено традиційну
класифікацію, – епістолярний та ораторський. Сама авторка вказує на "спеціальні" функції останніх і їх
подібність до інших традиційних стилів: письмова форма реалізації контактної функції ставить
епістолярний стиль між розмовним й офіційно-діловим, а ораторський відрізняється від публіцистичного
усною формою побутування. Бачимо знову порушення чіткості класифікації через недотримання єдиного
критерію виділення стилів: якщо п’ять традиційних стилів виділено за їх функцією, то два інших – за
формою побутування. Якщо застосовувати критерій "усна чи писемна форма побутування", то кількість
стилів була б значно більшою, бо усна народна творчість протиставляється за цією ознакою красному
письменству (художній стиль), наукова доповідь і лекція – науковій статті чи монографії (науковий
стиль) і т. д. До того ж форма побутування як додатковий критерій звучить непереконливо, бо
публіцистичний стиль, який протиставлено ораторському, може існувати і в письмовій, і в усній формах.
У сучасній лінгвостилістиці є й інші пропозиції розширити традиційну класифікацію функціональних
стилів. Наприклад, крім п’яти загальновизнаних стилів Н. Бабич, Н. Дзюбишина-Мельник,
В. Задорожний називають ще конфесійний (релігійний) стиль; П. Дудик – епістолярний і конфесійний;
Ю. Арешенков, Д. Баранник – інформаційний стиль. Основна проблема виділення епістолярного стилю,
як вже було показано вище, у тому, що не витримується єдина підстава класифікації. Листування через
його міжстильову природу доцільніше вважати жанром, а не стилем: офіційний лист буде прикладом
офіційно-ділового стилю, відкритий лист – публіцистичного стилю, приватний – розмовного стилю
тощо. Складніше стоїть питання про конфесійний та інформаційний стилі. Про ці два різновиди
української мови можна говорити, якщо визнати за ними окрему суспільну функцію. У підручнику
"Стилістика української мови" функції стилів названо нечітко і непослідовно: художній стиль
покликаний через систему образів впливати і формувати ідейні переконання, моральні якості та
естетичні смаки; офіційно-діловий стиль – регулювати; публіцистичний – активно впливати,
пропагувати; науковий стиль виконує функцію пізнання, обґрунтування, повідомлення; епістолярний
обслуговує заочне, у формі листів, спілкування; для розмовного стилю функцію не названо; конфесійний
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стиль покликаний "допомагати віруючим у спілкуванні їхніх душ з Богом, зберігати і продовжувати
культові ритуали, об’єднувати віруючих одним почуттям щиросердної віри в Бога" [1: 288]. Із такого
призначення конфесійного стилю постає запитання: як певний різновид мови може допомогти людині
спілкуватися з вищою сутністю? І взагалі чи потрібний окремий різновид мови, щоб звернутися до Бога?
Більшість прихильників виділення конфесійного стилю оминають питання про його функцію,
обмежуючись лише описом таких характерних мовних ознак: специфічної лексики, вживання
старослов’янізмів, архаїчного синтаксису тощо. Жодна з цих ознак не може бути аргументом виділення
окремого стилю, бо не є критерієм для класифікації функціональних стилів. Інакше треба було б визнати
окремими стилями будь-який лексично маркований різновид мови – скажімо, кожну наукову галузь на
підставі її специфічних термінів і професіоналізмів. Старослов’янізми ж, по-перше, обмежують
конфесійний стиль лише мовою християнської церкви. По-друге, сучасні церкви переорієнтовуються на
мову парафіян, щоб стати ближчими до них. А по-третє, треба розмежовувати відтворення давніх
релігійних текстів і живе релігійне спілкування. Мовні особливості цитованих текстів не можуть
вважатися ознаками стилю, який їх цитує, так само, як мова "Слова про Ігорів похід" не тотожна мові
сучасного художнього стилю, або мові наукової розвідки про цей твір.
Інформаційний стиль як різновид спеціального мовлення, що діє у сфері масової комунікації,
протиставлено публіцистичному стилю: в інформаційному стилі реалізується мовна функція
повідомлення, інформування, тоді як у власне публіцистичних текстах актуалізується функція впливу [8].
З таким аргументом можна погодитися, якщо використовувати в класифікації функціональних стилів
функції саме в такому формулюванні. Виокремлення інформаційної функції відображає уявлення про
покликання засобів масової інформації. Публіцистичний стиль традиційно визначався функцією впливу.
Зрозумілою є спроба сучасної школи журналістики відійти від пропагандистської ролі засобів масової
інформації радянської доби, а також відмежувати "серйозну" інформаційну журналістику від
розважальної. Інша річ, що поняття "вплив" у сфері масової комунікації не завжди означає
пропагандистські дії. Навіть безстороннє інформування передбачає вплив засобу масової інформації на
формування в аудиторії уявлення про світ, про ієрархію цінностей. Питання про доцільність /
недоцільність виділення інформаційного стилю можна уникнути, якщо застосувати іншу термінологію
на позначення функції публіцистичного стилю. За А. Коваль, публіцистичний стиль пов'язаний із
"формуванням громадської думки". Таке формулювання знімає потребу протиставляти публіцистичний
та інформаційний стилі, бо йдеться про способи формування громадської думки.
Функціональні стилі існують в мові об’єктивно, незалежно від їх трактувань у науковій літературі.
Розбіжність у кількісному складі системи стилів та в їх номенклатурі є не стільки результатом
несформованості самих стилів, скільки проявом світоглядних розбіжностей науковців. Із твердження про
те, що функціональні стилі пов’язані з основними суспільними функціями мови, звично роблять
висновок про реальні функції, які мова виконує у відповідний період свого розвитку. Але поданий вище
огляд різних наукових підходів до визначення функцій дозволяє по-іншому трактувати це твердження: у
класифікаціях функціональних стилів відбивається уявлення дослідників про функції, які мова може чи
повинна виконувати у відповідний період свого розвитку. Тобто, з тих функціональних стилів, які нині
виділяють, можна робити висновок про функції, якими суспільство наділяє мову. Обґрунтування потреби
того чи іншого функціонального стилю іноді є спробою нав’язати мові культурно мотивовану функцію.
Наприклад, штучно створюється і науково обґрунтовується потреба конфесійної функції мови. Ні
природа віри, ні релігійне спілкування не потребують особливої мови. Регламентація ж мови у сфері
релігії сприймається як факт перетворення внутрішньої потреби людини на регульовану діяльність
індивіда в межах соціальної інституції – церкви.
Підсумком аналізу наукової літератури з питань функціональних стилів може стати така узагальнена
класифікація функціональних стилів за критерієм "основна суспільна функція": науковий стиль –
інформативна функція; офіційно-діловий стиль – регулятивна функція; публіцистичний стиль – функція
формування громадської думки; розмовний стиль – контактна функція; художній стиль – естетична
функція. Ця класифікація може доповнюватися, уточнюватися, якщо вдасться довести відмінну від
названих комунікативну спеціалізацію мови.
У поглядах на внутрішню структуру функціональних стилів теж немає одностайності. Так, в межах
наукового стилю різні автори виділяють власне науковий, науково-популярний, науково-навчальний,
науково-технічний, науково-публіцистичний, науково-діловий, науково-художній підстилі;
у
публіцистичному стилі – інформаційний, агітаційний, власне публіцистичний, ораторський підстилі, а
також як різновиди цього стилю називають репортаж, замітку, статтю і т. п.; в офіційно-діловому стилі –
адміністративно-канцелярський, законодавчий, дипломатичний, правозахисний підстилі; в художньому
стилі – поетичний, прозовий, драматичний підстилі; в розмовному – побутовий, виробничий, епістолярний,
ораторський. Як і в питанні виділення стилів, тут не простежується єдиний принцип класифікації: беруться
за основу то функції, то сфера застосування, то форма втілення; здебільшого підстилі виділяються

271

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Філологічні науки

непослідовно, лише в деяких стилях. Таке розмаїття підходів не сприяє ні успішному засвоєнню
стилістичної системи мови, ні виробленню методологічних засад наукової діяльності.
Стоїть потреба в логічній і простій класифікації стилів і підстилів. Такою може стати класифікація,
розроблена за зразком об’ємної моделі літературної генерики А. Ткаченка. За такого підходу
функціональні стилі можна показати у вигляді "схеми кулі як системи систем, що постійно обертається і
включає в себе менші кулі" [9: 66]. Кожна куля – це окремий функціональний стиль, який має зони
перетину з усіма іншими кулями-стилями. Результатом взаємодії стилів є підстилі (на рис.1 показано
фрагмент такої схеми-моделі). Уявлення про стилістику як систему систем є вже у В. Виноградова, а
взаємопроникність стилів не викликає заперечень у стилістів. Тому новим у запропонованій схемі-моделі
є, власне, спосіб унаочнення цих двох засад функціональної стилістики, що допомагає впорядкувати
бачення внутрішньої диференціації стилів і взаємодії стилів.
Суто розмовний підстиль

Науково-розмовно-художній різновид

Розмовно-науковий підстиль

Розмовно-художній підстиль

Науково-розмовний підстиль

Художньо-розмовний підстиль

Суто науковий підстиль

Суто художній підстиль

Художньо-науковий підстиль

Науково-художній підстиль

Рис. 1. Фрагмент схеми-моделі класифікації функціональних стилів.
Науковий стиль у такій схемі представлено суто науковим (ядро кулі), науково-діловим (виробничотехнічним), науково-розмовним (наукова бесіда, конференція), науково-публіцистичним (літературнокритичні статті, огляди, рецензії), науково-художнім (науково-популярним) різновидами. Підстилями
публіцистичного стилю є: суто публіцистичний підстиль (інформаційні жанри публіцистики),
публіцистично-розмовний (ораторський), публіцистично-художній (художні жанри публіцистики),
публіцистично-діловий (стрічка новин), публіцистично-науковий (аналітичні жанри публіцистики).
Структура художнього стилю така: суто художній, художньо-публіцистичний (просвітницька,
ідеологічна література), художньо-науковий (наукова фантастика), художньо-розмовний (усна народна
творчість, драматургія), художньо-діловий (художні зразки автобіографії) підстилі. До підстилів
офіційно-ділового стилю можна віднести суто діловий, діловий-розмовний (усне розпорядження,
перемовини), діловий-художній (творчо оформлені презентація, звіт), діловий-науковий (інструкції),
діловий-публіцистичний (прес-конференція, брифінг, круглий стіл). Розмовний стиль представлено суто
розмовним (побутовим), розмовно-діловим (виробничим), розмовно-художнім (невимушене спілкування
творчої мовної особистості), розмовно-публіцистичним (ток-шоу, бесіда як жанр журналістики, інтернетфорум) і розмовно-науковим (невимушене спілкування в науковій сфері) підстилями. Можна й далі
поглиблювати структуру стилів, розглядаючи зони перетину трьох стилів, наприклад, науково-розмовнохудожнім різновидом доцільно створювати навчальну літературу: нова інформація подана в легкій,
доступній, естетично привабливій формі.
Висновки та перспективи дальших досліджень. Аналіз наукової та навчальної літератури засвідчує
неусталеність класифікації функціонально-стилістичних різновидів мови, що негативно позначається на
методичному аспекті відповідної навчальної теми. Основна проблема – недотримання наукових засад
класифікаційного методу опису мовного матеріалу, що заважає не тільки успішному формуванню мовної
компетенції студентів, а й становленню їх як науковців. Теорія явища функціональної диференціації
мови віддзеркалює соціокультурне бачення функцій мови. Спробою вирішити означену проблему є
запропонована у цій статті класифікація функціональних стилів, базована на критерії функцій мови. За
цим критерієм однозначно можна говорити про п’ять традиційних стилів (науковий, розмовний,
офіційно-діловий, художній, публіцистичний), які між собою взаємодіють, утворюючи плавні зони
переходу від одного стилю до іншого. Ці зони кваліфікуємо як підстилі. Запропонована модель-схема
взаємодії стилів допомагає впорядкувати внутрішню диференціацію функціональних стилів,
використовуючи єдиний критерій – накладання функцій мови, – що робить класифікацію
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функціональних стилів науковою, логічною і простою, як того вимагає і теорія, і практика вивчення
стилістики мови. Схема є універсальною: дозволяє описати будь-який наявний текст (адже мовлення
здебільшого несе кілька функцій), а також дає алгоритм створення ефективного тексту, відштовхуючись
від призначення останнього.
Підстилі проілюстровано у цій статті окремими прикладами, тому перспективу подальших
досліджень становить питання про повний перелік типів текстів – функціонально-стилістичних
різновидів, що сприятиме вирішенню ще одного дискусійного питання – жанрології.
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Проценко О. В. К проблеме изучения функциональных стилей в высшей школе.
В статье осуществлен анализ критериев классификации функциональных стилей в научной и учебной
литературе. Поднята проблема несоблюдения требований к классификации как общенаучному методу
исследования. Обозначены мировоззренческие принципы выделения функциональных стилей.
Разработана схема-модель классификации функциональных стилей, которая позволяет наглядно
показать взаимодействие стилей, внутреннюю дифференциацию стилей, а также принципы
целесообразного выбора языковых средств в процессе общения.
Ключевые слова: классификация, модель, функция, функциональный стиль, подстиль, жанр.
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Protsenko O. V. The Problem of Studying Functional Styles in Higher Education.
The article deals with the analysis of the criteria for the classification of functional styles in the scientific and
educational literature. It also focuses on the problem of non-compliance with the requirements for the
classification as the scientific method of research. The authors of the classification of functional styles or avoid
the question of the criteria as a basis for the classification, or replace the attribute in understanding the basis for
the classification on the attributes as object styles of the description. The theory of functional styles reflects the
socio-cultural vision of language functions: the сlassification reflects the functions that society ascribes to the
language. The classification of functional styles by the criteria "basic social function" is proposed: the general
aim of publicistic style is to influence on the public opinion, the scientific style has the informative function, the
style of official documents – the regulating function, the conversational style – the contact function, the belleslettres style – the aesthetic function. The interaction style is represented in a model, where each functional style
has a zone of intersection with the other styles. The intersection zone shows overlaying of different functions of
the language and is considered as a substyle. This model describes any existing text and also gives an efficient
algorithm for creating a text, based on the purpose of the latter.
Keywords: classification, model, function, functional style, substyle, genre.
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ОЦІНОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ FOOD
Статтю присвячено актуальним питанням оціночного значення англомовних фразеологізмів
семантичного поля food. У роботі виявлено теоретичні аспекти категорії оцінки у лінгвістиці.
Розглянуто аксіологічну класифікацію фразеологізмів у контексті ціннісних концептів. Визначено засоби
репрезентації категорії оцінки в англійській мові на матеріалі фразеологізмів семантичного поля food на
підставі методики концептуального аналізу когнітивно-аксіологічного змісту сталих виразів.
Ключові слова: англомовні фразеологізми, семантичне поле food, англомовні фразеологізми
семантичного поля food, оціночне значення фразеологізмів
Постановка проблеми. Сучасні лінгвістичні дослідження базуються на тісному зв’язку з людиною, її
почуттями та потребами у комунікативній діяльності. Коли людина пізнає навколишній світ, вона не
може залишатися байдужою до явищ дійсності, тому вона одночасно висловлює своє оціночне ставлення
до них. Значний науковий інтерес до категорії оцінки в сучасному мовознавстві зумовлений
багатоаспектністю явища оцінки, його тісним зв’язком з іншими лінгвістичними категоріями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У лінгвістиці теорія мовної оцінки представлена в роботах
Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, О. М. Прохорової, В. Н. Телії, І. В. Чекулая. Оцінка та ціннісні
характеристики усвідомлюються в наш час як фундаментальні характеристики буття людини й
суспільства, але водночас залишаються ще непізнаними у своїй єдності.
Особливу роль у розкритті категорії оцінки у мові грають фразеологізми, які відображають життя та
світогляд людини, її побутові, соціальні, філософські, релігійні та естетичні погляди. Дослідженнями в
області фразеології англійської мови займаються вітчизняні та зарубіжні лінгвісти Н. Н. Амосова,
Г. Б. Антрушина, В. Д. Аракін, І. В. Арнольд, А. С. Вежбицька, A. P. Cowie, S. Granger, S. Hunston,
F. Meunier, P. Verdonk. Учені підкреслюють історико-культурологічну цінність фразеологізмів, їхнє
оціночне значення і динамічність фразеологічного фонду мови, який перебуває в постійному розвитку.
Ціннісний аналіз фразеологізмів семантичного поля food сприяє глибинному розумінню природи
культурного змісту, закріпленого за певним мовним знаком, а також усіх культурних установок і
традицій народу. Вищезазначене обумовило вибір теми дослідження та склало його актуальність.
Мета статті – систематизувати англомовні фразеологізми семантичного поля food згідно з їхнім
оціночним значенням.
Мета обумовлює необхідність вирішення таких завдань: виявити теоретичні аспекти категорії оцінки
у лінгвістиці; розглянути класифікацію фразеологізмів за оціночним значенням; визначити засоби
репрезентації категорії оцінки в англійській мові на матеріалі фразеологізмів семантичного поля food.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мова зв'язана з психічною взагалі та мисленнєвою,
зокрема, сторонами життєдіяльності людини, а оцінка виникає завдяки наявності зворотнього зв’язку
між суб’єктом відображення реальної дійсності та результатом відображення у свідомості людини. Саме
тому мова виступає як відображення базової системи цінностей.
Н. Д. Арутюнова [1] вважає, що оцінка – особливий когнітивний акт, у результаті якого
встановлюється відношення суб’єкта до оцінюваного об’єкту з метою визначення його важливості для
життєдіяльності суб’єкта. Оціночна діяльність людини визначається філософськими, загальнонауковими
установками, а також сукупністю суб’єктивних і об’єктивних факторів (рівень освіти, культури, моральні
норми, ціннісні орієнтації). Саме оцінка зв’язує людину не тільки з навколишнім середовищем, але й з
іншими людьми, з їхнім світом цінностей.
О. Л. Бессонова [2] зазначає, що оцінка не існує без оцінюючого суб’єкта – людини. На реальний світ
накладається сітка цінностей окремої людини, що формує її окрему оцінну картину світу, а також
система цінностей соціуму, причому оцінна картина світу суб’єкта й оцінна картина світу соціуму
можуть не збігатися. Оцінна картина світу соціуму є основною і виступає своєрідною точкою відліку,
щодо якої визначаються оцінні картини світу, оскільки вона відома всім членам соціуму і членам інших
соціумів, знайомих із цим соціумом. Оцінна картина світу індивіда виявляється в його поведінці,
вчинках, а також у його судженнях про цінності.
Значне місце в аксіологічній лексиці, на думку Є. Ф. Серебренникової [3], займають ключові слова
ціннісного архіву лінгвокультури – фразеологічні обороти, які відображають цінності певного етносу.
В. Н. Телія [6] зазначає, що система образів, закріплених у фразеологічному складі мови, служить нішою
для кумуляції світогляду і так чи інакше пов’язана з матеріальною, соціальною або духовною культурою
певного мовного суспільства, тому й може свідчити про його культурно-національний досвід і традиції.
© Шурупова О. В., 2013
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На думку О. М. Прохорової та І. В. Чекулая [4], механізм створення фразеологічної одиниці можна
відобразити таким чином: автор майбутнього фразеологізму здійснює ментальну оцінку факту дійсності,
свідомості або мовлення, знаходить аналогію за схожістю чи суміжністю з іншими явищами того ж
порядку, втілює дані концепти у форму певної структурно-фразеологічної моделі та експлікує результати
даного синтезу фактів аксіологічно орієнтованого аналізу дійсності або свідомості у формі мовленнєвого
фразеологічного варіанту. Діяльність в об’єктивній реальності представлена ланцюгом стимул – засіб –
алгоритм – завершення. У цьому плані мовні знаки виступають концептами загальної цінності, а
ланцюжок інтерес – значення – порядок – результат відображує когнітивно-аксіологічний зміст
ціннісного відношення до діяльності. Ці категоріально-ціннісні концептосфери виражають загальний
ціннісний зміст фразеологічних одиниць.
Застосовуючи до систематизації англомовних фразеологізмів семантичного поля food методику
концептуального аналізу когнітивно-аксіологічного змісту, запропоновану О. М. Прохоровою та
І. В. Чекулаєм, вдалося встановити таке.
Концепт Інтерес лежить в основі усвідомлення фактів дійсності та їх кодування у вигляді одиниць
мови, які одержують подальше використання та розвиток у письмовому й живому спілкуванні. Інтерес
відображує не якусь предметну сутність, а грає роль семантичної абстракції відносин між суб’єктом та
об’єктом пізнання й виражає ціннісне відношення: bread and butter (+) – засоби для існування; butter sb.
up (-) – бути люб’язним з кимось (для власної вигоди); nuts about sb., smth. (+) – бути без тями від когось,
чогось; beer and skittles (+) – свято, суцільне задоволення; cakes and ale (+) – веселощі; a finger in the pie
(+) – участь у чомусь; forbidden fruit (-) – заборонений плід; sure as god made little apples (+) – даю голову
на відсіч; sure as eggs is eggs (+) – напевно; what’s cooking? (+) – що затівається? Фразеологізми, які
належать до концептосфери Інтерес, передають значною мірою позитивну оцінку. Це може бути
пов’язано з тим, що інтерес як одна з фундаментальних емоцій людини найчастіше викликаний добрими
намірами, адже в майбутньому він породжує ціль і направляє діяльність.
Завдяки концепту Значущість людина здійснює вибір засобів і спосіб виконання діяльності: a piece of
cake (+) – елементарне; cheesy (-) – глупий; as cool as a cucumber (-) – холодний; as sweet as honey (+) –
солодкий як мед; as bald as an egg (-) – лисий; as big as a cabbage (+) – великий; as flat as a pancake (+) –
плоский як млин; cream of the crop (+) – кращий у своєму роді; sb’s. cup of tea (+) – той, хто подобається;
те, що подобається; all sugar and honey (-) – про нещиру людину; be meat and drink to sb. (+) – приносити
задоволення; big fish (cheese) (-) – важливий птах; cut the mustard (+) – влаштовувати у всьому; a tough
nut (strong meat) (-) – міцний горішок; apple of sb’s eye (+) – зіниця ока; take sb. with a grain of salt (-) –
відноситися до когось скептично; take a sledgehammer to crack a nut (-) – стріляти з пушки по горобцях.
Фразеологізми концептосфери Значущість мають як позитивну, так і негативну оцінку. Цей факт
обумовлений тим, що на другому етапі діяльності людина визначає, наскільки важливий для неї
результат і чи варто прикладати зусилля.
Концепт Порядок розкриває алгоритмічні функції в мисленні: apple-pie order (+) – зразковий порядок;
sugar the pill (+) – підсолодити пілюлю; the grapes are sour (-) – зелений виноград; upset sb’s apple-cart (-)
– порушити всі плани; take the bread out of sb’s mouth (-) – відбирати кошти для існування; tremble like a
jelly (-) – тремтіти як осиковий лист; that’s how the cookie crumbles (-) – такі от справи; teach sb’s
grandmother to suck eggs (-) – яйце курку не вчить; a tempest in a teapot (-) – буря у стакані. Стійки вирази
концепту Порядок значною мірою мають негативну оцінку тому, що це найбільш важливий та
непередбачений етап діяльності, адже необхідно не тільки спланувати свої дії, але й прийняти до уваги
обставини, що можуть змінюватися.
Концепт Результат відображує заключну ступінь діяльності: bring home the bacon (+) – досягти
успіху; full of beans (+) – повен енергії; take the biscuit (+) – зайняти перше місце, перевершити всіх; sell
like hot cakes (+) – розходяться як гарячі пиріжки; ask for bread and be given a stone (-) – попросити хліба,
отримати камінь; take the gilt off the gingerbread (-) – зняти позолоту, позбавити прикрас. Англомовні
фразеологізми, що належать до концепту Результат, значною мірою висловлюють позитивну оцінку.
Причиною цього є той факт, що зазвичай завершення діяльності приносить людині задоволення
незалежно від того, який результат був спроектований на першому етапі.
Висновки. Отже, пізнаючи навколишній світ, людина висловлює своє оціночне ставлення до явищ
дійсності за допомогою мови, яка виступає вираженням базових цінностей соціуму. Значне місце в
аксіологічній лексиці займають саме фразеологізми семантичного поля food, адже вони найбільш яскраво
відображують особливості світогляду та культури народу. У ході систематизації англомовних
фразеологізмів семантичного поля food на підставі методики концептуального аналізу когнітивноаксіологічного змісту вдалося визначити, що вираженням пізнавально-ціннісного відношення людини до
діяльності є концепти Інтерес, Значущість, Порядок та Результат. Таким чином, англомовні
фразеологізми можуть бути класифіковані згідно з їхнім когнітивно-аксіологічним змістом.
Фразеологізми концепту Інтерес, який лежить в основі пізнавальної діяльності, значною мірою
передають позитивну оцінку. Концепт Значущість є основою для здійснення аналізу та вибору шляхів
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досягнення мети. Однак, на цьому етапі людина усвідомлює важливість кінцевого результату, тому
фразеологізми концепту Значущість мають як негативну, так і позитивну оцінку. Концепт Порядок є
необхідним для планування певного алгоритму дій та його реалізації у реальності. Це надзвичайно
складний та найважчий етап, тому стійкі вирази концепту Порядок загалом мають негативну оцінку.
Фразеологізми концепту Результат, який становить заключну ланку діяльності, у більшості випадків
висловлюють позитивну оцінку, адже усвідомлення факту завершеності діяльності викликає у людини
почуття задоволення.
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Шурупова А. В. Оценочное значение англоязычых фразеологизмов семантического поля food.
Статья посвящена вопросам оценочного значения англоязычных фразеологизмов семантического поля food.
В работе выявлены теоретические аспекты категории оценки в лингвистике. Рассмотрена
аксиологическая классификация фразеологизмов в контексте ценностных концептов. Определены
средства репрезентации категории оценки в английском языке на материале фразеологизмов
семантического поля food на основании методики концептуального анализа когнитивно-аксиологического
содержания устойчивых выражений.
Ключевые слова: англоязычные фразеологизмы, семантическое поле food, англоязычные фразеологизмы
семантического поля food, оценочное значение фразеологизмов.
Shurupova A. V. Evaluative Meaning of English Idioms of the Semantic Field of Food.
The article deals with the questions of the evaluative meaning of English idioms of the semantic field of food.
The theoretical aspects of the evaluative category in linguistics are identified. The scientists suppose that the
evaluative category appears though the existence of the reverse connection between the subject of displaying the
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reality and the result of this displaying in the human’s mind. That’s why the language is the reflection of the
basic system of values. English idioms show the system of values of the definite nation. The axiological
classification of idioms in the context of evaluative concepts is observed in the article. The creation mechanism
of idioms can be described with the chain interest – meaning – order – result. This chain shows the cognitive
and axiological content of the evaluative attitude to the activity. The means of the evaluative category’s
presentation in English based on the idioms of the semantic field of food are determined in the article. The
idioms of the semantic field of food have one of the most important places in the axiologic lexis as they disclose
the features of the worldview and the culture of nation. In the process of systematization of English idioms of the
semantic field of food it is identified that the concepts Interest, Meaning, Order and Result are expressions of the
cognitive and axiologic attitude to the activity. Thus English idioms can be classified according to their cognitive
and evaluative content. The concept Interest is the basic cognitive activity. The idioms of this concept express the
positive evaluation. The concept Meaning is a ground for doing the analysis and choosing the ways of achieving
the goal. However, a person realizes the importance of the result, thus the idioms of this concept have the
positive and negative connotation. The concept Order is necessary for planning the definite algorithm of actions
and its realization. It is one of the most difficult and important levels, that’s why the idioms mainly have the
negative evaluation. The idioms of the concept Result in most cases express the positive meaning as the
recognition of the fact’s completeness causes the feeling of satisfaction.
Key words: English idioms, semantic field of food, English idioms of semantic field of food,
evaluative meaning of idioms.
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МИРЗА ФАТАЛИ – ''АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МОЛЬЕР?''
В статье автор показывает, что создатель национальной французской комедии Мольер сильно повлиял
на творчество представителей различных народов, в том числе на взгляд великого азербайджанского
мыслителя и писателя М. Ф. Ахундова. Отмечается, что М. Ф. Ахундов, являясь теоретиком
Азербайджанской драматургии, в своих произведениях, написанных в духе Мольера, определил облик
реализма, народности и азербайджанского национального колорита.
Ключевые слова: классическое произведение, комедия, драматические произведение, национальный
колорит, реализм.
Постановка проблемы. Развитие азербайджанской литературы ХIХ века в совершенно новом
направлении, приобретение ею новых идейно-художественных качеств, неразрывно связаны с именем
писателя и мыслителя с большой буквы Мирзы Фатали Ахундова, который своими комедиями внёс в
национальную литературу новую форму, снискал славу основоположника драматургии не только в
Азербайджане, но и на всём Ближнем Востоке. Второй важной заслугой М. Ф. Ахундова является то, что
он своими комедиями заложил прочный фундамент Азербайджанской реалистической литературы.
Литературно-художественная критика в Азербайджанской литературе берёт своё начало тоже именно с
М. Ф. Ахундова. В первую очередь, комедиографы Мольер и Гоголь, оказали влияние на формирование
творческой деятельности азербайджанского художника. Кстати говоря, у Жан-Батиста Мольера и
М. Ф. Ахундова мысли о комедии тоже идентичны. Так, говоря о сути комедии, Мольер видел её задачу
в раскрытии человеческих недостатков.
Цель статьи – анализ творчества великого азербайджанского мыслителя и писателя М. Ф. Ахундова.
Изложение основного материала. Именно таким образом определяя цель и задачи комедии, её
большое социально-воспитательное значение, М. Ф. Ахундов главное кредо этого жанра видел в
раскрытии человеческих недостатков, в назидании читателям и слушателям.
У Ж.-Б. Мольера и М. Ф. Ахундова сходство наблюдается не только в их литературных взглядах, но и
в художественном творчестве. Вместе с тем, творчество обоих комедиографов имеет и свои
отличительные стороны, что позволяет нам говорить об индивидуальных стилях художников и
проводить соответствующее сравнение.
Индивидуальный стиль – это умение писателя использовать художественные выразительные формы и
изобразительные средства в соответствии со своим талантом и умением. Язык писателя – это ключ к
определению его стиля и быстрейшему признанию среди читателей. Индивидуальный стиль – одно из
важнейших условий для каждого художника, занимающегося творческой деятельностью. Понятие стиля
охватывает все сложнейшие особенности процесса индивидуального творчества. Потому невозможно
изложение писательского стиля лишь по одной его форме проявления. Должны быть учтены все формы
проявления и элементы индивидуального стиля. Этими элементами являются: способ и манера
выражения художника, систематизация слов, придание им особой гармонии, средство проявления своего
внутреннего темперамента при творческом процессе.
Основная близость в творчестве Ж. Б. Мольера и М. Ф. Ахундова – это жанровое сходство, а также
сходство главных героев их произведений. Жанр, как часть литературного процесса, очень важен, ибо
прежде всего отражает в себе индивидуальное проявление. Говоря о сходстве между творчествами
Мольера и Ахундова, прежде всего, следует отметить, что оба использовали идентичные средства
художественного выражения, что даёт возможность для сравнительного анализа близких по духу и
жанру произведений этих мастеров пера, представителей двух различных культур.
Такая близость между основоположником азербайджанской драматургии и великим французским
комедиографом всегда привлекала и по сей день привлекает внимание критиков и специалистов.
При сравнительном анализе индивидуальных стилей творчеств этих художников возникает вопрос:
''М. Ф. Ахундов азербайджанский Мольер?''
По этому поводу профессор Горхмаз Кулиев отмечает следующее: ''Азербайджанские исследователи,
подобно европейцам и русским, основоположника национальной драматургии оценивают как
''азербайджанского Мольера''. И это не случайно, ибо между этими двумя художниками – французским и
азербайджанским драматургами есть множество точек соприкосновения и сходства. Но сходство это не
заключается во внешней форме, например, на жанровой и стилевой формах. Близость Мольера и
Ахундова – это сходство творческого способа, творческой манеры двух писателей… Но при этом, нельзя
не учитывать разницу между эстетическими принципами и социальными идеями в творчествах этих
драматургов. М. Ф. Ахундов как самый характерный мыслитель, шедший впереди во всей
© Дадашова Саида Бахлул кызы, 2013
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ближневосточной литературе, старался осваивать эстетический опыт многовековой европейской
культуры и находить пути решения творческих проблем. И Мольер в рамках эстетики классицизма
выполнял примерно идентичную функцию: опираясь в своих произведениях на принципы эпохи
классицизма, закладывал фундамент будущей эпохи просвещения...
Поэтому комплекс сходств и различий в творчестве французского и азербайджанского драматургов
проливает свет на ''внешне'' изменяемую и неизменяемую стороны в их произведениях и определяет
особый индивидуальный стиль М. Ф. Ахундова'' [1: 141].
Правда, как было отмечено, и азербайджанские исследователи считают М. Ф. Ахундова
''азербайджанским Мольером''. Причиной выступления азербайджанских критиков с подобной точкой
зрения является сходство в творчествах этих художников. Но, как совершенно правильно отметил
Горхмаз Кулиев, это сходство опирается не только на внешнюю форму, например, на жанр и стиль.
Нельзя не принимать во внимание эстетические принципы и социальные идеи в творчестве обоих
драматургов. Вместе с тем, профессор Горхмаз Кулиев справедливо отмечал, что М. Ф. Ахундов как
самый характерный мыслитель шёл впереди всех во всей ближневосточной литературе.
Профессор Горхмаз Кулиев чётко доказал и ошибочность оценки М. Ф. Ахундова ''Мольером
Азербайджана'', отметив при этом факт ''присутствия временной и пространственной дистанций между
этими двумя комедиографами, а также то, что они опирались при этом на разные творческие методы:
первый – на просвещенческий реализм, а второй – на классицизм. Кроме всего прочего, у них разные
эстетические мировоззрения: Мольер односторонен и ограничен во взглядах, окружающий его мир видит
лишь под определённым ракурсом, в то время как М. Ф. Ахундов – масштабный и всесторонний
художник. Он чётко представлял азербайджанскую действительность, при изображении которой
использовал различные художественные приёмы. Азербайджанский драматург всегда искал адекватную
форму для изображения действительности и при этом в описании художественных произведений
основным критерием считал время, фактически отвергал каноны, заложившие основы культуры
классицизма. Ведь, Никола Буало Депрео всегда требовал от своих современников, чтобы они оценивали
время и человека. Именно эта концепция искусства находит своё отражение в творчествах таких
известных драматургов, как Пьер Корнел и Жан Расин [1: 154].
М. Ф. Ахундов в своём произведении не берёт за основу закон триединства человеческого земного
бытия, т. е. страдание, вину и смерть. Он фактически не отделяет друг от друга два момента: время и место.
Если анализировать произведение с этой точки зрения, то в первом действии события происходят в кочевье
Гейдар-бека, во втором – на шатре Сона-ханум, а в третьем – на колхозном рынке Агджабеди и т. д.
У азербайджанского комедиографа место действия всегда разное, время совершается с реальным
изменением, а всё это, вместе взятое, усиливает динамику событий и их описание. По сравнению с
героем Ж.-Б. Мольера, персонаж азербайджанского драматурга в полном смысле опережает время и
место действия [1: 155].
Автор в своём подобном заключении безусловно прав. М. Ф. Ахундов и Ж.-Б. Мольер жили в разные
века и на разных полюсах, опираясь на разные творческие методы. Именно это своеобразие, несмотря на
жанровое сходство и сходство главных героев, отличает друг от друга оба мастера слова.
Среди тех исследователей, сравнивающих творческую деятельность Мирзы Фатали Ахундова, автора
шести комедий, с великим французским комедиографом, в той или иной форме, выражающие своё
отношение к умозаключению ''азербайджанский Мольер'', мы видим и Арифа Гаджиева, который писал:
''Чтобы оценить творческий гений Мирзы Фатали должным образом, некоторые авторы характеризуют
его не иначе, как ''азербайджанским Мольером'', что, кстати, неверно с исторической и теоретической
точек зрения. Классицизм, как течение, не был присущ азербайджанской литературе… Ахундов был
представителем просвещенческого философского и художественного течения и потому уж, если
сравнивать его с кем-то, то, в первую очередь, с представителем европейской просвещенческой
философии и литературы. В его комедиях нет ничего, что можно было бы сравнить с практическим или
теоретическим классицизмом [2: 77].
Нельзя не согласиться с этими словами критика. Как справедливо отмечает Ариф Гаджиев, подходить
к М. Ф. Ахундову, как к ''азербайджанскому Мольеру'' неправильно с исторической и теоретической
точек зрения. Ибо, несмотря на то, что оба писали в одном и том же ключе – комедийном жанре,
бичевали фактически одни и те же человеческие пороки, они художники разных веков, разных полюсов,
приверженные разным творческим методам – классицизму и просвещенческому реализму.
Ариф Гаджиев в своей книге ''Азербайджанский реализм'' в частности отмечает, что Ахундов
обратился к европейскому жанру не случайно, а глубоко задумавшись об общей функции искусства.
Комедиограф называет драму ''удачной формой искусства''. По его мнению, творение подобного
произведения – показатель любви к своему народу. Это лишний раз доказывает, что все европейские
народы пишут идентичные произведения, в которых описывают нравы и действия своих
соотечественников. Естественно, что у каждого народа, нации, наряду с хорошими, положительными
индивидами, всегда можно найти и немало подлецов, скряг, дураков, мошенников. Характеры и действия
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этих людей, как правило, раскрываются и высмеиваются в драматическом искусстве. Негативные,
уродливые стороны человеческого общества художественными средствами больше всего показываются
и высмеиваются в драме, а именно в комедии.
М. Ф. Ахундов часто обращался к творчествам Вильяма Шекспира и Жан-Батиста Мольера, хотел,
чтобы писатели Востока тоже и почаще обращались к драматическому жанру [2: 77].
И действительно, изучая произведения автора, мы видим, даже, образно говоря, чувствуем его
истинную любовь к своему народу. Комедиограф глубоко вникал в русскую и европейскую литературы,
старался осваивать всё хорошее и полезное в них. Этот большой мастер сатирического пера выбрал
именно жанр драмы, чтобы изобразить все трудности, негативные стороны своего времени, проблемы
низших слоёв общества, двурушничество представителей элиты.
Относительно темы интерес представляет и мнение академика Мамеда Арифа Дадашзаде.
Исследователь, должным образом оценивая большое значение творчества Мирзы Фатали Ахундова,
писал: ''До М. Ф. Ахундова азербайджанская литература в основном состояла из поэзии. В то время, как
великие мастера пера: Низами, Насими, Физули и Вагиф в азербайджанской литературе создали свои
шедевры в поэзии и были признаны во всём мире, художественная проза и драматургия нашли своего
большого мастера в лице М. Ф. Ахундова, который начал бичевать средствами драматургии и театра
феодальный режим, постоянно державший азербайджанский народ под ярмом ига, темноты, невежества,
бескультурья и религиозного мракобесия и который в течении короткого отрезка времени (1850-1856)
написал свои знаменитые 6 комедий, открыв тем самым новую страницу в азербайджанской литературе.
Все, без исключения, комедии автора со дня выхода в свет привлекли пристальное внимание читателей,
и, самое главное, зрителей. В лице М. Ф. Ахундова азербайджанская литература приобрела своего
оригинального, талантливейшего художника, ''азербайджанского Мольера!'' [3: 6].
И действительно, нельзя отрицать тот факт, что именно М. Ф. Ахундов начал критиковать средствами
драматургии и театра ''гнилой феодальный режим, державший азербайджанский народ под ярмом ига,
темноты, невежества, бескультурья и религиозного мракобесия''. Автор своими комедиями открыл
совершенно новую страницу в азербайджанской литературе. Но всё это ещё не говорит о том, что мы
можем назвать М. Ф. Ахундова ''Мольером Азербайджана''. С этим сравнением отчасти можно
солидаризоваться, если возьмём за основу сходство, наблюдаемое в художественном творчестве
указанных комедиографов. Но, если мы взглянем на социальные идеи обоих писателей, на их кредо –
служению своему народу, то увидим, что мысли, связанные с драматургией и театром, присущи, равно
как Ж.-Б. Мольеру, так и М. Ф. Ахундову. Но это не единственная заслуга азербайджанского
комедиографа перед своим народом. В отличие от Мольера, Мирза Фатали Ахундов – один из грандов
классической азербайджанской литературы, основоположник творческого метода реализма, первый
видный представитель просвещенческого движения на всём Ближнем Востоке. Вместе с тем, он сыграл
большую роль в чистке национального языка, в организации азербайджанского алфавита. М. Ф. Ахундов
занимался проблемами художественного языка, являющегося самой широкой ветвью литературного
языка, определив при этом ряд теоретических принципов художественного языка. Девизом
''Совершенство языка – его краткость и чёткость!'' М. Ф. Ахундов дал чёткую формулировку
литературного языка. Характеризуя литературный язык подобным критерием и учитывая тот факт, что
каждому жанру присущ свой язык, он подчёркивал специфические языковые особенности конкретных
жанров. Согласно автору, поэзия, проза и драма должны отличаться друг от друга и по языку.
Мирза Фатали отмечал необходимость передачи языковыми средствами тона, ритма, манеры разговора,
психологических моментов, указывал на важность характеристики каждого персонажа пьесы его же
словами, делами, действуя по принципу: ''выяснения состояния каждого комедианта по его же диалогу''.
М. Ф. Ахундов знал специфическую особенность пьесы – бичевание типажа его же собственным языком
и советовал внимательное отношение к этому вопросу. У писателя есть верный подход к языку
художественного произведения и неслучайно, что при решении или выяснении этой задачи он применяет
не общий критерий, а конкретный для конкретного жанра.
По мнению другого известного критика творчества азербайджанского комедиографа
Надира Мамедова ''Скупость купца Хаджи Кары – основная черта его характера, но не единственная''.
Отличительную сторону характера Хаджи Кары подтверждают и меткие слова великого А. С. Пушкина о
том, что ''скаредность Гарпагона, героя комедии ''Скупой'' Жан-Батиста Мольера – единственная черта
его характера!'' [4: 161].
Как видно из вышеприведённого примера, Н. Мамедов смог более чётко выразить словами
А. С. Пушкина разницу между героями М. Ф. Ахундова и Ж.-Б. Мольера.
Оба комедиографа жили на разных полюсах (на западном и восточном) европейского континента. Эта
географическая полярность наложила свой отпечаток и на мировоззрение обоих художников, хотя и тот
и другой писал на одном и том же жанре – комедийном. И это естественно, ибо художественная
деятельность, как правило, носит индивидуальный характер. Поэтому, любое произведение наряду с тем,
что отображает настроение общества, социально-политические отношения, является в то же время и
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индивидуальным выражением самого автора, его мировоззрения, научного и культурного уровня,
отношения к обществу, его впечатления и переживания. Каждый художник в собственное произведение
привносит своё эго – новую окраску, новый тон, являющийся выражением его индивидуального стиля.
Исходя из этого, целесообразным представляется проведение соответствующего сравнения между
комедиями ''Скупой'' Жан-Батиста Мольера и ''Приключение скряги'' или иначе выражаясь, ''Хаджи Кара''
Мирзы Фатали Ахундова.
Комедия ''Скупой'' – сатирическое произведение Мольера, направленное против буржуазного общества.
Герой комедии Гарпагон стремится лишь к деньгам и обогащению. Его тяга к деньгам настолько сильна,
что чуть не теряет разум, ударяется в скептицизм и начинает подозревать аж самого себя…
Автор комедии знакомит читателя c этой стороной своего героя словами самого образа.
Гарпагон: ''Воры! Воры! Разбойники! Разбойники! Убийцы! О, Боже Праведный! Я погиб, я мёртв!
Меня разорвали на куски – обобрали до нитки! Кто это может быть? Как это случилось? Где он сам?
Куда спрятался? Как теперь мне найти его? Куда идти, куда побежать мне? А может, он там? Кто это?
Стой! (Сам себя крепко держит за руку) Верни мои деньги, подлец! О боже! Это же я сам…'' [5: 90].
Одноимённый герой пьесы ''Хаджи Кара'' М. Ф. Ахундова тоже описан в комедии, в первую очередь,
как образец скаредности, что видно и из названия самого произведения: ''Приключение скряги'' или
''Хаджи Кара''. Герой комедии входит в плеяду образов классических скряг, созданных в мировой
литературе. В отличие от ''скупого'' Ж.-Б. Мольера, нельзя однозначно оценивать образ Хаджи Кары как
скрягу. Как было уже отмечено, страсть к скряжничеству главная, но не единственная черта характера
этого купца. Мы убеждаемся в том, что М. Ф. Ахундов испытывает своего героя в самых различных
ситуациях, который встречаясь с разными людьми, обнажает свои типичные и индивидуальные качества.
В отличие от Гарпагона Мольера, мы видим Хаджи Кару и торгующим за прилавком и во время
судебного разбирательства. Автор в деталях описывает бытовые и социальные связи Хаджи Кары. Его
персонаж проявляет свою истинную натуру в разных ситуациях: встречается с беками, с духовным
лицом Худаверди, с женой, сыном, слугой, с крестьянами-армянами, царскими чиновниками, трудится в
поте лица, спешит куда-то, страстно спорит и т. д. С этой точки зрения он выгодно отличается от героя
Ж.-Б. Мольера Гарпагона. Говоря словами А. С. Пушкина, Гарпагон лишь скупец. Чтобы увеличить свой
капитал, ему недостаточно одной только лихвы, он торгует судьбой своих детей. Писатель в одном из
эпизодов вновь изобличает Гарпагона его же словами:
Гарпагон: ''Брандевуан и Ламеруш! Вы будете споласкивать бокалы и подавать вино, но сделаете это
только по мере надобности: не уподобляйтесь слугам-придуркам, упорно предлагающим гостям вино,
хотя, быть может, они об этом вовсе и не думают. Наоборот, подождите, пусть они сами не раз и не два
обратятся к вам с подобной просьбой. Да, кстати, поставьте на стол много воды'' [5: 54].
В другом эпизоде Гарпагон вновь демонстрирует свою скупость, когда ищет пропавшую шкатулку, в
которой прятал свои деньги. Увидев, что в комнате горят две свечи, тушит одну. А на обращение слуги о
необходимости стирки платья, испачканного масляным пятном, предлагает при появлении гостей
прикрыть пятно своей шапкой. А второму слуге, у которого брюки порваны, предлагает не
поворачиваться спиной к гостям. Подобным поведением Гарпагон ставит в смешное положение не
только себя, но и своё окружение.
Основное, видимое невооружённым глазом, отличие образа Хаджи Кары от Гарпагона состоит в том,
что герой М. Ф. Ахундова, так сказать, многолик. В зависимости от ситуации, Хаджи Кара не прочь
хвастаться своей силой и говорить на языке разбойников. Писатель, чтобы выпуклее показать характерные
черты Хаджи Кары, использует различные литературные приёмы, вызывающие улыбку у читателя и
зрителя: словами самого типажа создаёт его комический образ, изобличает его языком других образов.
Драматург с первых же слов Хаджи Кары характеризует его как алчного, жадного, корыстолюбивого,
скупого и ненасытного купца: ''Не дай Бог кому-нибудь такого рынка, такой торговли! Сукин сын! Чтоб
рука твоя отсохла, когда давал мне эти бязь синюю и бязь красную! С такой торговлей я и за год не
смогу их продать. Воистину, я пропал! Что же это за оказия случилась со мной?! Уже три дня! Этот
товар я не продам не то, что за три месяца, аж, даже за три года! Хорошо продул меня… Из этого расчёта
я в убытке на целых сто манат! Это горе меня точно сразит'' [6: 129].
Хаджи Кара очень богат. Даже невозможно точно сосчитать всё его состояние: и за сто лет не
истратит все свои деньги! Но, страсть к скупости, алчности, корыстолюбию пропитала всё существо
купца, изменила его мораль, лишила самых простых человеческих качеств и даже священного
отцовского чувства… Хаджи Кара с радостью встречает в своей лавке муллу как обычного покупателя.
Но, узнав истинное намерение ''покупателя'', полностью преображается. Герой комедии в этом эпизоде
употребляет слова, полностью характеризующие сущность его характера: ''Коран для памяти отца всегда
читаю я сам. В жизни не было случая, чтобы за читку Корана я кому-то платил деньги'' [6: 129].
Хаджи Кара не заботится о своей семье, содержит её в постоянной нужде, на голодном пайке. Жена
Тукез открыто изобличает алчность и скупость своего мужа: ''Чтобы горло отсохло у тебя! Да так, чтобы
не мог даже воду пить, скряга несчастный! Ненасытно копишь деньги как мальчик, постоянно
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собирающий альчики. Как же ты собираешься их тратить? Ешь, пей, одевайся, хоть, до ста лет: деньги
твои всё равно не иссякнут. Понёс убыток всего-то на сто манатов, а смотри как убиваешься!'' [6: 134.].
Недоволен Хаджи Карой и его слуга Карамали. Ибо господин очень мало платит и держит его
впроголодь. При переходе реки Аракс, Хаджи Кара падает с лошади и чуть не тонет. Когда сын купца
Бадал зовёт на помощь, Карамали говорит: ''Послушай-ка, парень, пусть тонет. Ведь тогда всё его
богатство достанется вам. Хоть пять дней ешьте, пейте, веселитесь. Зачем ты печёшься о нем?'' [6: 138].
Хаджи Кара – обманщик, лицемер, двурушник, аферист, мошенник, плут и ханжа. В зависимости от
ситуации меняется как хамелеон: то вежлив, добр, гостеприимен и хлебосолен, то груб и невежественен.
М. Ф. Ахундов эту сторону характера купца раскрывает на сцене его встречи с беками. Только что
сетовавший на скудность торговли, Хаджи Кара радостно встречает беков и на их вопрос: ''Хаджи, как на
рынке: торговля идёт?'' отвечает: ''С божьей помощью всё хорошо! Родимые мои! Если товар добротный,
торговля скудной не бывает. Сами знаете, в моём лавке только качественный товар, а потому на
прилавке не залёживается!'' [6: 130].
Хаджи Кара по природе своей труслив, малодушен, осторожен, осмотрителен. Но алчность, жажда
наживы приводит его на опасную стезю: соглашается на провоз контрабандного товара из Ирана,
вооружается до зубов, старается выглядеть молодцом, ничего не боящимся мужчиной, чем и хвастается
перед беками! При провозке контрабанды, беки сталкиваются с есаулами – армянами, которые их
запугивают. После того, как опасность минует, Хаджи Кара выступает вперёд и, обращаясь к бекам,
говорит: ''Нужно наказать некоторых из них, чтобы не повадно было выступать против контрабандистов.
Если каждого встречного отпускать вот так просто на свободу, то вскоре не останется ни одного
контрабандиста. После этого, всегда буду заниматься этим выгодным делом. Напрасно я, понадеявшись
на тебя, не выступил вперёд. Тогда показал бы, на что я способен и очистил весь путь от этих жуликов и
шарлатанов!'' [6: 142].
В другой ситуации Хаджи Кара встречается с крестьянами – армянами и кидается на них с угрозами,
приняв их за есаулов. Но, при встрече с царскими чиновниками превращается в совершенно другого
человека: подлизывается, двурушничает, лишь бы как-то отвязаться от них. Все эти моменты вызывают
улыбку у читателя и раскрывают комическую сущность купца.
Ахундов в своей комедии на фоне реальных событий и в условиях реальных социальных отношений
сумел продемонстрировать характерные черты Хаджи Кары, создал живой и законченный тип.
Валер из комедии ''Скупой'' Ж.-Б. Мольера похож на образ Гейдар-бека из ''Приключений скряги''
М. Ф. Ахундова. Обоим нужны деньги. Но деньги Валеру нужны не для расходов и траты, а для
получения согласия Гарпагона. Валер, сын состоятельного Ансела, живущий вдали от родителей и
работающий в данный момент слугой в доме Гарпагона, влюблён в его дочь Элизу.
В образе Гейдар-бека Ахундов сумел обобщить ряд характерных черт нищенствующего бека,
принадлежащего известному в прошлом помещичьему роду с богатой историей. Отец Курбан-бек был
одним из богатых и известных беков Джаванширского округа. Дело дошло до того, что Гейдар-бек уже
два года никак не может накопить сумму, чтобы сыграть свадьбу с любимой невесткой, родители
которой тоже не против этого брака. Друзья бека предлагают ему похищать девушку. Но Гейдар-бек это
предложение считает ''хуже смерти'', ибо пойдёт молва о том, что ''сын Курбан-бека похитил свою же
невестку, потому, что не нашёл денег для свадьбы'' [6: 123].
Хотя и Ж. Б. Мольер и М. Ф. Ахундов в своих комедиях ''Скупой'' и ''Приключения скряги'' создали
образы с идентичными характерами, каждый из авторов сумел придать им своё символическое качество
типичного образа, обличающего скупость, что наряду cо сходством индивидуальных стилей обоих
писателей, выявляет также их разный подход к одной теме.
В комедии Мольера любовь к деньгам доводит Гарпагона до состояния безумия. Он подозревает всех
в воровстве его денег, прячет их в саду, из чувства страха даже не осмеливается покинуть свой дом.
Гарпагон, чтобы увеличить своё состояние, хочет выдать свою дочь за богатого старика. Он также любит
хвалу и, несмотря на старческую возраст, выдавать себя за молодого!
Выводы. Главный герой комедии Ахундова Хаджи Кара – образ купца, отправляющегося за
контрабандным товаром, с целью увеличения своего состояния. Таким образом, оба художника создали,
так сказать, общий символический тип, изобличающий образы с идентичными характерами. Как
подчёркивал В. Г. Белинский, идея скупого не нова. У скупого идеал – один, а разнообразных типов –
множество. М. Ф Ахундов и Ж.-Б. Мольер, хотя и работали над одной и той же идеей – образом скупца,
каждый в отдельности создал отличные друг от друга типы. Это, безусловно, объясняется тем, что ЖанБатист Мольер и Мирза Фатали Ахундов жили и творили в разные периоды истории, на разных
географических территориях, отличались своими национальными менталитетами и мировоззрениями.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2013 р.
Дадашова Саіда Бахлул кизи. Мірза Фаталі – ''Азербайджанський Мольєр?''.
У статті автор показує, що творець національної французької комедії Мольєр значно вплинув на
творчість представників різних народів, особливо на думку великого азербайджанського мислителя і
письменника М. Ф. Ахундова. Зазначено, що М. Ф. Ахундов, будучи теоретиком Азербайджанської
драматургії, у своїх працях, які написані у дусі Мольєра, визначив сутність реалізму, народності та
азербайджанського національного колориту.
Ключові слова: класичний твір, комедія, драматичний твір, національний колорит, реалізм.
Dadashova Saida Bakhlul kyzy. Whether Mirza Fatali-Akhundov "Azerbaijanі Molière?"
The author shows that the creator of the national French comedy Moliere strongly has had the influence on the
creative work of different nations, including the opinion of the great Azerbaijani thinker and writer
M. F. Akhundov. It is noted that M. F. Akhundov, being a theorist of Azerbaijan drama, in his works, written in
the Molière's spirit, has determined the essence of realism, nationality and Azerbaijani national colority.
Key words: classic literary work, comedies, dramatic literary work, national colour, realism.
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
Статтю присвячено прагматичному аналізу мовних одиниць публіцистичного стилю. Саме прагматика
дозволяє зробити аналіз мовних одиниць глибшим, використовуючи людський фактор. Прагматичний
текст не лише носій певної інформації, а й учасник діалогу, умова та відображення комунікативної
взаємодії автора й читача. Також проаналізовано основні фактории та вимоги, які повинен
враховувати адресант аби досягти прагматичного ефекту. Прагматичний аспект є фундаментальним
при сприйнятті мовних одиниць, оскільки дозволяє реалізувати комунікативні інтенції адресанта, що є
надзвичайно важливим у процесі спілкування.
Ключові слова: прогматичний потенціал, публіцистичний текст, мовні одиниці.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку функціональної стилістики існує декілька
напрямків в дослідженні публіцистичного стилю. Активно вивчається специфіка реалізації в літературній
мові даного стилю, стилістично-мовленнєва системність, прагматична спрямованість на адресата,
семантичні параметри газетно-публіцистичного стилю та інші.
Для прагматики публіцистика цікава, передусім, функціями, які вона виконує. Переважна більшість
дослідників називають функцію впливу як основну в публіцистиці. Так, І. Р. Гальперін формулює
функцію публіцистичного стилю наступним чином, "вплив на читача чи слухача з метою запевнити його
в правильності висунутих положень або ж викликати в нього бажану реакцію на сказане не стільки
логічно обґрунтованою аргументацією, скільки ж силою, емоційною напруженістю висловлювання,
показом тих рис явища, які ефективніше можуть бути використаними для досягнення поставленої мети"
[1: 405-406]. Є. В. Бреус справедливо наголошує, що своєрідність публіцистичного стилю визначається
двома комунікативними установками: на передачу інформації та на переконання. Таким чином, твори
публіцистичного стилю передають як самі факти (інформативна функція), так і думки про них, що
виражені такими засобами, які здатні вплинути на політичну свідомість читача, слухача чи глядача
(функція впливу) [2]. Тісний взаємозв’язок цих функцій очевидний, якщо публіцист хоче зробити певний
вплив на аудиторію та викликати в неї прагматичне ставлення до отриманої інформації, то матеріал
відбирається та розміщується в газеті таким чином, щоб відразу ж викликати зацікавленість у читача. Як
правило, ті події, які заслуговують пильної уваги, висвітлюють на перших шпальтах газети.
Публіцистичні тексти охоплюють події та факти не лише політичного життя суспільства, але й таких
сфер, як соціальна, наукова, культурна, економічна, які міцно пов’язані з актуальними суспільнополітичними питаннями сучасності.
Беручи до уваги цей факт, актуальність даної розвідки зумовлена необхідністю дослідження
публіцистичного стилю, своєрідність якого визначається двома комунікативними установками: на
передачу інформації та на прагматичний вплив читачів.
Предметом дослідження виступає публіцистичний текст.
Мета статті – визначити прагматичну цінність публіцистичного тексту.
Виклад основного матеріалу. В публіцистичному стилі знаходить своє втілення функція впливу. Це
суспільна функція мови, яка є в даному стилі першорядною та взаємодіє з інформативною функцією,
оскільки взаємодія даних функцій пов’язана з тим, що вплив на суспільну думку шляхом мови
опирається на словесно виражену інформацію.
Враховуючи важливість функції впливу публіцистичного стилю, варто зазначити, що вона досить
тісно пов’язана з ідеологічною спрямованістю публіцистики. Всі висвітлені факти коментуються,
роз’яснюються та оцінюються, а для публіцистичного стилю категорія оцінки є актуальнішою, аніж для
інших стилів.
В реалізації інформативної функції та функції впливу величезна заслуга належить публіцистам та
журналістам – саме вони повідомляють про людей, про факти, події сучасного життя, суспільні та
політичні сили, які беруть в ньому участь. Публіцисти та журналісти не просто висвітлюють події, які
відбуваються, а й дають їм свою оцінку, при цьому впливаючи на аудиторію та викликаючи у людей
різні емоції, іншими словами, відбувається прагматичний вплив.
У даній розвідці для нас публіцистика цікава, передусім, з прагматичної точки зору завдяки своєму
основному завданню – впливу на масову свідомість шляхом інформації, яка є суспільно значимою. Саме
тому характерними рисами публіцистичного стилю є заклик, оцінність, емоційність, образність, тобто ті
якості, які забезпечують максимальний вплив на аудиторію.
Прагматична цінність тексту вимірюється прагматичним ефектом – ефектом впливу на реципієнта
(читача). Ефект впливу пов'язаний із реакцією поведінки реципієнта, тому, викладаючи матеріал на
© Максимчук О. Л., 2013
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шпальтах газет, важливо врахувати фактори, які є основними, якщо публіцист ставить перед собою
завдання не лише поінформувати читача, а, передусім, здійснити на нього прагматичний вплив через:
– зміст висловлювання;
– характер знаків, які складають висловлювання;
– тип реципієнта [3: 138].
Розглянемо кожен з цих факторів більш детально. Фактор змісту висловлювання, ми вважаємо,
безпосередньо пов'язаний із прагматичним впливом, завдання якого – реалізувати комунікативні
установки відправника інформації, бо саме в інформації закладена основна ідея, яка координує дії
реципієнта (читача) та викликає у нього ту чи іншу емоційну реакцію. Прагматику мовного спілкування
скоріше потрібно шукати в сфері взаємостосунків людей, що беруть участь у комунікації [4: 128]. В
центрі уваги – конкретні мовні акти. Адресант з метою успішного впливу на реципієнта повинен
складати своє повідомлення відповідно з функціями тексту. Прагматичний вплив залежить від того,
наскільки зміст оригіналу, висловлювання можуть впливати на читача, стосуватись його безпосередньо,
торкатися його інтересів.
Проте прагматика має справу не лише зі змістом висловлювання, а й з задумом автора, тому в
кожному фрагменті закладений принцип оптимального декодування інформації (розуміння інформації).
Акт розуміння інформації являє собою процес розшифрування того, що закодував автор у фрагменті;
зазвичай засобом кодування та декодування виступає мова. Отже, слова, висловлювання, текст є
помічниками та полегшують читачеві зрозуміти задум автора, особливості його мислення,
індивідуальність. Саме ці складові (задум автора, образ його думок) визначають принципи відбору
мовних одиниць і організації мовної структури в тексті, а це є важливим для досягнення потрібного
комунікативного ефекту. Обробка даних, що призводить до розуміння, має специфічний характер: це
аналітичний процес. І не дивно, що розуміння подібне з обчислюванням, дешифровкою, декодуванням та
ін. Але розуміння – процес не простий і спричиняє виникнення важливої проблеми: люди (навіть ті, що є
носіями однієї мови) розуміють одне й те ж висловлювання, один й той самий текст по-різному. Отже,
характер одиниць, що складають висловлювання, має першорядне значення при впливі на реципієнта.
Саме правильно вибрані мовні одиниці слугують для задуманого "цеглинами сенсу", і в кожному
висловлюванні вони відбираються та організовуються таким чином, щоб, інтерпретуючи їх значення
відносно один одного та відносно позначуваної ними реальності, інші комуніканти, які володіють
необхідними мовними та фоновими знаннями, могли б взяти з висловлювання передану інформацію [3:
48-49]. Від цього вибору залежить ефективність прагматичного впливу на читача, особливо в
публіцистиці, бо, повідомляючи про людей та факти, публіцист обов’язково надає подіям ідейне,
політичне трактування, емоційно-експресивну оцінку, тим самим впливає на реципієнта інформації, на
його світогляд, свідомість, настрій, на його сприйняття публіцистичного тексту. Саме адресанту
комунікативний акт зобов’язаний своїм виникненням і саме від адресанта залежить результат його
взаємодії з реципієнтом [5: 127]. У комунікативному процесі виокремлюють дві прагматичних
складових: прагматику комунікатора і прагматику реципієнта. Створюючи текст, комунікатор
усвідомлює, що він хоче донести до реципієнта і "одночасно є інтерпретатором як свого власного тексту,
так і багатьох різних текстів, які він розповідає в дусі часу, ситуації, певного мовного контексту, певної
мовної підсистеми" [6: 38]. Комунікатор може внести неоднозначність у своє повідомлення, якщо захоче,
чи, навпаки, знімати її. Отож реципієнт може по-різному інтерпретувати. Це залежить від того, наскільки
добре реципієнт (читач) розуміє основну ідею тексту та сприймає текстову інформацію.
І, нарешті, третій фактор – тип реципієнта. На наш погляд, даний фактор є найсуттєвішим серед
вищезгаданих, так як залежно від того, що являє собою даний реципієнт, "прагматичний вплив, що
визначається змістом та формою висловлювання, може реалізуватись не повністю або ж взагалі не
реалізуватись" [3: 139]. Розуміння навіть простого висловлювання вимагає значної роботи думки –
вибрати з висловлювання основну інформацію. А це потребує від реципієнта (читача) життєвого та
лінгвістичного досвіду, бо через його відсутність може виникнути збій в розумінні, якщо адресат
інформації не зрозуміє сенсу висловлювання, значить, адресант не доб’ється передбачуваного
комунікативного ефекту і прагматичного впливу. Особливо це стосується комунікантів, що розмовляють
на різних мовах, бо в них відсутня спільність поглядів, життєвого устрою та ін.
Прагматика пов’язана з кодуванням та декодуванням інформації, тому задум адресанта щодо втілення
інформації в комунікативний процес може не співпасти з декодуванням інформації адресатом. Інакше
кажучи, поставлена адресантом мета може бути не досягнутою. Лише в тому випадку, коли реципієнт
(читач) правильно інтерпретує висловлювання мовця, розуміє його інтенції, можна сказати, що
комунікація відбулася. При моделюванні мовної ситуації є не лише адресант як діяч процесу говоріння,
як суб’єкт мовного акту, як відправник, але є також й адресат – як той, до кого звертаються, отримувач,
що має свої власні позиції. Адресат та адресант є не лише частиною того, що може бути предметом
повідомлення, але й партнерами спілкування [7: 36]. Сукупність вищезгаданих факторів (зміст

286

О. Л. Максимчук. Прагматичний потенціал публіцистичного тексту

висловлювання, характер знаків, що складають висловлювання, тип реципієнта) і знання особливостей
кожного з них забезпечують правильність сприйняття сенсу висловлювання.
Особливість публіцистичного тексту полягає в його комунікабельності, в здатності тексту
встановлювати контакт між людьми та бути повноцінним учасником спілкування автора і аудиторії.
Публіцистичний текст не лише носій певної інформації, а й учасник діалогу, умова та відображення
комунікативної взаємодії автора й читача.
Ще однією ознакою, що випливає з комунікативної природи тексту загалом, а значить, і
публіцистичного тексту, є його релятивність, його співвіднесеність з багатьма елементами
комунікативного процесу:
– з автором;
– з аудиторією;
– з контекстом;
– з іншими текстами.
Автор закладає в текст певний задум, коди, реалізує з його допомогою комунікативні завдання.
Читач, взаємодіючи з текстом, намагається зрозуміти закладений автором сенс, при цьому
вдосконалюючись завдяки активним роздумам. Текст – це співбесідник, про який хочеться дізнатися
якомога більше. Текст здатен актуалізувати певні сторони самого адресата. Він ніби виступає в ролі
медіатора, допомагаючи самовдосконаленню читача [8: 120].
Вивчаючи публіцистику та особливості публіцистичного тексту, виокремлюють певні риси, які
притаманні даним поняттям:
– публіцистичний текст спрямований на відображення "панорами сучасності" на основі аналізу
окремих фактів та явищ, усвідомлених в певний момент свого розвитку;
– публіцистика є синкретичною формою відображення дійсності;
– публіцистичний текст є завжди "авторським", незалежно від того, наскільки очевидно суб’єкт
висловлювання присутній в тканині тексту;
– масово-комунікативний акт завершується лише тоді, коли у свідомості реципієнта після прочитання
сформується проекція публіцистичного тексту, свій "текст про текст";
– через гетерогенність аудиторії більшість публіцистичних текстів є багатошаровими, тобто такими,
що пропонують різну глибину прочитання та різні можливості декодування з боку адресатів.
Специфіка публіцистичної комунікації полягає у відносній автономності публіцистичних текстів в
рамках масово-комунікативного процесу у зв’язку з наявністю часової та просторової дистанції між
автором та аудиторією під час сприйняття повідомлення [8: 122-124].
На наш погляд, перераховані особливості цілком характеризують публіцистику як явище глибоко
прагматичне, в якому роль читача також важлива, як і роль автора (публіциста, журналіста), хоча й роль
автора заслуговує окремої уваги. Це пояснюється тим, що автор більше зацікавлений у результаті
комунікації, результаті взаємодії з читачем.
По-перше, для того. щоб автор зміг добитися бажаного прагматичного ефекту від читача, необхідно
знати низку вимог, пред’явлених суспільством до мовленнєвої діяльності. Мовлення журналіста матиме
результат, коли чітко дотримуватись:
– вимоги зрозумілості та вимоги інформативної новизни;
– вимоги адекватної передачі власної думки, тобто точного втілення її у слові, без двозначності і без
можливих неправдивих висловлювань;
– вимоги мовної правильності при мовленні та економії мовних засобів. Мовець користується мовою –
знаковою системою, яка належить усьому суспільству та має складний набір норм, які порушувати не можна.
По-друге, для журналіста важливо вибрати стратегію мовної поведінки. Журналіст може підвищити
статус об’єкта. Об’єктом можуть виступати люди з "вищого світу". А комунікатор та адресат знаходяться
в позиції "звичайних людей". У подібних ситуаціях ступінь довіри між публіцистом та читачем значно
зростає, бо вони знаходяться в однаковому стані відносно об’єкта [9: 151]. Публіцист, якщо захоче, може
маніпулювати почуттями, емоціями та поведінкою своїх читачів – справляти прагматичний вплив, в
якому він зацікавлений.
По-третє, публіцист повинен знати, як правильно використовувати та "організовувати" мовні засоби,
щоб привернути увагу читачів.
Отже, від автора вимагаються правильність, економність, адекватність, інформативність, доступність
мовлення, так як висловлювання поступає до адресата (читача), який, в свою чергу, має його сприйняти,
правильно інтерпретувати та відреагувати на нього. Знання вимог допомагає публіцисту ефективніше
добитися реалізації комунікативних установок, заданих у повідомленні.
Загалом, ефективність впливу підвищується при певній "гомогенності" автора та читача [9]. Якщо
публіцист хоче вплинути на аудиторію, то при написанні статті він має оперувати близькими для читача
поняттями та наводити приклади з їх повсякденного життя.
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Зазначимо, що особи, які користуються повагою, можуть більшою мірою вплинути на аудиторію: в
достовірності їхньої інформації ніхто не сумнівається, та й рівень довіри до висвітлених подій буде
набагато вищий, так як досить часто для споживача інформації має значення не лише сама інформація, а
й її джерело.
Унікальність авторства в публіцистиці визначається особливим типом автора – публіциста, що
володіє чіткою авторською позицією, яка виражається в його тексті. Суттєвою рисою публіцистичного
тексту є його яскраво виражений прагматичний потенціал. Журналістика орієнтована лише на сучасне
суспільство, виконує щохвилинні завдання, тим самим передбачаючи негайний відгук адресатасучасника. Саме ця яскраво виражена прагматична спрямованість на сучасного читача визначає
специфіку відбору мовних засобів, що максимально посилюють прагматичний потенціал
журналістського тексту.
З прагматичної точки зору важливим є також те, чи адекватний відбір автором повідомлення мовних
засобів для досягнення поставленої мети та для виконання обраних стратегій.
Взаємодія тексту з контекстом в комунікативному сенсі базується на здатності тексту створювати
уявлення про будь-які актуальні події. Публіцистичний текст представляє реальні ситуації з життя,
описує час та місце комунікації, комунікантів та їх взаємостосунки, умови спілкування та ін. Це робить
публіцистичний текст, з одного боку, об’єктивним, а з іншого, цікавим при проведенні ситуативнопрагматичного аналізу висловлювань.
Врешті, публіцистичний текст здатен встановлювати зв’язки з іншими текстами, актуалізуючи
інформацію та викликаючи асоціації, "пов’язані в аудиторії з іншими текстами – як публіцистичними,
так і художніми, науковими, рекламними та ін. " [8: 121].
Отже, публіцистика – словесне мистецтво особливого роду, де поєднуються дві основних функції –
інформативна та функція впливу. Публіцистика зорієнтована на думку, факт, документ, а головне – на їх
оцінку з метою впливу на аудиторію.
Перспективи розвитку даного дослідження вбачаються у вивченні проблеми прагматичної
специфіки функціонального стилю преси і публіцистики.
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Максимчук Е. Л. Прагматический потенциал публицистического текста.
Статья посвящена прагматическому анализу языковых единиц публицистического стиля. Именно
прагматика позволяет сделать прагматический анализ языковых единиц более глубоким, вовлекая
человеческий фактор. Публицистический текст – не только носитель определенной информации, но и
участник диалога, условие и отображение коммуникативного взаимодействия автора и читателя. В
статье также сделан анализ основных факторов и условий, которые должен учитывать адресант для
достижения прагматического эффекта.
Ключевые слова: прагматический потенциал, публицистический текст, языковые еденицы.
Maksymchuk E. L. Pragmatic Potential of a Publicistic Text.
The article deals with the pragmatic analysis of the language units of the publicistic genre. Publicistic texts are
addressed to a broad audience and devoted to important social or political events, public problems of cultural or
moral character. The publicistic text both presents the particular information and reflects the communicative
interaction between the author and the reader. The main functions of the publicistic text and its pragmatic
influence are analyzed in the article. The study of a pragmatic aspect of the publicistic text is fundamental for
the process of the language units’ perception, as it allows to implement the addresser's communicative
intentions. Considering human factor, pragmatics provides the deeper analysis of the language units.
Key words: pragmatic potential, publicistic text, language units.
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Статья посвящена описанию когнитивной лингвистики на современном этапе. Также дается
определение термина ''когнитивная лингвистика''. Рассматривается понятие антропоцентрической
парадигмы. Определяются цели когнитивной лингвистики. Показаны отличия когнитивной лингвистики.
Упомянуты лингвокультурный и лингвокогнитивный подходы. Было сказано и о когнитивной науке.
Показана междисциплинарность когнитивной науки. Рассмотрены нейролингвистика и
психолингвистика. Были выявлены некоторые принципы когнитивизма. Перечислены науки, которые
входят в состав когнитивистики. Подчеркнута актуальность изучения природы человеческого языка.
Отмечены исследования Л. С. Выготского и Е. С. Кубряковой в области когнитивного подхода.
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, когнитивная лингвистика, когнитивная наука,
когнитивизм, когнитивный подход.
Постановка проблемы. Когнитивная лингвистика занимает одно из ведущих мест в работе ''Концепт
''семья'' в украинском, китайском и английском языках'', исследованием которой мы занимаемся.
Когнитивная лингвистика рассматривается как направление в исследовании концептов.
Непосредственно перейдем к рассмотрению теоретических вопросов в когнитивной лингвистике.
На смену статистической парадигме на смену приходит антропоцентрическая.
Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания
на субъект, то есть анализируется человек в языке и язык в человеке.
В современном языкознании в рамках антропоцентрической парадигмы развивается целый ряд
направлений, мы остановимся на двух – когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Когнитивная
лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформации
языка. Цель когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются процессы восприятия,
категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы
обеспечивают различные виды деятельности с информацией [1: 39].
Анализ последних исследований и публикаций. Слово когнитивный стало очень модным. Мы говорим
о когнитивной грамматике (Langacker 1987; 1991; 2002; Heine 1997), когнитивной семантике (Баранов,
Добровольский 1997; Кубрякова 1999; Allwood, Gaerdenfors 1999; Talmy 2000), когнитивной прагматике
(Nemeth 2001) и, наконец, о когнитивной лингвистике (Rudzka-Ostyn 1988; Демьянков 1994; Dirven,Verspoor
1998; Кубрякова 2001; Ченки 2002; Kravchenko 2002). Чем отличается когнитивная лингвистика от просто
лингвистики? Современная литература предлагает несколько возможных ответов на этот вопрос, но все их
объединяет понимание того, что язык есть когнитивная деятельность (Clark 1996), а поскольку способность к
познанию является отличительной функциональной особенностью живого организма, когнитивная
лингвистика естественным образом сосредоточивает свое внимание на человеческом факторе и когнитивных
структурах, категоризованных и репрезентированных в языке [2: 37].
Цель статьи – описание когнитивной лингвистики на современном этапе.
Изложение основного материала. Основой когнитивной лингвистики является теоретический базис
когнитивной науки, которая зародилась в США после второй мировой войны. Когнитивная наука ставила
перед собой задачу исследования познания (когниции) и связанных с ней процессов и структур.
Когнитивная наука – это отрасль, которая изучает системы представления знаний и процессы их
получения, обработки и использования информации не только человеком, но и машиной. Следует
отметить, что когнитивная лингвистика, в отличии от когнитивной науки, не носит междисциплинарный
характер (исследования когниции, познания разума в философии, математике, психологии, логике и так
далее). Когнитивная лингвистика – лингвистическое направление изучения языка, где последний изучается
как когнитивный механизм, который играет роль в кодировании и трансформации информации [3: 166].
Практически во всех уголках мира существуют организации, которые объединяют когнитологов.
Проводятся научные конференции, издаются сборники, посвященные исследованиям когнитивной
лингвистики.
Ученые осознали, что для изучения человеческого сознания необходим язык и его систематизация.
Необходимо установить как же влияет сознание на язык и на совершение каких-либо поступков. Но в их
подходах, задачах, методах мы видим определенные различия.
В когнитивной лингвистике существует два основных подхода: лингвокогнитивный и
лингвокультурный.
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Когда человек думает о мире, то образуется система смыслов, как результат его когнитивной
деятельности. И то как он это делает объединило лингвистику с другими науками, вследствие чего и
появилась когнитивная лингвистика.
Нейролингвистика возникла на основе нейрофизиологии. Она изучает речевую деятельность людей, у
которых наблюдается локальное поражение мозга. Был сделан вывод о том, что каждый отдел мозга
отвечает за определенный вид речевой деятельности.
Психолингвистика как и когнитивная лингвистика изучают овладение человеком языка и его
использование в дальнейшем. А также рассматривают такие понятия, как картина мира, языковое
сознание и т. д.
К числу важнейших принципов когнитивизма относится трактовка человека как активно
воспринимающего и продуцирующего информацию, руководствующегося в своей мыслительной
деятельности определенными схемами, программами и планами. А сама когнитивная наука стала
рассматриваться как наука об общих принципах, управляющих ментальными процессами в человеческом
мозгу. В когнитивистику включаются несколько наук – когнитивная психология, культурная
антропология, моделирование искусственного интеллекта, философия нейронауки, лингвистика и др. В
этой связи актуально отметить интердисциплинарный характер когнитивистики [4: 199].
Выводы. В основе когнитивного подхода к языку лежит понимание языка как средства
формирования и выражения мысли, хранения и организации знания в человеческом сознании, обмена
знаниями. Такое понимание указывает на единство познавательно-отражательной (когнитивной) и
коммуникативной функций языка, что Л. С. Выготский рассматривал как ''единство общения и
обобщения'' и что дало основание Е. С. Кубряковой определить в качестве основной для языка функцию
ориентирующую, при том, что основные усилия в рамках когнитивной лингвистики направлены на
глубокое и всестороннее исследование функций языка во всех их проявлениях [5: 32].
Перспективы дальнейших исследований. Нельзя отрицать, что в XX веке было проведено очень
много исследований и открытий в области природы человеческого языка, которые являются
актуальными на данный момент. Но строение языка до конца еще не изучено. Поэтому многие
отечественные и иностранные ученые работают над этими вопросами.
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Рижкіна А. А. Когнітивна лінгвістика на сучасному етапі.
Статтю присвячено опису когнітивної лінгвістики на сучасному етапі. Також дано визначення терміна
''когнітивна лінгвістика''. Розглянуто поняття антропоцентричної парадигми. Визначено цілі
когнітивної лінгвістики. Показано відмінності когнітивної лінгвістики. Згадано лінгвокультурний і
лінгвокогнітивний підходи. Було сказано і про когнітивну науку. Показано міждисциплінарність
когнітивної науки. Розглянуто нейролінгвістику і психолінгвістику. Виявлено деякі принципи
когнітівізма. Перераховано науки, які входять до складу когнітивістики. Підкреслено актуальність
вивчення природи людської мови. Відзначено дослідження Л. С. Виготського і О. С. Кубрякової в області
когнітивного підходу.
Ключові слова: антропоцентрична парадигма, когнітивна лінгвістика, когнітивна наука, когнітивізм,
когнітивний підхід.
Ryzhkina A. A. Cognitive Linguistics at the Current Stage.
The article describes the cognitive linguistics at the current stage. The determination of the term cognitive
linguistics is given. The concept of anthropocentric paradigm is considered. The objectives of cognitive
linguistics are determined. Differences of cognitive linguistics are shown. Lingual-cultural and lingualcognitive approaches are mentioned. The cognitive science is also alluded. The interdisciplinary of the
cognitive science is shown. Neural linguistics and psycho linguistics are considered. Some cognitive
principles are revealed. The sciences are enumerated that comprise cognitive science. The topicality of
human's language nature study is highlighted. Researches by L. S. Vygotskyy and O. S. Kubryakova in the
sphere of the cognitive approach are marked.
Key words: anthropocentric paradigm, cognitive linguistics, cognitive science, cognitivism, cognitive approach.
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"ПЕРЕЛІТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН" Б. БРЕХТА: ВІД "РАДІОП’ЄСИ" ДО "LEHRSTÜCK"
Статтю присвячено аналізу жанрових особливостей брехтівських "радіоп’єси" й "Lehrstückе" на
першому етапі їх становлення. Зокрема проаналізовано еволюцію брехтівської п’єси "Переліт через
океан" від "радіоп’єси" до "Lehrstück". Поява радіоп’єси "Переліт через океан" ознаменувала собою
зародження жанру "Lehrstück", а саме його перших характерних особливостей: демократизація
мистецтва; експериментальний характер ("Lehrstück" – експериментально-дослідницька вправа,
засобом якої є мистецтво); активний глядач, він же – учасник дійства ("Lehrstück" – модель театру, що
ліквідує роз’єднання глядацької зали і сцени за принципом "краще діяти, аніж співчувати");
застосування проекцій основних ідей як наочний допоміжний засіб "навчання"; "Lehrstück" – педагогічноприкладне мистецтво для аматорів.
Ключові слова: радіоп’єса, Lehrstück, демократизація мистецтва, експериментальний характер.
Об’єктом цієї розвідки є п’єса Бертольта Брехта "Переліт через океан" (1929), яка розглядається
стосовно жанрових параметрів "радіоп’єси", а також "Lehrstück" ("навчальної" п’єси) – авторського
жанру Брехта, різновиду тенденційної музичної п’єси, політично-педагогічного прикладного мистецтва
для аматорів.
Предметом дослідження виступають жанрові особливості брехтівських "радіоп’єси" й "Lehrstückе"
на першому етапі їх становлення.
Мета дослідження полягає у спробі проаналізувати еволюцію брехтівської п’єси "Переліт через
океан" від "радіоп’єси" до "Lehrstück".
Актуальність дослідження зумовлена відсутністю у вітчизняному літературознавстві системних
наукових праць, присвячених брехтівським "навчальним" драмам загалом й літературознавчому аналізу
п’єси "Переліт через океан" зокрема.
Виклад основного матеріалу. "Навчальна радіоп’єса" "Переліт через океан" Бертольта Брехта, на
музику Курта Вайля, що є одночасно літературною та медійною працею, розпочинає брехтівський цикл
"Lehrstück" як особливої форми політично-педагогічного прикладного мистецтва.
Зародження жанру "Lehrstück" тісно пов’язане зі становленням брехтівської "теорії радіо" (19271932)1, основні положення якої перегукуються з його концепцією "навчальної" драматургії. Хоча митець
опікувався, передусім, питаннями театральної культури, однак він не міг водночас не помічати проблем,
що назрівали і в німецькому радіомовленні 1920 / 1930 років. Основне критичне положення Брехта
стосувалася однобічної комунікації, яку здійснювало тогочасне радіо, за якої тільки одна сторона
передавала інформацію, а інша лише сприймала її. Помічаючи спільне у мистецьких проблемах як радіо,
так і літератури, Брехт зауважує:
"Наша література безпорадна, вона свідомо уникає будь-якого впливу на читача, намагається
нейтралізувати його, не виявляє закономірності всіх речей та явищ. Наша система освіти слабка і недолуга, у
нас найбільше побоюються, як би народна освіта не призвела до небажаних наслідків" [1: 148-149].
Сформулювавши проблему, драматург окреслює основне завдання мистецтва: перетворити глядача з
об’єкта просвітництва в активного учасника просвітництва [1: 149].
Так, головним пунктом його "теорії" стала вимога демократизації радіо, яку драматург виклав у
"Пропозиції директору радіомовлення" (1927) [2: 216-218]. Для досягнення цієї мети Брехт бачить
необхідність функціональних змін на той час нового медійного засобу. Він очікує від радіо подвійного
механізму дії (воно мало передавати і приймати), наполягає на перетворенні радіо з дистрибутивного в
комунікативний апарат, із каналу передачі інформації в засіб спілкування, зв’язку між людьми. Слухачі радіо
мають стати одночасно його безпосередніми учасниками. Вони повинні не лише сприймати інформацію, але
й самі стати "постачальниками" матеріалу. Тобто, радіо Брехт розглядає не інакше як інтерактивний засіб
комунікації. За переконанням митця, воно має залучити слухача у свою роботу, не ізолювати його, а, навпаки,
пов’язати з суспільством. "Радіоп’єси" стали б практичним втіленням запропонованої "медійної теорії",
вимагали б від слухача свого роду "виступу, активізації, енергійної участі " [3: 227].
1

"Теорія радіо" була розвинена Брехтом в 1927-1932 роках і висвітлена у працях Radio – Eine vorsintflutliche
Erfindung? Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in 20 Bänden. Bd. 18, 133.-137. Tsd., Frankfurt a. M., S. 119-121;
Vorschläge für den Intendanten des Rundfunks. Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in 20 Bänden. Bd. 18, 133.-137. Tsd.,
Frankfurt a. M., S. 121-123; Über Verwertungen. Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in 20 Bänden. Bd. 18, 133.-137. Tsd.,
Frankfurt a. M., S. 123-124; Erläuterungen zum "Ozeanflug". Bertolt Brecht: Schriften zur Literatur und Kunst. Bd. I.
Suhrkamp Verlag, S. 128-131; Der Rundfunk als Kommunikationsapparat. Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in 20 Bänden.
Bd. 18, 133.-137. Tsd., Frankfurt a. M., S. 127-134.
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Такою спробою якісно нового використання радіо, своєрідним "радіоекспериментом" стала
"навчальна радіоп’єса" "Ліндберг" (зима 1928 / 1929).
Матеріалом для змісту твору послужила книга американського льотчика Чарльза Ліндберга (19021974) "Ми" ("We", New York 1927; у німецькому перекладі "Wir zwei. Im Flugzeug über den Atlantik",
Leipzig 1927) про безпосадочний переліт через Атлантичний океан (з США у Францію), здійснений ним
20 / 21 травня 1927 року.
П’єса розпочинається із "Заклику до всіх", в якому автор пропонує слухачам залучатися до виконання
твору:
Громадськість закликає: повторіть
Перший переліт за океан,
Наспівуючи гуртом
пісню по нотах і словам [4: 28].
"Заклик" драматурга не носить суто формальний характер. Навпаки, в ньому закладений основний
намір Брехта, що відповідає концепції його "теорії радіо" та основам майбутньої "Lehrstück"-теорії –
безпосередня участь слухача / глядача в театральному мистецтві. Крім того, "Заклик" вказує на
колективістський характер твору. Недарма п’єса, що мала початкові назви "Ліндберг" (лютий 1929),
"Переліт Ліндберга" (квітень 1929), у четвертій редакції отримує "очужену" назву "Переліт Ліндбергів"
(травень-червень 1930). Фігура пілота-одинака виступає тепер у множині – Ліндберги. Таким чином,
автор підкреслює тенденцію колективності у творі, створюючи збірний образ численних людей, завдяки
яким стало можливим досягнення окремого льотчика.
Навесні 1929 році в листі до Ернста Хардта, на той час директора Західнонімецького радіообєднання
(WERAG) у Кельні, Брехт передає свої міркування щодо нового виду "співпраці" між радіо і слухачем [5:
7]. На прем’єрі п’єси, що була запланована для Баден-Баденського фестивалю влітку 1929 року, Брехт
пропонує Хардту як режисеру майбутньої постановки наочно продемонструвати участь слухача у
радіомистецтві. При чому головну роль п’єси – партію Ліндберга – Брехт відводить саме слухачу. Роль
відважного пілота, що є прикладом людської мужності, на думку Брехта, має особливий виховний вплив
на молоде покоління, якому, передусім, адресувалася п’єса ("навчальна радіоп’єса для хлопчиків і
дівчаток" – так звучить підзаголовок твору в четвертій редакції).
В "Поясненнях до "Перельоту Ліндбергів" (червень 1930) Брехт зауважує, що п’єса не має іншої
вартості (в тому числі й художньої) окрім навчальної [6: 66]. Твір розглядається автором як засіб
навчання, що складається з двох частин. Перша з них (партії явищ природи, континентів, міст, шуми
води, мотору тощо) виконує допоміжну функцію і має на меті реалізувати "навчання". Друга частина
(партія пілота, яку виконує слухач) – це матеріал для "навчання". "Учень"є слухачем першої частини і
виконавцем другої.
Сценічний експеримент Брехта і Хардта на прем’єрі 27 липня 1929 року оптично демонстрував
залучення слухача у радіомистецтво. Перед великим екраном, на якому проектувалися основні ідеї
використання мистецтва 2 (ці тези лишалися на екрані протягом усієї постановки), з одного боку сцени
були розташовані невеличкий оркестр з концертним роялем, хор, соліст, музикант і коментатор, що
озвучував назви усіх сцен. З іншого боку за допомогою ширми була зімітована кімната. В ній за столом
із партитурою сидів чоловік і співав партію Ліндберга. Це слухач. Посередині сцени стояв гучномовець
для передачі шумів, записаних на грамплатівку. Таким чином, передавалися всі звуки, позначені в тексті
як "Радіо": континенти Америка і Європа, місто Нью-Йорк, туман, сніговій, сон, шум води, гул мотора,
рибалки, гамір натовпу. Перед хором, солістами і оркестром була виставлена табличка "Радіо", перед
кімнатою з виконавцем партії Ліндберга – "Слухач" [6: 68].
28 і 29 липня запис прем’єри транслювався на Південно-західнонімецькому радіо Франкфурту на
Майні (SÜWRAG) і WERAG. Напередодні трансляції п’єси в "Південно-західнонімецькій радіогазеті"
друкувалося лібрето твору для слухачів, які б мали залучатися до "колективного" виконання п’єси.
В "Коментарі" до концертної постановки "Ліндберга" (авторство, імовірно, Хардта [5: 9])
визначається об’єкт педагогічного впливу радіоп’єси – це хлопчики-школярі, які, залучаючись до
виконання кантати, "повторюють" героїчний вчинок Чарльза Ліндберга [5: 9]).
У четвертій редакції "Переліт Ліндбергів" іменується "твором з тренувально-навчальною метою":
"…навчальна радіоп’єса для хлопчиків і дівчаток, не опис перельоту через Атлантику, а педагогічний

2

"Дотримуючись принципів: держава має бути багатою, людина – бідною, держава повинна уміти все – вміння
людини можуть бути обмеженими; держава повинна створювати в музиці все, що вимагає спеціальних апаратів і
особливої майстерності, окрема людина має брати в цьому участь в міру власних можливостей. Почуття, що
охоплюють людину, особливі думки, які виникають під впливом музики, стан виснаження, що настає під час
слухання музики, – все це лише відволікає від самої музики. Аби уникнути цього, людина бере участь у створенні й
виконанні музики, керуючись принципом: діяти краще, ніж відчувати, і, дивлячись в нотний зошит, виспівує у себе
вдома або у хорі разом з іншими (шкільний клас)" [6: 67].
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експеримент … " [5: 25]. В "Поясненнях"до "Перельоту Ліндбергів" (червень 1930) п’єса позначається як
"предмет навчання" і "вправа" [5: 25].
Остання редакція під назвою "Переліт через океан" з’явилася в 1950 році. У грудні 1949 року
Південнонімецьке радіо звернулося до Брехта з проханням про дозвіл на трансляцію п’єси (трансляція не
була реалізована). Другого січня 1950 року Брехт дав письмову відповідь і дозволив транслювати п’єсу
на таких умовах: 1) якщо ім’я Чарльза Ліндберга, який у роки другої світової війни підтримував стосунки
з нацистами, буде вилучене з тексту; 2) п’єса виходитиме під новою назвою "Переліт через океан", а
твору передуватиме "Пролог", спеціально дописаний Брехтом під назвою"Постановникам та слухачам
"Перельоту Ліндберга":
Ви слухаєте
Доповідь про перший переліт через океан
У травні 1927. Один сміливець
Його здійснив. Він подолав
І шторм, і кригу, і буремну воду. Однак
Нехай його ім’я лишиться невідомим, бо
Того, хто не заблукав в непрохідних водах стихії,
Засмоктало грузьке багнище цивілізації. Буря й лід
Не зламали його, натомість зламала
Людина. Десяток літ
Розкішного життя та слави – і лиходій-герой
На службі гітлерівським катом
Підняв у небо свій бомбардувальник,
Несучи смерть й страждання. То ж
Хай його ім’я лишиться невідомим. А вас
Застерігаю: ні мужність, ані знання
Моторів та карт навігаційних
Не перетворять асоціального мерзотника
В героя [4: 187].
Остання редакція вводила у текст п’єси такі зміни: в розділі 1 замість "...повторіть переліт за океан
командира Ліндберга"– "…повторіть перший переліт за океан"; в розділі 3 замість "Мене звати
Чарльз Ліндберг" – "Як мене звати – не має значення"; в розділі 10 замість "…переліт через океан
командира Ліндберга пройде успішно" – "…переліт через океан командира Такого-то пройде успішно"; в
розділі 16 замість "Я Ліндберг"– "Я пілот Такий-то".
На думку Брехта, зміни в п’єсі хоча й могли дещо нашкодити віршованому тексту, проте вилучення
імені антисуспільного героя матиме повчальне значення. Видання збірника "Спроби" від 1959 року
виконало вимогу автора по змінам тексту і надрукувало п’єсу в новій версії з поправками.
Остання редакція п’єси складається з сімнадцяти невеликих розділів, які мають свої назви. Таким
чином, автор свідомо уникає ефекту несподіваності дії, що має розгортатися, і заздалегідь повідомляє
своєму глядачеві про майбутні події.
Назви розділів є своєрідними тезами до змісту п’єси. Побудовані логічно й послідовно, досить
розгорнутої структури, вони складають методично витриманий план твору, за яким можна систематично
і зв’язно викласти основні події:
1. Заклик до всіх.
2. Американська преса вражена легковажною відчайдушністю пілотів.
3. Представлення пілотів та їхній виліт з Нью-Йорку до Європи.
4. Місто Нью-Йорк звертається до кораблів.
5. Майже увесь час польоту пілоти борються з туманом.
6. Вночі почався сніговій.
7. Сон.
8. Ідеологія.
9. Вода.
10. Під час всього польоту американські газети безупинно повідомляють про удачу пілотів.
11. Роздуми щасливців.
12. "Так летять вони, – пише французька преса, – над ними шалені бурі, навколо бездонний
океан, а під ними тінь славного Нунгессера".
13. Розмова пілотів з мотором.
14. Нарешті поблизу Шотландії пілоти побачили рибалок.
15. У паризькому аеропорту Ле Бурже 21 травня 1927 року о 10 годині вечора величезний натовп
людей зустрічає американських пілотів.
16. Прибуття пілотів у паризький аеропорт Ле Бурже.
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17. Доповідь про ще не досягнуте.
Захоплений відчайдушним подвигом американця Ліндберга, ім’я якого згодом нівелюється, та
науково-технічним прогресом суспільства, Брехт створює хвалебну оду перемоги Homo sapiens у
боротьбі з силами природи, забобонами, з докорами у легковажності і нерозважливості завдяки техніці.
На шляху до своєї мети пілоти долають "природу", що персоніфіковано виступає у вигляді туману,
сніговію, води, які намагаються порушити їхні плани і є відкритими ворогами прогресу:
СНІГОВІЙ (РАДІО)
Вже годину я чиню опір людині
На літаку.
То вверх за хмари,
То вниз до океану
Кручу-верчу я ним!
Ніяк не знайде рівноваги
Сталевий птах той,
Проте й не гине.
Він йде доверху,
Летить донизу,
Він слабший за деревце на берегу,
Безсилий, немов листок, відірваний від гілки,
Та все ж не падає на землю [4: 33, 34].
Найближчий помічник пілотів у цій боротьбі – це техніка – літак "Дух Сент-Луїса". Літак теж
виступає персоніфіковано у тексті, це "співрозмовник", "соратник" льотчиків у польоті. Про нього
піклуються:
Чи вистачить тобі мастила?
Гадаєш, хватить нам бензину?
Чи не перегрівся ти?
З тобою все гаразд? [4: 41].
Його підбадьорюють:
Уже не довго нам летіти. Зараз,
Головне, зібратися з силами
Нам обом [4: 41].
З ним радяться, сумніваються разом:
Чи вистачить нам сили?
Нам обом? [4: 42].
Драматург намагається представити досягнення окремої людини як колективний результат. Більш за
те, цей "колектив", так би мовити, здійснює політ:
Сім чоловіків робили мій літак у
Сан Дієго,
Нерідко без перерви і без сну
По 24 години на добу
Вони трудились.
Чимало сталі на те пішло.
І витвір цей – моя та їхня гордість.
Вони працювали, щоб
Я продовжив їхню справу, то ж не один я тут –
Нас восьмеро у літаку [4: 32].
З огляду на це "Переліт через океан" є не лише радикальною відмовою від традиційного в літературі
уславлення головного героя, а представлення нової реальності, яка потребує спільних зусиль колективу.
Ще з часів Ренесансу в літературі і мистецтві тривалий час існувала епоха одинаків, які покладалися
самі на себе, і їхній вчинок був теж суто індивідуальним досягненням. У "Перельоті через океан"
"піонерські" звершення можливі лише завдяки техніці, а отже спільним зусиллям багатьох. Сучасний
герой-першопроходець – більше не одинак (навіть якщо фактично він один). Тепер він – репрезентант
суспільно-колективної діяльності.
На відміну від доповіді Чарльза Ліндберга у книзі "Ми" (1927), в якій під колективом розумілися
насамперед, спонсори його польоту, а робітники не бралися до уваги, у Брехта, однозначно, успіх акції
належить людям, які побудували літак. Вже перша редакція п’єси містить пасаж:
Я Чарльз Ліндберг. Віднесіть мене,
Будь ласка, у темний ангар, щоб
Ніхто не бачив
Мою людську слабкість.
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Та перекажіть моїм товаришам
З заводу "Райан" у Сан Дієго,
Що попрацювали ми на славу.
Наш мотор витримав переліт.
Їхній витвір бездоганний [4: 44, 45].
Помітна авторська тенденція: Брехт уславлює простих робітників, постійно підкреслює їхню
вирішальну роль у тріумфі Ліндберга: "ваша робота", "наш мотор" тощо.
Останній пасаж п’єси "Доповідь про ще не досягнуте" (він же починає "Баденську навчальну драму
про згоду") заперечує кордони людських можливостей:
Вкінці 3 тисячоліття нашої ери
Наша недосконала машина
Полетіла у небо,
Демонструючи можливе і
Наставляючи нас:
Це ще не межа.
Цьому і присвячена ця доповідь [4: 45].
Висновки. Отже, поява радіоп’єси "Переліт Ліндбергів" ознаменувала собою зародження жанру
"Lehrstück", а саме його перших характерних особливостей:
• демократизація мистецтва;
• експериментальний характер ("Lehrstück" – експериментально-дослідницька вправа, засобом якої є
мистецтво);
• активний глядач, він же – учасник дійства ("Lehrstück" – модель театру, що ліквідує роз’єднання
глядацької зали і сцени за принципом "краще діяти, аніж співчувати" [6: 67]);
• застосування проекцій основних ідей як наочний допоміжний засіб "навчання";
• "Lehrstück" – педагогічно-прикладне мистецтво для аматорів.
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Матеріал надійшов до редакції 03.10. 2013 р.
Федоренко Л. А. "Перелёт через океан" Б. Брехта: от "радиопьесы" до "Lehrstück".
Статья посвящена анализу жанровых особенностей брехтовских "радиопьесы" и "Lehrstückе" на
первом этапе их становления. В частности проанализировано эволюцию брехтовской пьесы
"Перелёт через океан" от "радиопьесы" до "Lehrstück". Создание радиопьесы "Перелёт через океан"
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ознаменовало собой зарождение жанра "Lehrstück", а именно его первых характерных
особенностей: демократизация искусства; экспериментальный характер ("Lehrstück" –
экспериментально-исcледовательское упражнение, средством которого является искусство);
активный зритель, он же – учасник действия ("Lehrstück" – модель театра, которая ликвидирует
разъединение зрительного зала и сцены, по принципу "лучше действовать, чем сочувствовать");
использование проэкций основных идей как наглядное вспомогательное средство "обучения";
"Lehrstück" – педагогически-прикладное искусство для аматоров.
Ключевые слова: радиопьеса, Lehrstück, демократизация искусства, эксперементальный характер.
Fedorenko L. O. B. Brecht’s "The Flight across the Ocean": from the "Radio Play" to the "Learning- Play".
The article deals with the analysis of the genre features of B. Brecht’s "radio play" and "Lehrstücke" ("learningplay") on the first stage of their development. In particular, the evolution of B. Brecht’s play "The Flight across
the Ocean"(germ. Der Ozeanflug) from the "radio play" to the "Lehrstück" is analyzed. The creation of the radio
play "The Flight across the Ocean" marked the birth of the genre "Lehrstück", mainly its first characteristic
features: the democratization of art, the experimental character ("Lehrstück" – an experimental-research
exercise, which is a means of art); the active spectator, is the participant of the action ("Lehrstück" – a model of
the theatre, which eliminates the separation of the audience and the stage according to the principle "better to
act than to sympathize"); the use of the visualization of the basic ideas as the aid of "training"; "Lehrstück" – an
educationally-applied art for the amateurs.
Keywords: radioplay, Lehrstück, art democratization, experimental character.
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ПРИЙМЕННИК СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: СИСТЕМА І ПІДСИСТЕМА
У статті розглянуто прийменникову систему української мови XIV–XV ст. у порівнянні з XVI–XVII ст.
Проаналізовано семантичну структуру деяких прийменників та їх сполучуваність. З’ясовано, що
вторинні прийменники кількісно домінують, проте семантична база первинних прийменників більш
розгалужена. Для опрацьованих мовних одиниць характерна широка варіантність. Виявлено, що
більшість прийменників досліджуваних періодів мають давню історію функціонування і збереглися в
сучасній українській мові.
Ключові слова: прийменник староукраїнської мови, семантична структура, сполучуваність.
Актуальність. Із-поміж сучасних праць з історії мови немає комплексного дослідження про лексикосемантичну природу службових частин мови, зокрема про прийменник. Неоднозначне трактування цього
морфологічного класу слів вимагає ретельного опрацювання.
Мета статті полягає в аналізі системи прийменників (на основі деяких одиниць) староукраїнської
мови з елементами порівняння двох важливих періодів розвитку мови – XIV–XV ст. та XVI–XVII cт.
Виклад основного матеріалу. Двотомний тезаурус ''Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.'' за
ред. Л. Гумецької (далі – СУМ14-15) дає змогу відтворити модель прийменникової системи загалом, і
семантичну структуру, варіантність, синтагматичні та парадигматичні відношення прийменника
тогочасної української мови зокрема. Це, своєю чергою, сприяє відтворенню прийменникової системи
української мови XVI–XVII ст., що є вагомою частиною корпусу великого "Словника української мови
XVІ – першої половини XVІІ ст." за ред. Д. Гринчишина (далі – СУМ16-17), а також слугує необхідним
базовим компонентом відповідних досліджень у галузі сучасної української лексикографії [1: 5].
У XIV–XV ст., про що свідчать опрацьовані авторами СУМ14-15 пам’ятки ділового стилю,
староукраїнська мова мала уже розвинену прийменникову систему, успадковану із праслов’янської [2:
388; 3: 37; 4: 42]. Кількісно переважали вторинні (похідні) прийменники (див. Табл. 1), хоча, як відомо,
терміни первинні (непохідні) прийменники та вторинні (похідні) прийменники з погляду історії умовні,
адже "майже всі дослідники сходяться на думці, що первісні прийменники розвилися з прислівників чи
прислівникових слів, насамперед, слів із просторовим значенням'' [5: 415].
Таблиця 1.
Непохідні прийменники
Похідні прийменники
(за СУМ14-15)
(за СУМ14-15)
бєз, въ, до, за, zе, зъ, изе, изъ, близ, близко, вгору, вдоложь, вєрхъ, вниз, водлє, водлуг, въ верхъ,
икъ, исъ, къ, коу, на, надъ, о, въм%сто, вышє, дєла, для, д%л(, заради, звышє, знижє, коло, конецъ,
отъ, пєрєдъ, по, подъ, прє, кром%, междоу, мєжи, мєжоу, мимо, м%сто, напротивкоу, напротиву,
прєдъ, przi, при, про, съ, оу, напротивъ, нижєй, обаполъ, около, окромъ, окром%и, опосл%,
увъ
опрочє, паче, первей, пєрєжє, пєрєжь, повєрхъ, повышє, подлє,
подлугъ, помєжє, понадъ, понижє, попєрєкъ, po połowyne, попрєкъ,
попоуд, посєрєд, посл%, поср%д, пооузли, прєзъ, промєжи, промєжу,
противко, противу, противъ, пр%ждє, ради, развє, сквозє, скуз%,
ср%дь, чєрєзъ, чр%сь
Аналізуючи прийменники XIV–XV ст., можна помітити, що майже половина з них має низку
фонетико-графічних варіантів, це, зокрема, прийменники подлугъ (подлоугъ, подлоуг, подлогъ,

подьлоуг, подълугъ, подлугу, подлух, подлюг, подл(гъ, podłuh), въ (вь, в, во, вє, ву, вы), подъ (под, поуд,
подь, poth, pod, подо), подлє (подл%, подли, поудли, подлї, подл(, подьли), чєрєзъ (чєрєзь, чєрєз, чєрєсъ,
чєрєсь, чєрєс, чєр%сь), бєз (бєзъ, бєзь, бєзо, б%зъ, бозо), изъ (изь, из, изо, исзо, и), къ (к, ко, кь, кг, кы),
мєжи (мєжї, мєжє, мєж, м%жи, мєжы), отъ (ото, оть, от, одъ, одо).
Староукраїнські прийменники найчастіше виражали просторові та об’єктні відношення. На основі
СУМ14-15 додамо, крім вказаних вище, ще й такі частотні відношення: модальні, часові, причини, мети,
означальні та кількісні (див. Табл. 2).
Таблиця 2.
Прийменники (за СУМ14-15)
Відношення
Просторові
близ, близко, вгору, вдоложь, вєрхъ, вниз, въ, въ вєрхъ, вышє, дє, дєла, до, за, звышє,
знижє, зъ, изъ, икъ, исъ, коло, конецъ, коу, къ, мєждоу, мєжи, мимо, на, надъ, нижєй,
обаполъ, около, отъ, пєрєдъ, по, повєрхь, повышє, подлє, подъ, помєжє, понадъ,
понижє, попєрєкъ, po połowyne, попрєкъ, попоуд, посєрєд, поср%д, поср%д(, пооузли,
прєдъ, прєзъ, при, промєжи, противко, противъ, ср%дь, съ, оу
© Гайда О. М., 2013
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Об’єктні

Модальні
Часові
Причини
Мети
Означальні
Кількісні

бєз, въ, въм%сто, вышє, до, за, зъ, изє, изъ, икъ, исъ, кром%, коу, къ, мєжи, мєжоу,
мимо, м%сто, на, надъ, напротивкоу, напротиву, напротивъ, о, окромъ, окром%и,
опрочє, отъ, паче, первей, пєрєдъ, пєрєжє, по, подлє, подлугъ, подъ, посл%, прєдъ,
прєзъ, przi, при, про, промєжи, промєжу, противко, противу, противъ, разв%,
сквозє, скуз%, съ, оу, увъ, чєрєзъ
бєз, водлє, водлуг, въ, до, за, ze, зъ, изъ, исъ, коу, къ, на, о, отъ, по, подлє,
подлугъ, подъ, посл%, прєдъ, прєзъ, при, съ, оу, увъ, чєрєзъ
въ, до, за, зъ, къ, мєжи, на, около, опосл%, отъ, пєрєдъ, по, подъ, посл%, прєдъ,
прєзъ, при, пр%ждє, съ, оу, чєрєзъ
для, д%л(, за, заради, зъ, изъ, на, пєрєдъ, пєрєжь, по, прєзъ, про, ради, съ, оу, чєрєзъ
въ, для, до, д%л(, за, коу, къ, на, по, прє, про, ради, съ, оу
до, за, зъ, изъ, исъ, къ, на, о, отъ, подъ, при, съ, оу
бєз, въ, вышє, за, зъ, на, о, отъ, по, оу, чєрєзъ

До того ж, існували відношення, притаманні лише певному прийменникові. Наприклад, прийменник

бєзъ виражав умовно-часові відношення, за – відношення належності, на – відношення замісництва й
обміну, о – міри і ступеня, подъ – обставинні, при – умови, оу, увъ – об’єктно-просторові відношення.
Отже, первинні прийменники є переважно дво- чи й багатозначними, тобто розгалужена семантична
структура – притаманна їм риса [1: 4]. Візьмемо, до прикладу, прийменники з особливо розвиненою
семантичною структурою, зокрема прийменник за (див. Табл. 3).
Таблиця 3.
Прийменник ЗА (СУМ16-17)
Прийменник ЗА (СУМ14-15)
З родовим відмінком
1. Виражає часові відношення:
1. Виражає часові відношення:
вказує на час, протягом якого щось відбувалося: вказує на час, протягом якого щось відбувалося
(за): было за кн(з( Михайла.
были за кн((з) льва.
2. Виражає об’єктні відношення:
вказує на те, що є приводом чогось: нє можє(т)

быти кара(н) (!) за зло(г) соуда.
Зі знахідним відмінком
1. Виражає об’єктні відношення:
1. Виражає об’єктні відношення:
а) вказує на особу або предмет, на які а) вказує на особу або предмет, на які
спрямована дія (за, для, про): проси(м) вашу
спрямована дія: проситиму бога за корол(;
б) вказує на предмет, в обмін на який мл(с)ть за никои слуги наши; многиє рєчи их за
виконується що-небудь, а також на ціну: дали сєбє забрала; сєй лис(т) […] за зємлю;
б) вказує на об’єкт оплати (за): записую за працу;
єсмы о(т)м%ну за пєкули(ч).
2. Виражає причинові відношення (за): дали […] в) вказує на особу, предмет у ролі кого-, чогонебудь (за): вз(л єсми соб% за сына;
за єго в%рную службу сєло михлинъ.
3. Виражає кількісні відношення (за): купилъ г) вказує на особу, за яку хтось виходить заміж
(за): ву (н)ч(кова д%вька … пушла … за маркова
пань пєтрашь за сорокъ гривєнъ.
4. Виражає відношення мети (за): дали то(т) сн@а.
2. Виражає причинові відношення:
прихо(д) храмоу […], за нашє здравиє.
вказує на причину якої-будь дії або стану (за):
5. Виражає часові відношення:
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось за єго в%рную службe тоє мыто … вєрнeли єму.
відбувалося (протягом): а городовъ оу рускои 3. Виражає кількісні відношення:
вказує на суму, вартість чого-небудь (за):
зємли новыхъ нє ставити […] за В@ л%(т);
б) вказує на часову межу дії (після): за В@ продали за тис(щоу.
4. Виражає відношення мети:
нє(д)ли литовьскимъ кн(зємъ стати оу холм%.
в) вказує на відрізок часу, що передував якомусь вказує на мету дії (за): положили въ цр@кви […]
термінові або якійсь події (за): дєржати тыи за своє здравїє.
5. Виражає часові відношення:
мыта до Матки Божее дн( первое за неделю.
6. Виражає просторові відношення:
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось
вказує на напрям руху або межової лінії за (що), відбувалося (за, протягом): за три дни знову еи
по той бік (чого): она оу поущоу за рєкоу збудовати; вжє за ко(л)ко де(н) и(х)
оуєждчала.
задє(р)живаю(т);
7. Виражає модальні відношення (за, на): а кто б) вказує на часову межу дії (через, за): рачил

тоє нашє даниє пороушит, хот( за єди(н) волосъ,
да є(ст) прокл%(т) о(т) ба (!).
8. Виражає означальні відношення (для): м%сто
за пасикоу чєрєз Сърєт оу повстини.

Єго Милость томE выєханю рок зложити […] за
дванадцат нєд%ль.
6. Виражає просторові відношення:
вказує на напрям руху або межові лінії (за):
выєхали за дн%прь.
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З орудним відмінком
1. Виражає просторові відношення:
1. Виражає просторові відношення:
вказує на місце, де відбувалася дія або вказує на місце знаходження чогось (за): купили
знаходилося щось (за): а придалъ єсмь єму озєра землю за Дн%промъ.
2. Виражає об’єктні відношення:
рыбна( за дн%стромъ.
2. Виражає об’єктні відношення:
а) вказує на особу або предмет, на які
вказує на особу або предмет, на які спрямована спрямована дія (за): просили єго за нєю;
дія (за): за нимъ стати; писалъ еси до насъ за б) вказує на особу або предмет, услід яких
спрямована дія (за): не смеють люди за ними
слугою своимъ.
3. Виражає означальні відношення (за, з): дали садитися;
в) вказує на об’єкт чи суб’єкт заступництва,
листъ за нашими пєчатьми.
4. Виражає причинові відношення (за (чим), з підтримки (за): за пано(м) свє(т)чить нє можє(т);
(чого), через (що): за повелиниемъ велыкого г) вказує на особу, за якою беруть придане або
спадщину (за): за дочкою своєю в%но дал.
князя Свыдрыгаила […] былысмо у … пана.
5. Виражає модальні відношення (за): нехай они 3. Виражає означальні відношення (за): дали
людей за себе зовуть.
и(н)тє(р)цызы за по(д)писо(м) рукъ свои(х).
6. Виражає відношення належності кому (за): 4. Виражає причинові відношення:
просилъ землицъ пустныхъ у Каменецкои вказує на причину якої-небудь дії або стану (за
(чим), з (чого), через (що): пашън( тамъ
волости […] што бывали за бояры.

GпEщона за нєвъпокоємъ Gтъ татаръ.
5. Виражає часові відношення:
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось
відбувалося (за, під час): за Єго панством в

покою с%димо.
б) вказує на часову межу дії (після): пра(з)никы,

котрыи за Па(с)хою идоу(т).
в) вказує на послідовну зміну чого-небудь (за):

ро(к) за роко(м) идучи.
г) вказує на заняття, при якому проводять час
(за): въ корчме за горилкою научилесь с( тое

диялектыки.
6. Виражає відношення способу дії (за): за

квитомъ ихъ давати мають.
Отож така багатозначність характерна для первинних прийменників, особливо в мові XVI–XVII ст.,
що, можливо, зумовлено й різножанровістю опрацьованих пам’яток XVI–XVII ст. порівняно із базою
даних XIV–XV ст. (у першому випадку – ділові документи, хроніки, поезія, богословсько-релігійна
література; у другому – виключно ділові документи). На відміну від первинних, вторинні прийменники
використовувалися для оформлення переважно одного (рідше двох чи більше) виду смислових зв’язків
між словами, проте мали тенденцію до розвитку семантичної структури, про що свідчать пам’ятки
української мови XVI–XVII ст. (див. Табл. 4).
Таблиця 4.
Прийменник ВЕРХЪ (СУМ14-15)
Прийменник ВЕРХЪ (СУМ16-17)
З родовим відмінком
1. Просторові відношення:
1. Просторові відношення:
вказує на напрям дії (поверх, вище): повєла
а) вказує на місцезнаходження чогось (поверх,
нас пани Василєва( вєрхъ рєчки.
вище): записуєть павлови рол% кава(л)цувъ два
єдє(н) на клин% а дрыгы(и) (!) вєр(х) сєла;
б) вказує на напрям (поверх, вище): Gтъ тых

дубовъ вєрхъ лєса и рєчки чєрєз лищъ.
2. Об’єктні відношення:
вказує на особу, на яку спрямована дія (на):

кладетъ вєрьхъ нас.
З давальним відмінком
1. Об’єктні відношення:
вказує на зверхність чого-небудь над чимось
(над, понад): имайте плудъ вашъ на святусть,

чомъ сесе есть верхъ пожиткови вічному.
Ю. Шевельов так визначив роль прийменників у мові: ''Система відмінків забезпечує виявлення
багатьох ходів і відтінків мислення. Але понад системою відмінків існує ще, сказати б, надбудова, що дає
дальші розгалуження й паростки, які реалізують дальші відтінки значення. Такою прибудовою чи
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надбудовою до відмінків є система прийменників'' [6: 211]. Прийменників в українській мові, за
спостереженнями мовознавця, ''є мала кількість'', до того ж, ''деякі старі прийменники в сучасній
українській літературній мові існують тільки в малих рештках, як-от: уз, к, ік […]'' [6: 394].
Висновки. Пам’ятки української мови досліджуваних періодів засвідчують використання великої
кількості прийменників (зокрема тих, які Ю. Шевельов назвав ''старі''), проте це питання стане об’єктом
окремої студії.
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Гайда О. М. Предлог староукраинского языка: система и подсистема.
Статья рассматривает систему предлога украинского языка XIV–XV вв. в сравнении с периодом XVI–
XVII вв. Анализируется семантическая структура некоторых предлогов и особенности их сочетания.
Как выяснилось, вторичные предлоги количественно доминируют, однако семантическая база
первичных предлогов более развита. Для исследуемых языковых единиц характерна широкая
вариантность. Большинство предлогов имеют давнюю историю функционирования и сохранились в
современном украинском языке.
Ключевые слова: предлог староукраинского языка, семантическая структура, соединенность.
Gaida O. M. Preposition in the Old Ukrainian Language: the System and the Subsystem.
The article considers the prepositional system of the Ukrainian language of the XIV-XV centuries in comparison
with the XVI-XVII centuries. The semantic structure of some prepositions and their compatibility are analyzed. It
is found that the secondary prepositions quantitatively dominate, but the semantic base of primary prepositions
is more extensive. The worked out linguistic units are characterized by the wide variation. It is revealed that the
majority of prepositions of the studied period has a long history of functioning and remains in the modern
Ukrainian language.
Key words: prepositions in the Old Ukrainian language, semantic structure, conjunctivity.

303

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
УДК 336.5
О. В. Харчишина,
доктор економічних наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка);
А. О. Трофимчук,
студентка
(Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана);
В. В. Ткаченко,
студент
(Національній авiаційний університет)
tok@zu.edu.ua
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
У статті проведено аналіз можливих механізмів залучення фінансових ресурсів у сучасних умовах та
визначення напрямів їх приросту, джерел інвестиційних проектів і ресурсів в Україні. Запропоновано шляхи
їх розв'язання. Проведено аналіз законотворчих актів, законів, програм, які були прийняті Верховною
Радою України для покращення інвестиційного клімату України та залучення нових джерел фінансування.
Ключові слова: інвестиційні проекти, фінансові ресурси, джерела фінансування.
У сучасному світі за реальних умов функціонування всі підприємства незалежно від форм власності
тією чи іншою мірою пов’язані зі здійсненням інвестиційної діяльності. Під інвестиціями у найбільш
широкому трактуванні розуміють вкладення певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод. Згідно
із Законом України ''Про інвестиційну діяльність'' інвестиціями вважають всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1].
Міжнародні стандарти обліку, зокрема МСБО 25 ''Облік інвестицій'', трактують інвестиції як частину
активів, необхідних підприємству для нагромадження багатства (капіталу) шляхом вкладення коштів,
амортизації, капіталу і одержання інших вигод.
Однією із найбільш важливих проблем, яка виникає в процесі здійснення інвестиційної діяльності, є
пошук ефективних джерел і ресурсів фінансування інвестицій, своєчасне повернення інвестованого
капіталу. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить аналізу інвестиційної діяльності
підприємства. При його проведенні рекомендується враховувати кваліфікаційні ознаки інвестицій, які
виражають зміст методики аналізу та її функціональне призначення (табл. 1).
Таблиця 1.
Класифікація інвестицій
Класифікаційні ознаки
Види інвестицій
Реальні, фінансові, інноваційні, інтелектуальні та екологічні.
За видами
Державні, приватні, іноземні, спільні.
За формами власності
За термінами інвестування
За формами інвестування
За об’єктами інвестування
За участю в інвестуванні

За джерелами інвестування

Довгострокові (більше 3-х років), середньострокові (до 3-х років)
і короткострокові (до одного року).
Грошова, майнові вкладення нематеріальними активами, у формі
лізингу тощо.
Внутрішні (основні засоби, оборотні активи, інтелектуальні
цінності); зовнішні (акції та інші цінні папери, внески до
статутного капіталу, надання позикових коштів).
Прямі та непрямі інвестиції.
Власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні
відрахування, грошові нагромадження та заощадження громадян,
юридичних осіб); позичкові фінансові кошти інвестора
(облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучені
фінансові кошти інвестора (кошти, одержані від продажу акцій,
пайові та інші внески громадян та юридичних осіб); бюджетні
інвестиційні асигнування; безплатні та доброчинні внески,
пожертвування організацій, підприємств і громадян.
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У процесі аналізу доцільно вирішити такі завдання:
1. дати оцінку обсягів і структури інвестиційних вкладень;
2. вивчити інвестиційну привабливість підприємства;
3. оцінити вибір і обґрунтування ефективності інвестиційних проектів;
4. дослідити забезпеченість інвестиційних проектів ресурсами;
5. оцінити структуру інвестиційних витрат і доходів;
6. визначити фактичну ефективність інвестиційної діяльності (реалізованих проектів); реалізованих
проектів);
7. визначити ефективність фінансових вкладень.
Таким чином, інвестиційна діяльність повинна бути спрямована на пошук резервів підвищення її
ефективності, скорочення строків будівництва, поліпшення його якості, мобілізацію внутрішніх резервів
підприємства для отримання найбільшого результату (ефекту) на одиницю витрат. А сам аналіз повинен
ґрунтуватися на показниках статистичної та фінансової звітності, зокрема: форма № 1 ''Баланс''; форма
№ 2 ''Звіт про фінансові результати''; форма № 3 ''Звіт про рух грошових коштів''; форма № 2 – інвестиції
''Звіт про капітальні інвестиції''; форма № 2-к ''Звіт про введення в дію будівель (споруд), потужностей та
основних фондів і інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)''; форма № 10 – ''Звіт про іноземні
інвестиції в Україну'' та інші. Крім цього, в процесі дослідження можуть використовуватися показники
виробничої програми, фінансового плану, дані оперативно-технічного та бухгалтерського обліку тощо.
Проблему фінансування інвестиційної діяльності підприємств, зокрема відтворення основних фондів,
досліджує багато як вітчизняних (І. А. Бланк), так і зарубіжних (В. В. Ковальов) авторів [2-4].
Аналізують різні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності підприємств: одні автори акцентують
увагу на процесі відтворення основних фондів і технічного переозброєння, інші наголошують на питанні
оптимального співвідношення власних і позикових коштів, треті – на управлінні поточною фінансовою
діяльністю і забезпечення ритмічності поточних платежів.
Водночас низка питань, що стосуються формування оптимальної структури інвестиційного капіталу,
аналізу можливих механізмів залучення фінансових ресурсів у сучасних умовах та визначення напрямів
їх приросту, аналізу джерел інвестиційних проектів, залишаються не розв'язаними і є дискусійними.
Це пояснюється не лише недостатніми кількісно-комплексними дослідженнями із цієї проблематики, а й
динамізмом інвестиційних процесів та постійними змінами підходів до оптимізації залучення
інвестиційних ресурсів у економіку України.
Мета роботи полягає в аналізі джерел інвестиційних ресурсів і проектів в Україні, визначенні
основних їх видів. У даній роботі проводиться дослідження проблеми фінансового забезпечення
інвестування в Україні, а також запропоновано шляхи їх розв'язання. Проведено аналіз законотворчих
актів, законів, програм, які були прийняті Верховною Радою України для покращення інвестиційного
клімату України та залучення нових джерел фінансування.
За даними Держкомстату у І кварталі 2013 року в економіку України іноземними інвесторами
вкладено 1559,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що становить
176,2 відсотка до відповідного періоду 2012 року.
Обсяг унесених із початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. становив 55708,9 млн. дол. США, що на 1,3 відсотка більше
обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1226,7 дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій,
млрд. доларів США
приріст

на кінець періоду, млрд.$
55,7

55,0
50,3
44,8
40,0

35,6
29,5
21,6
16,9
7,8
2005

4,7

2006

7,9

2007

6,1

2008

4,8

4,4

2009

2010

5,5

4,6

2011

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
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На підприємствах промисловості зосереджено 30,8 % загального обсягу прямих інвестицій в
Україну, у фінансових установах – 29,1 %.

Розподіл прямих іноземних інвестицій за
основними видами економічної діяльності
(у % до загального обсягу інвестування)
01.04.2012

01.04.2013
5,5

Професійна, наукова та технічна діяльність
Сільське господарство
Транспорт
Будівництво

1,4
1,5
2,7
5,5
2,6
1,6

7,4

Операції з нерухомим майном

16,5
11,5
10,6

Торгівля
Промисловість
Фінансова та страхова діяльність

30,8
30,0
29,1
31,9

На підприємствах промисловості зосереджено 17171,2 млн. дол. США (30,8 %), у т. ч. переробної –
13966,5 млн. дол. США, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 1651,0 млн. дол. США, із
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1443,8 млн. дол. США,
водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 109,9 млн. дол. США. У підприємства
металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і
устатковання, унесено 6184,3 млн. дол. США прямих інвестицій, виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – 3055,8 млн. дол. США, виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – 1342,8 млн. дол. США, машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, – 1001,4 млн. дол. США, виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції – 991,7 млн. дол. США.
В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 16221,0 млн. дол. США (29,1 %
загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів – 6415,2 млн. дол. США (11,5 %), що здійснюють операції із
нерухомим майном – 4116,6 млн. дол. США (7,4 %), професійну, наукову та технічну діяльність –
3037,8 млн. дол. США (5,5 %).
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82 % загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр – 17692,2 млн. дол. США, Німеччина – 6124,0 млн. дол. США, Нідерланди –
5260,8 млн. дол. США, Російська Федерація – 3814,8 млн. дол. США, Австрія – 3420,4 млн. дол. США,
Велика Британія – 2609,0 млн. дол. США, Віргінські Острови (Брит.) – 2253,7 млн. дол. США, Франція –
1761,1 млн. дол. США, Швеція – 1700,0 млн. дол. США та Швейцарія – 1160,6 млн. дол. США.
Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по країнахінвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох країн – основних
інвесторів. Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України.
До восьми регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Львівської, Одеської,
Запорізької областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій
– 87,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є
економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих
іноземних інвестицій та капітальних інвестицій у регіональному розрізі не сприяє рівномірному
соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.
Варто зазначити, що структура за формами залучення іноземного капіталу за період 2002-І
кварталу 2013 рр. значно змінилася. Так, у 2001-2004 рр. внески у вигляді рухомого і нерухомого майна
займали від 28 до 36 відсотків. На сьогодні в структурі акціонерного капіталу нерезидентів домінують
вкладення в грошових внесках.
Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у січні-березні 2013 року
складають 51,9 млрд. грн., що становить 103,0 відсотка до відповідного періоду 2012 року.
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Приросту капітальних інвестицій у січні – березні 2013 року досягнуто у 12 регіонах.
Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними
країнами-інвесторами
(у % до загального обсягу)
01.04.2012

01.04.2013

26,9 31,8
14,7 11,0

9,7 9,4

7,2 6,8

6,8 6,1

4,6 4,7

Розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за
основними регіонами-рецепієнтами інвестицій України
(у % до загального обсягу)
48,9

48,9

на 01.04.2012

на 01.04.2013

16,215,6
5,7
5,6 3,9 5,3
2,6
2,1
3,6 3,3 2,7 2,9 2,5 2,9
1,9 2,5

Найбільший спад інвестиційної активності відбувався у Харківській області (60,7 відсотка).

Капітальні інвестиції, млрд.грн.

272,1

259,9

263,7

222,7
192,9

189,1

149,0
111,2
89,3
51,9
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2008
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Аналіз динаміки освоєних капітальних інвестицій.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, у січні –
березні 2013 року залишаються: промисловість – 24,9 млрд. грн., будівництво – 8,9 млрд. грн., оптова
та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 4,8 млрд. грн., операції з
нерухомим майном – 2,5 млрд. грн., транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність – 2,5 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 1,7 млрд. грн.

Розподіл освоєних капітальних інвестицій
у січні - березні 2013 року
(відповідно до січня - березня 2012 року)
у деяких сферах економічної діяльності, у %
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Освіта

-7,7
-49,0

Операції з нерухомим майном

1,9

Фінансова та страхова діяльність

-17,1

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

-52,6
-20,2

Будівництво

-0,3

Промисловість
Сільське, лісове та рибне господарство

47,0
10,0

У січні – березні 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року обсяги капітальних
інвестицій у промисловість зросли на 47,0 відсотків. Це, насамперед, зумовлено збільшенням інвестицій
у розвиток переробної промисловості (на 12,8 відсотка) та (на 187,9 відсотка) в підприємства з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а також (на 531,0 відсоток) в
підприємства водопостачання; каналізацію, поводження з відходами, частка яких становила 20,6; 33,0;
42,4 та 4,0 відсотка від усіх капіталовкладень у промисловість відповідно. Інвестиції у розвиток добувної
промисловості і розроблення кар’єрів зменшились на 7,7 відсотка.
У січні – березні 2013 року збільшились обсяги капіталовкладень на розвиток: сільського,
лісового та рибного господарства – на 10,0 відсотків порівняно з відповідним періодом 2012 року (5,0
відсотків від їхнього загального обсягу); мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 6,7 відсотка (0,9
відсотка); операцій з нерухомим майном – на 1,9 відсотка (4,8 відсотка).
У січні-березні 2013 року зменшення капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом
2012 року спостерігалось в таких сферах економічної діяльності, як: діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування – на 66,5 відсотка (0,1 відсотка); професійна,
наукова та технічна діяльність – на 63,6 відсотка (1,1 відсотка); транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність – на 52,6 відсотка (4,8 відсотка); освіта – на 49,0 відсоток (0,2
відсотка); тимчасове розміщування й організація харчування – на 28,9 відсотка (0,5 відсотка) та ін.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств і організацій, за рахунок яких у січні – березні 2013 року освоєно 55,2 відсотка
капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень
становила 25,0 відсотків.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно відповідно 1,7 відсотка та 2,0 відсотка
капітальних інвестицій. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво становила 10,1
відсотка усіх капіталовкладень.
Така структура джерел фінансування капітальних інвестицій, зокрема домінування в ній внесків за
рахунок власних коштів підприємств, ставить в залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну
активність від їх прибутковості.
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Розподіл освоєних капітальних інвестицій
за сферами економічної діяльності (у % до загального обсягу)
Державне управління
й оборона; обов'язкове
соціальне
страхування; 1,3
Фінансова та страхова
діяльність ; 1,9

Операції з нерухомим
майном; 4,8

Інше; 4,4

Сільське, лісове та
рибне господарство;
5,0

Інформація та
телекомунікації; 3,3
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур'єрська
діяльність; 4,8
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів;
9,3

Промисловість; 48,0

Будівництво ; 17,2

Розподіл капітальних інвестицій за джерелами
фінансування, % Кошти державного
Інші джерела
фінансування;
3,3%

Кошти іноземних
інвесторів; 1,2%

Кошти населення
на будівництво
власних квартир;
1,5%

бюджету; 1,7%

Кошти місцевих
бюджетів; 2,0%

Кошти населення
на індивідуальне
житлове
будівництво; 10,1%

Кредити банків та
інші позики; 25,0%

Власні кошти
підприємств та
організацій; 55,2%

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться
осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення
макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.
За підсумками рейтингу Світового банку ''Ведення бізнесу 2013'' (Doing Business 2013) Україна не
тільки покращила свої позиції на 15 пунктів (до 137 місця із 185 країн), а і увійшла до списку із 23
країн світу-найбільших реформаторів умов ведення бізнесу у 2011-2012 роках, які оцінює даний рейтинг.
Україна також увійшла до списку країн-лідерів зростання у рейтингу серед країн СНД на ряду із
Вірменією (+18 позицій до 32 місця), і на 9 позицій скоротила своє відставання від Росії, яка зайняла 112
місце у рейтингу Doing Business 2013.
Значне покращення позицій України за субіндексом ''Започаткування бізнесу'' (на 66 позицій)
відбулося, передусім, завдяки прийняттю Закону України від 21.04.2011 № 3263-VI ''Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва''.
Так, відповідно до нього, в Україні були скасовані вимоги до мінімального розміру статутного
капіталу підприємств, а також вимоги щодо обов’язкового нотаріального засвідчення ряду документів
при створенні юридичної особи. Внаслідок останнього було зменшено кількість процедур при
започаткуванні бізнесу (до 7 процедур проти 9 процедур згідно попереднього рейтингу), вартість
відкриття підприємства зменшилася майже у 3 рази – до 1,5 % від річного доходу особи, а тривалість
скоротилася на 2 дні (до 22 днів).
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Таблиця 1.
Рейтинг України за даними Світового банку ''Ведення бізнесу 2013''
Назва складових
(субіндексів) індексу "Умови
ведення бізнесу 2013"
Започаткування бізнесу
Реєстрація власності
Сплата податків
Підключення до мережі
електропостачання
Виконання зобов'язань по
контракту
Банкрутство
Отримання кредитів
Дозвільна система у
будівництві
Зовнішня торгівля
Захист прав інвесторів

2012

2013

Зміна
2013 до
2012

116
168
183

50
149
165

66
19
18

170

166

4

44
158
23

42
157
23

2
1
0

182

183

-1

144
114

145
117

-1
-3

Тенденція

=

Покращення позицій України за субіндексом ''Реєстрація власності'' (на 19 позицій) пов’язана із
прийняттям та набуттям чинності ряду нормативно-правових актів, що впорядковують як процес
реєстрації прав власності загалом, так і процес реєстрації прав власності на землю зокрема.
Так, було прийнято Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI ''Про Державний земельний кадастр'' та
постанову Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №703 ''Про затвердження Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно'', відповідно до яких встановлено чіткі строки щодо проведення
процедури реєстрації прав власності вповноваженими органами державної влади.
У рейтингу Doing Business 2013 за субіндексом ''Сплата податків'' Україна не лише покращила свої
позиції на 18 місць, а й потрапила до десятки країн-найбільших реформаторів даної сфери діяльності за
останні 7 років-6 місце. Так, за даний період Україна наблизилась до оптимального значення на 31 в. п. (з
16 % до 47 % від оптимального значення).
Завдяки проведенню податкової реформи в Україні поступово зменшується як рівень податкового
навантаження, так і кількість та тривалість платежів із сплати податків.
Зокрема, завдяки прийняттю та набуттю чинності ряду положень Податкового кодексу від 02.12.2010
№ 2755-VI, Закону України 08.07.2010 № 2464-VI ''Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування'' та інших нормативно-правових актів кількість
податкових платежів на рік було скорочено до 28 проти 135 платежів у попередньому рейтингу.
Для суттєвого покращення місця України у рейтингу ''Ведення бізнесу – 2013'' актуальним на
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності
механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державноприватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів,
економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.
2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної
діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в
Україні не підлягають націоналізації.
3. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення
його інвестиції у натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від
інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ
за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок
здійснення іноземних інвестицій.
4. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547
ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів
між державами та іноземними особами.
Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із сприяння досудовому
врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування як тимчасові консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому
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врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування),
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1024 "Про заходи щодо
вдосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами".
5. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний
захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.
6. Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України.
Визначені Указом Президента України від 08.09.2010 № 895/2010 національні проекти відповідно до
пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, підтриманих Комітетом з
економічних реформ:
"Нова енергія" (проекти, що передбачають використання альтернативних джерел енергії або
диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну);
"Нова якість життя" (проекти, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення громадян
доступним житлом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного
обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я довкілля);
"Нова інфраструктура" (проекти, спрямовані на підвищення ефективності використання
транзитного потенціалу України);
"Олімпійська надія – 2022" (проекти, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку
спорту вищих досягнень).
7. З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій
для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову
економічні системи, забезпечення права приватної власності і права на підприємницьку діяльність
утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену
Раду Президент України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 ''Деякі питання організації
діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої
влади'' затверджено Типове положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при
центральному, місцевому органі виконавчої влади та перелік центральних органів виконавчої влади, при
яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
Указом Президента України від 26.01.2011 № 173/2011 затверджено персональний склад Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів.
8. З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 ''Про підготовку та реалізацію
інвестиційних проектів за принципом ''єдиного вікна''. Цей Закон визначає правові та організаційні засади
відносин, пов'язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом ''єдиного вікна''.
9. Закон України ''Про внесення змін до Закону України ''Про інвестиційну діяльність''
прийнято 22.12.2011 Верховною Радою України за № 4218-IV та підписано Президентом України.
Зазначеним законом вносяться зміни до Закону України ''Про інвестиційну діяльність'' щодо приведення
термінології у відповідність із чинним законодавством, визначення терміну ''інвестиційний проект'' та
змісту складових інвестиційного проекту, напрямів, шляхів та заходів державної підтримки і
стимулювання інвестиційної діяльності, а також запровадження державної реєстрації інвестиційних
проектів, які потребують державної підтримки та проведення оцінки їх економічної ефективності.
10. 17.11.2011 Верховною Радою України прийнято Закон України № 4057-VІ ''Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку'',
положення якого спрямовані на створення привабливого інвестиційного клімату через звільнення від
оподаткування доходів, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій, виражених в
іноземній валюті; скасування необхідності сплати авансового внеску з податку на прибуток для
підприємств, прибуток яких звільнено від оподаткування; надання можливості погашення
концесіонерами податкового боргу та перераховування в їх розпорядження сум надміру сплачених та
невідшкодованих податків (зборів) підприємств державної чи комунальної форм власності, переданих у
концесію; уточнення права на віднесення концесійних платежів до витрат; виключення з об'єкта
оподаткування ПДВ орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи
комунального майна; стимулювання виробництва та застосування генеруючого обладнання для
виробництва електроенергії з відновлювальних
11. Верховною Радою України прийнято Закон України від 24.05.2012 № 4835-VI ''Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій''
стосовно здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій органами державної реєстрації та її
спрощення шляхом збільшення терміну подання інвестором документів для державної реєстрації
іноземних інвестицій після їх фактичного внесення, запровадження механізму перереєстрації іноземної
інвестиції у разі, якщо інвестор-нерезидент продав або будь-яким чином передав корпоративні права
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українського підприємства іншій юридичній або фізичній особі – нерезиденту, встановлення порядку
анулювання державної реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних
інвестицій, а також установлення семиденного терміну, протягом якого органами державної реєстрації
здійснюється така реєстрація.
12. У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України ''Про індустріальні
парки'', яким передбачено стимулюючі заходи щодо створення та функціонування індустріальних
парків, що можуть утворюватися на землях державної, комунальної та приватної власності.
Зазначені заходи сприятимуть покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів
залучення іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в її економіку.
Отже, власні кошти підприємств і організацій відіграють основну роль у фінансуванні інвестицій в
основний капітал вітчизняних підприємств. Причиною цього є низка характеристик власного капіталу:
простота його залучення, відсутність потреби сплачувати відсотки за користування капіталом,
забезпечення фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності в довготерміновому періоді та
зниження ризику банкрутства. Самофінансування за критерієм фінансової стійкості і міцності завжди є
кращим. Збільшення частки власного капіталу свідчить також про зростання рівня фінансової
незалежності підприємства і підвищення його резервного позикового потенціалу, тобто здатності
підприємства залучати позикові кошти на вигідніших умовах, що зумовлює детальніше вивчення питань
управління, насамперед, власним капіталом.
Однак, за ринкових відносин важливого значення набуває вибір оптимальної структури джерел
фінансування підприємств. Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел
фінансування. Потрібно врахувати, що фінансування за рахунок власного капіталу не приводить до
виникнення зобов'язань, а за рахунок позичкового капіталу спричинює фінансові зобов'язання
підприємства. Водночас треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові ресурси підприємства потрібно
платити відсотки. Тому ці ресурси є предметом особливої уваги менеджерів підприємства.
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Харчишина Е. В., Трофымчук А. О., Ткаченко В. В. Анализ источников финансирования
инвестиционных проектов в Украине.
В статье проведен анализ возможных механизмов привлечения финансовых ресурсов в современных
условиях и определения направлений их прироста. Предложены пути их решения. Проведен анализ
законотворческих актов, законов, программ, которые были приняты Верховной Радой Украины для
улучшения инвестиционного климата Украины и привлечения новых источников финансирования.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, финансовые русурсы, источники финансирования.
Kharchshyna O. V., Trofymchuk A. O., Tkachenko V. V. The Analysis of Financing Sources of Investment
Projects in Ukraine.
In this article we analyze the possible mechanisms for attracting financial resources in the current conditions
and identify areas of growth. The ways to solve them are proposed. The legislative acts, laws, programmes that
have been adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine to improve Ukraine's investment climate and attract new
sources of funding are analyzed. . One of the most important problems arising in the investment implementation,
namely the search for effective funding sources and resource investments, is considered to be the timely return of
the invested capital. The analysis of investment resources from different sectors and areas of Ukrainian economy
is performed.
Key words: investment projects, financial resources, financial sources.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТРУДОВОЇ СФЕРИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В умовах переходу до інноваційної моделі розвитку трудовий потенціал відіграє вирішальну роль у
визначенні майбутнього будь-якої країни. Адже праця є не лише найважливішою сферою буттєвості
людини, а й визначальним чинником матеріального й духовного виробництва. У контексті викликів
глобалізації, які актуалізують пошук нових парадигм соціального розвитку, особливої значущості
набувають проблеми професійного становлення особистості, розвитку її творчого потенціалу,
запровадження системи неперервної освіти та перепідготовки працівників.
Невипадково усі ці проблеми стали предметом розгляду VІІ міжнародної науково-практичної
конференції ''Професійне становлення особистості: проблеми, перспективи'', яка проходила 16-18 жовтня
2013 року в Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький). У роботі конференції взяли
участь відомі вчені України, Росії, Польщі. На першому пленарному засіданні з доповідями виступили
Василь Кремень, дійсний член Національної академії наук України і Національної академії педагогічних
наук України, президент Національної академії педагогічних наук України, який розкрив стратегію
інноваційної освіти в суспільстві знань; Франтішек Шльосек, доктор наук (хаб.), професор, директор
Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, який
зупинився на проблемах розвитку і збереження особистості як основного чинника сучасної професійної
підготовки. Ірина Соколова, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти
та освіти дорослих Російської академії освіти (м. Санкт-Петербург) зупинилася на проблемах
професійної діяльності вчителя в сучасних умовах. Основні положення щодо професійного становлення
педагогів позашкільних навчальних закладів були висвітлені в доповіді доктора педагогічних наук,
професора, ректора Інституту екології, економіки та права Олени Биковської (м. Київ). Доктор наук
(хаб.), професор Вищої гуманістично-економічної школи у Вроцлавку Зигмунт Вятровський у своїй
доповіді зупинився на позитивних і негативних наслідках зв’язку науки і освіти із сучасним ринком
праці. Проблеми особистісної орієнтації професійного розвитку та формування здоров’я студентської
молоді в контексті професійного становлення особистості знайшли відображення в доповідях доктора
психологічних наук, професора Валентина Рибалки (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, м. Київ) та доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора
Мирослава Дутчака (Національний університет фізичного виховання та спорту України, м. Київ).
На першому пленарному засіданні з доповіддю ''Алгоритм особистісного і професійного
самовизначення в структурі становлення особистості'' виступив доктор філософських наук, професор
Петро Саух (Житомирський державний університет імені Івана Франка), яка викликала широкий
науковий резонанс і дискусію.
Нижче друкуємо текст доповіді професора П. Ю. Сауха.
Шановна президіє!
Шановні колеги, пані й панове!
Роль і значущість проблеми, винесеної на обговорення нашої конференції, важко переоцінити. Тому,
насамперед, хочу висловити слова вдячності оргкомітету за цю прогностичну прозорливість й надану
мені можливість висловити з цього приводу деякі свої міркування. Переконаний: навіть якщо ми не
знайдемо сьогодні відповіді на більшість проблем, пов’язаних із професійним становленням
особистості, то принаймні наші дискусії не залишаться поза увагою відповідних громадських структур
і соціальних інститутів. А це вже, погодьтеся, немало.
В чому я особисто бачу архіважливість цих проблем?
Перше: у формуванні нового алгоритму особистісного і професійного самовизначення. Його
особливість пов’язана з тектонічними зрушеннями ціннісно-смислової орієнтації особистості та
структурними деформаціями становлення особистості в умовах професійної мобільності й
конкурентоспроможності. Сьогодні вважається, що 50 % фахівців протягом трудової діяльності
змінюють профіль своїх професій. А це вимагає створення нових технологій розвитку й становлення
особистості, зорієнтованих на динаміку ринку праці.
Друге: в активних процесах ''комодофікації'' пізнавальної діяльності, перетворення знання в товар, в річ
для комерційного використання. В цій ситуації постає у весь зріст так званий ''новий гуманізм'', який
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перетворює в ідола всеохоплююче пояснення й намагається прикрасити життя людини, зробити його
легшим, безхмарнішим, комфортнішим. Запліднена цим, відверто кажучи, антиаскетичним ідеалом
людина керується принципами мінімізації зусиль і максималізації ''кайфу'', тілесної насолоди і зручностей.
Усе це деформує ціннісно-смислову орієнтацію особистості. Такі смисложиттєві цінності як честь,
істина, добро, любов, дружба відходять на задній план і позбавляються соціального й культурного
престижу. Смисложиттєвими орієнтирами стають тяга до влади, до матеріального благополуччя і
грошей, до успіху будь-якою ціною. Внаслідок цього відбувається актуалізація професій у системі
''людина-людина'', ''людина-знакова система''. Чи варто дивуватися, чим пояснюються шалені
університетські конкурси на відповідні спеціальності. Скромні професійні ролі в структурі трудового
потенціалу ''людина – природа'', ''людина – техніка'' вже нікого не влаштовують і вважаються долею
невдах. Іноді створюється враження, що у суспільстві є лише потреба в співаючих, танцюючих, тих
хто рахує гроші і хто судить тих, хто їх рахує. Лише не в тих, хто забезпечує технологічні прориви і
створює матеріальні цінності.
Й, нарешті, третє: в деформації професійної освіти на користь вищої та в суцільній масовізації
вищої освіти. В соціальній, а не соціально-професійній спрямованості вищої освіти. Соціологічні
дослідження, проведені серед старшокласників і студентів перших курсів свідчать, що домінантним
мотивом у їх професійному визначенні стала виключно соціальна самоцінність освіти (''прагнення бути
успішними'', ''з вищою освітою легше досягти матеріального благополуччя'' тощо). На перший погляд,
це ніби й нормально. Однак такі професійні наміри, як ''реалізувати свій талант в обраній сфері
діяльності'' відзначили не більш як 50 % молоді, а ''створювати нове в певній сфері діяльності'' лише 40
%. До того ж обдумано і впевнено роблять свій професійний вибір і цілком налаштовані на
професіоналізм у майбутньому лише 25 % молодих людей. Це свідчить, що сучасна освіта
перетворилася сьогодні на інструмент реалізації, насамперед, соціальних, а не соціально-професійних
запитів. Основною спрямованістю молодої людини стає, передусім, соціальне прагнення відшукати
місце в житті, а вже потім – стати кимось у певній сфері діяльності.
Маємо визнати, що спеціалізуючій функції системи вищої освіти в нинішніх умовах серйозну конкуренцію
складає функція формальної соціалізації. Для 47 % студентів важливим є лише факт отримання диплома
про вищу освіту й лише 25 % випускників педагогічних вузів збираються працювати за фахом.
Цілком зрозуміло, що сучасне інформаційне суспільство вимагає нової стратегії професійної
підготовки, кінцевим результатом якої має стати фахівець, здатний не лише реалізуватися в різних
професійних позиціях, екстраполювати ідеї з однієї сфери в іншу, зберігати самовладання в умовах
невизначеності, але й нести відповідальність за свої дії. Сьогодні важливо не те, щоб бути
проникнутим процесами інноваційності, оперативно включатися в хаос безконтрольності (й тим самим
розгойдувати її аж до критичної межі), а факт холістичного мислення і розуміння власної діяльності.
Реалізація цієї стратегії можлива:
По-перше, – на основі модернізованої світоглядної парадигми, заплідненої, принаймні трьома такими
смисложиттєвими імперативами:
• Усе, щоб не робила людина, має здійснюватись професійно, якісно, гідно й солідарно;
• Істинний професіонал думає глобально, діє – локально; живе і працює так, щоб не
виправдовувати себе перед предками, сучасниками й нащадками;
• Золотим правилом професіонала має бути: до минулого – вдячність, до сьогодення – творча дія,
до майбутнього – відповідальність.
По-друге, на основі нової методології професійного становлення особистості, яскраво
сформульованої в доповіді ЮНЕСКО ''В нове тисячоліття'' і яка передбачає: навчити вчитися; навчити
жити; навчити жити разом; навчити працювати й заробляти.
Це вимагає підготовки спеціаліста, який би поєднував у собі риси власника, організатора,
економіста, професіонала. Проблема становлення професіонала – це, найперше, проблема
особистісного і соціального розвитку майбутнього спеціаліста як суб’єкта соціальної дії. Розвиток
особистості (її цілепокладання, компетентність, гнучкість, самосвідомість) визначає підготовку до
професії й, водночас, сам цей вибір і розвиток тієї чи іншої професійної діяльності визначає стратегію
розвитку особистості. Іншими словами, професійне становлення – це форма особистісного
становлення людини. Тим паче, що професійне становлення є найтривалішим етапом соціалізації
особистості, розтягненим у часі на 35-40 років.
Протягом життя людина проходить декілька етапів професійного становлення: початковий (вибір
професії), підготовчий (отримання професійної освіти), етап адаптації (початок професійної
діяльності) й етап професіоналізації (трансформація спеціаліста в професіонала).
Кожен із них важливий. Але сьогодні, як на мене, особливого значення набуває другий етап, який
знаменує підготовку фахівця. Саме на цьому етапі на основі визначеної світоглядної парадигми та
ціннісно-смислової орієнтації, може бути здійснена оптимізація обсягу навчальної інформації для
досягнення потрібних професійних компетенцій та озброєння майбутніх фахівців інструментарієм
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системного бачення професійної діяльності, умінням адекватної оцінки реальності і застосування
набутих знань в конкретній практичній ситуації.
Саме на цьому етапі мають бути сформовані принаймні п’ять професійних компетентностей, які в
майбутньому забезпечать успіх людини:
Соціально-правова професійна компетентність, тобто знання й уміння в галузі взаємодії із
громадськими інститутами і людьми, а також оволодіння прийомами професійної комунікації та
поведінки.
Спеціальна компетентність, тобто готовність до самостійного виконання конкретних видів
діяльності, вміння вирішувати типові завдання і оцінювати результати своєї праці, здатність
самостійно набувати нові знання і вміння в контексті свого фаху.
Персональна компетентність – здатність до постійного професійного зростання і підвищення
кваліфікації, а також реалізації себе у професійній площині.
Аутокомпетентність, тобто адекватне уявлення про свої соціально-професійні можливості і
володіння технологіями подолання професійних деформацій (деструктивні зміни особистості в процесі
виконання професійної діяльності, професійна ідіотія, професійне вигорання тощо).
Екстремальна професійна компетентність (здатність і вміння діяти в складних пограничних
ситуаціях, які вимагають холістично-нелінійного мислення і нетипових рішень).
Але навіть не це є головним. Головним є старий як світ алгоритм актуалізації особистісного виміру
в трудовій сфері. Професійне самовизначення – це пошук і віднайдення особистісного смислу в обраній,
освоюваній і здійснюваній трудовій діяльності, а також віднайдення смислу в самому процесі
самовизначення. М. Бердяєв згадував, що колись в юності був вражений глибиною такої думки: ''Нехай я
й не знаю, в чому сенс життя, але пошук сенсу вже наділяє життя сенсом''. У цьому суть
парадоксальності самовизначення (як до речі, й парадоксальності щастя). Знайдений смисл тут же
обезцінює життя (утворюється ніби душевна порожнеча). Тому важливий сам процес пошуку смислу,
де окремі (вже знайдені) смисли – це лише проміжні етапи процесу. Сам процес стає головним смислом
– це і є життя як процес, а не якесь конкретне досягнення (слава, звання, мільйони на рахунках тощо).
Дякую за увагу.
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