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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 378.4
Є. А. Пінчук,
доктор філософських наук, провідний науковий співробітник
(Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України)
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Статтю присвячено філософському розгляду основних тенденцій розвитку технічного та класичного
університетів. У діяльності технічних університетів простежується тенденція гуманізації освіти і
роль технічної інтелігенції у цьому процесі. Визначено просування класичного університету шляхом
фундаменталізації освітнього простору, що досягається за допомогою диверсифікації та
безперервності навчання. Виділено низку особливостей безперервної освіти, які присутні в різних
концепціях, і які можна вважати універсальними та загальноприйнятими.
Ключові слова: філософія освіти, вища освіта, технічний університет, класичний університет,
гуманістичні цінності.
Постановка проблеми. Розглянемо основні тенденції еволюції сучасного технічного університету.
Цей феномен виник в 60-70-ті роки XX століття. Саме в цей час з'являється необхідність в комплексній
адаптації до кардинальних технологічних перетворень, а формою подібної адаптації виявились технічні
університети. Ситуація ускладнювалася тим, що впродовж тривалої історії свого існування
університетські центри, – і це характерно практично для всіх університетів Західної Європи, – активно
чинили опір і не приймали прикладні інженерні науки в своїй навчальній системі. Так університети
Англії орієнтувалися лише на гуманітарну освіту, що було змінено тільки в 70-ті роки XX століття, коли
зміна ситуації проявила себе в перетворенні багатьох технологічних коледжів Великобританії у технічні
університети. При Манчестерському університеті відкривається інститут природничих наук і технологій.
У Лондонському університеті починає роботу Імперський коледж науки і технології.
Метою статті є розгляд основних тенденцій розвитку технічного та класичного університетів.
Виклад основного матеріалу. Цей процес торкнувся не тільки університетів Англії. Подібна
ситуація спостерігалася в Кембріджі (США), де так само був створений технологічний університет. У
Франції сьогодні існують науково-технічні структури при всіх університетах, і в доповнення до них, 160
вищих інженерно-технічних шкіл, 15 інститутів та навчальних центрів. Випуск інженерно-технічних
кадрів складає 14 % від загального числа випускників вузів. До 70-х років XX століття інженернотехнічна підготовка здійснювалась всього в декількох, так званих ''великих школах'', серед яких найбільш
відомі Вища національна школа механіки в Нанті, Вища хімічна школа в Мюлузі, Політехнічна школа в
Парижі, Центральна школа цивільних інженерів у Ліоні. Закон про орієнтацію вищої освіти 1968 року
радикально змінив статус університетів Франції – факультети перетворюються в навчально-дослідницькі
одиниці, паралельно з підготовкою по традиційних спеціальностях в університетах були створені
навчально-дослідницькі одиниці науково-технічного профілю. Пізніше в руслі традиції, що формується
на початку 70-х років, саме на базі традиційних університетів були створені Університетський центр
науки і техніки при університеті Клермон-Ферран, Університетська інженерна школа при університеті в
Ліллі, Інститут інженерних наук при Монпельє; навчання інженерів у цих навчальних закладах зумовило
в подальшому їх розвиток як технічних університетів. Наприклад, університет в Ліллі був перетворений
в університет науки і техніки. У 1986 році в рамках університетів функціонували 55 інженерних шкіл і 7
інститутів. Саме у цей час починає створюватися і отримує розвиток новий для Франції тип вищого
навчального закладу – технічний університет. На початку 70-х років сім ''великих шкіл'' отримують
університетський статус, точніше, статус технічних університетів. Це національні політехнічні інститути
в Греноблі, Нансі та Тулузі, що стали пізніше центрами підготовки інженерних кадрів низки регіонів
Франції. У 1972 році в Компен’єні створений Технологічний університет, що має в своїй структурі 5
навчально-дослідницьких одиниць: механіки (технології), біотехнології, хімічної технології, прикладної
математики і статистики, професійної орієнтації безперервної освіти.
В Японії підготовку інженерів здійснюють університети, технологічні інститути та коледжі
технології. Токійський університет, що раніше мав у своїй структурі чотири коледжі (права,
природничих наук, філології та медицини), пізніше (один із перших у світі) утворює інженерний
факультет. Токійський університет включає сьогодні відділення з підготовки аспірантів, коледж
загальної освіти і 9 факультетів (юридичний, економічний, філологічний, педагогічний, інженерний,
природничонауковий, сільськогосподарський, медичний, фармацевтичний). У нього входять кілька
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науково-дослідних інститутів. Інженерним спеціальностям у Токійському університеті навчаються 40 %
його загального контингенту студентів. 26 професійно-освітніх програм складають специфіку інженерної
освіти Японії, серед них – програми з машинобудування, електротехніки та комунікацій, цивільного
будівництва, гірської справи, металургії і так далі. Контингент студентів, що навчаються інженерної
справи, складає 20 % від загального контингенту студентів вузів країни. Для Японії характерне те, що
більшість студентів, що вивчають інженерні спеціальності, навчається в провідних університетах країни.
В університеті Осаки більше половини студентів навчається за технічними спеціальностями, в
університеті Кіото і Васеда число тих, хто навчаються інженерній справі рівне 40 %. 70-ті роки
XX століття пройшли в Японії під прапором спроби реалізувати третю реформу освіти. Її ініціатори
вважали, що ця реформа відповідає потребам соціально-економічного і культурного розвитку країни.
Сьогодні в Японії створюються нові типи університетів – науково-технічні, що здійснюють підготовку
висококваліфікованих інженерів широкого профілю.
За даними Американської Ради з професіональної підготовки інженерів, в США існує 287
акредитованих навчальних закладів, що забезпечують підготовку з інженерних спеціальностей, – серед
них 22 технологічних інститути, 4 політехнічних інститути, 36 коледжів, 18 військово-інженерних
академій; професійні школи, 189 університети, 18 технічних університетів.
Підготовку інженерів ведуть тут університети різного типу. За кількістю бакалаврів, магістрів і
докторів, що випускаються, в області технічних наук, лідирують такі університети, як Іллінойський,
Пенсільванський,
Техаський,
Стенфордський,
Каліфорнійський,
технічні
університети
–
Массачусетський технологічний інститут, інститут Карнегі-Меллона. У США з середині 70-х років
спостерігається стійка тенденція збільшення чисельності студентів інженерно-технічних вузів,
середньорічні темпи зростання тут перевищили 12 %. Тут немає державного переліку спеціальностей для
підготовки інженерів. За даними ЮНЕСКО в 1990 році вузи США закінчило 2050 тис. чоловік, серед
яких з інженерної справи – 113 тис. чол. (5,5 %), з математики і комп’ютерної науки – 88 тис. чол. (4,3
%). Сам термін ''технічний університет'' почав застосовуватися нещодавно.
Існують різні форми еволюції технічних університетів, серед них найбільш відомими є наступні. Поперше, зростання об'ємів підготовки фахівців з інженерних спеціальностей в університетах класичного
типу веде до їх еволюційного переродження в технічні університети. Так виникла низка технічних
університетів Франції та Японії.
Прикладом другого шляху еволюції технічних університетів, пов'язаного з розвитком технічних і
технологічних інститутів, можуть служити Массачусетський, Каліфорнійський, Іллінойс та ін.
технологічні інститути США, Хельсінський інститут технології, Стамбульський технічний університет,
Технічний університет у Ганновері, Вищий технічний університет у Граці. Відомий також інший шлях
становлення технічних університетів, він характеризується об'єднанням різнохарактерних високоякісних
інженерно-технічних і технологічних вузів iз класичними університетами і відповідними за профілем
науково-дослідними установами. Цьому так званому ''об'єднувальному'' шляху віддали перевагу багато
освітніх центрів США та Європи, наприклад, об’єднаний технологічний інститут Кейза і класичний
університет Вестері-Рісерв у Клівленді. В результаті був створений один із кращих технічних
університетів США.
Вища технічна школа України займає лідируючі позиції із низки параметрів (фундаменталізація
вищої технічної освіти, його орієнтація на університетські зразки і так далі). Розроблені в Україні
принципи, ідеї і методи підготовки інженерів склали одне з найважливіших джерел розвитку вищої
технічної школи європейських країн. Загалом, створення технічних університетів України не варто
розглядати як запозичення досвіду розвинених країн. Швидше, варто говорити про продовження
вітчизняних традицій, збагачених досвідом їх розвитку. В Україні підготовку студентів інженерних
спеціальностей ведуть 80 вузів. Підготовка фахівців здійснюється з 70 напрямів. Вища технічна школа
України налічує більше 1,12 мільйонів студентів.
Традиції вищої технічної школи України формувалися протягом майже двох століть. Вже в кінці XIХ
– на початку XX століття підготовка інженерів у технічних навчальних закладах України будувалася на
поєднанні високого теоретичного рівня викладання і значного практичного навчання. Порівняно з цим, в
Німеччині та США вища технічна освіта носила ремісничо-практичний характер. Розвиток вітчизняної
вищої технічної школи йшов у тісному зв’язку із природничими факультетами університетів, останнє
дозволяло підвищити теоретичний рівень навчання й уникнути вузькопрактичного підходу до підготовки
інженерів, випускати високоосвічених енциклопедично розвинених інженерів [1: 14].
Технічні університети за кордоном, на відміну від вітчизняних вузів, які представляють собою навчальнонаукові комплекси, можуть бути охарактеризовані як міжгалузеві науково-навчальні комплекси.
Одночасно з виникненням технічних університетів починається філософська рефлексія відносно
функціонування, природи, а також, природи та місії техніки як такої. Дана робота зробила істотний
вплив на трансформацію ідеології технічного університету, на відношення суспільства до техніки і
технічного знання. Виділимо цей аспект і розглянемо.
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Проблеми, які зараз маркуються як ''проблеми філософії техніки'' з давніх-давен привертають до себе
увагу філософів. Мислителі Стародавньої Греції і Риму, епохи Відродження, Нового часу зверталися до
розгляду теоретичних і філософських проблем техніки. Сам термін ''філософія техніки'' був введений
Е. Каппом. Його книга ''Засади філософії техніки'' вийшла в Німеччині в 1877 р. У XX ст. проблемами
філософського аналізу техніки займалися Ф. Дессауер, Л. Мемфорд, X. Ортега-і-Гассет, М. Хайдеггер,
О. Шпенглер, К. Ясперс і багато інших західних філософів. Російський інженер П. К. Енгельмейер (18551942), один із родоначальників ''Теорії творчості'' і ''Філософії техніки''. Однак лише у 1960-х роках,
філософські дослідження техніки починають набувати статусу самостійної філософської дисципліни.
Звичайно, невипадковий зв'язок виникнення технічних університетів і філософії техніки. Це відгомони
''технологічного буму'' кінця 60-х років, коли вплив техніки стає всеосяжним. Визначальну дію техніки
почали випробовувати всі сегменти соціального і природного буття. У XX столітті це принциповим
чином змінює соціальний статус техніки, перетворюючи її на чинник, що визначає майбутнє людства.
Виникло поняття ''антропології техніки''.
Багато дослідників в області філософії техніки серйозно зацікавилися такими проблемами, як
соціальні наслідки технічного розвитку, етичні проблеми і особливості сучасної ''технотронної ери'',
формування системи цінностей в індустріальному і постіндустріальному суспільстві, технічна освіта і
виховання, так далі.
Сьогодні ці проблеми зачіпають інтереси всього людства. При чому, небезпека полягає не тільки в
необоротних змінах природного середовища: прямий наслідок цих процесів – зміна самої людини, її
свідомості, сприйняття світу, його ціннісних орієнтації і так далі.
Французький соціолог Ж. Еллюль в роботі ''Інша революція'' так уявляє собі вплив техніки на життя
людини: ''Ми живемо в технічному і раціоналістичному світі. Природа вже не є нашим живописним
оточенням. По суті справи, середовище, що мало-помалу створюється навколо нас, є, передусім, всесвіт
Машини. Техніка сама стає середовищем у прямому розумінні цього слова. Техніка оточує нас як
суцільний кокон без просвітів, що робить природу абсолютно нікчемною, покірною, вторинною,
малозначною. Що має значення – так це Техніка. Природа виявилася демонтованою науками і технікою:
техніка склала цілісне місце існування, усередині якого людина живе, відчуває, мислить, набуває
досвіду. Всі глибокі враження, що отримуються нею, приходять від техніки''.
Визначаючи техніку як сукупність методів, раціонально оброблених та ефективних у будь-якій
області людської діяльності, Еллюль пов'язує техніку із загальною раціоналізацією людського світу і
висуває вимогу контролю над технічним розвитком. Техніка здатна перетворювати засоби в мету,
стандартизувати людську поведінку, і, як наслідок, робить людину об'єктом ''калькуляцій і маніпуляцій''.
Роздумуючи про суть техніки, німецький філософ М. Хайдеггер вважає, що вона не обмежена межами
вузько технічного. Техніка не тільки є засобом досягнення мети. ''У найзлішому полоні у техніки, – пише
Хайдеггер, – ми виявляємося тоді, коли бачимо в ній щось нейтральне…''. Інструментальне розуміння
техніки увійшло до звички. Відповідно до Хайдеггера, розуміння техніки припускає значно глибше
розуміння. ''Техніка – не простий засіб. Техніка – вид розкриття потаємного. Це область виведення з
потаємного, здійснення істини''. Техніку наших днів відрізняє особливий характер процесу ''розкриття''.
Розкриваючи раніше невідоме – витягуючи, переробляючи, накопичуючи, розподіляючи, перетворюючи –
техніка лице навколишньої природи. Водночас, як спосіб розкриття істини, спосіб розуміння техніка
змінює і саме сприйняття природи людиною, змінює картину світу загалом.
Хайдеггер ілюструє своє міркування: ''На Рейні поставлена гідроелектростанція. Вона ставить річку
на виробництво гідравлічного тиску, що примушує обертатися турбіни, чиє обертання приводить до дії
машини, що поставляють електричний струм, для передачі якого встановлені електростанції зі своєю
електромережею. У системі взаємопов'язаних наслідків постачання електричною енергією сам рейнський
потік постає чимось призначеним саме для цього. Гідроелектростанція не вбудована в річку так, як
вбудований старий дерев’яний міст, що століттями пов’язує один беріг із іншим. Швидше річка
вбудована в електростанцію. Рейн є те, що він являє собою в якості річки, а саме постачальник
гідравлічного тиску, завдяки існуванню електростанції. Щоб хоч віддалено зміряти жахливість цієї
обставини, на секунду задумаємося про контраст, звучний в цих двох назвах: ''Рейн, вбудований в
електростанцію для виробництва енергії'', і ''Рейн, про який говорить витвір мистецтва, однойменний
гімн Ф. Гельдерліна''. Нам заперечать, що Рейн все-таки ще залишається річкою серед свого ландшафту.
Можливо, але як? Тільки як об'єкт, що надається для огляду екскурсійною компанією, що розвернула там
індустрію туризму''. Таким чином, технічний прогрес, із погляду філософів техніки, здійснює згубну дію
не лише на навколишнє середовище, але й на те, як людина сприймає цей світ. Техніка, перетворюючись
на самостійне, цілісне середовище існування, перетворюючи наше сприйняття світу, вторгається навіть в
область мистецтва. ''Мистецтво, – пише Еллюль, – по-справжньому вкоренилося в новому середовищі,
яке зі свого боку цілком реальне і вимогливе. І здійсненого переходу від старого, традиційного
середовища до цього технічного середовища достатньо для пояснення всіх особливостей сучасного
мистецтва. Вся творчість зосереджується в області техніки, і мільйони технічних засобів виступають
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свідоцтвом цього творчого розмаху, набагато більш вражаючого, ніж все те, що зміг створити художник.
Художник вже не може залишатися творцем перед реальністю цього колосального продукування речей,
матеріалів, товарів, потреб, символів, що продукується щодня технічним виробництвом. Теперішнє
мистецтво – віддзеркалення технічної реальності''.
Можливо, французький учений надмірно згущує фарби, мистецтво продовжує існувати і розвиватися
в XX столітті, з'являються нові імена, створюються прекрасні твори, проте те чисте поетизоване
сприйняття світу, природи, людського існування, яке було властиве романтичному мистецтву дійсно
втрачається. І як би передчуваючи прийдешню глобальну технізацію, передбачаючи її експансію, один із
мислителів російського релігійного ренесансу – В. В. Розанов – писав на початку XX століття: ''Техніка,
приєднавшись до душі, дала їй всемогутність. Але вона ж її і розчавила. З'явилася ''технічна душа''... І
натхнення померло''. Сьогодні ми можемо говорити лише про період становлення філософії техніки як
спеціальної області філософських досліджень. Її вплив на ідеологію технічних університетів невеликий,
проте цей вплив простежується. Сучасні технічні університети – це вже не ''цитаделі'' технократів як це
було у 1970-х роках. Розуміння того, що інженер у сучасному світі повинен усвідомлювати свою
відповідальність перед людською цивілізацією повною мірою присутнє у технічних університетах.
Сьогодні інженер – це служитель гуманності. Присутнє усвідомлення того, що людство все більше
виявляється залежним від наслідків технічного розвитку. В зв’язку з цим ідеологія технічного
університету, зміст його освіти, досягнення його цілей, оцінка результатів його діяльності виявляються
сьогодні не стільки інженерною, але й етичною проблемою.
Суспільство стоїть перед проблемою вироблення чітких ціннісних і цільових уявлень про гідне життя
в майбутньому. Тому нинішній розвиток техніки, технічних університетів неможливий без усвідомлення
соціальної відповідальності. Зараз вже недостатньо говорити про відповідальність якої-небудь окремої
людини або оцінювати можливі наслідки якої-небудь окремої дії. У рамках технічної діяльності етика
повинна бути орієнтована на все людство, а ідеологія технічних університетів повинна продовжувати рух
в бік ''антропології техніки''.
Вже сьогодні в діяльності технічних університетів явно простежується тенденція гуманізації освіти і
роль технічної інтелігенції в цьому процесі велика (досить пригадати роль Д. Медоуза – ученого з
Массачусетського технологічного інституту – в становленні концепції стійкого розвитку, гуманізації
техносоціосфери і т. д.).
Яка ж доля класичного університету? В якому напрямі здійснюється його рух? Чи так він явний як у
випадку технічного університету (антропологізація техніки і гуманізація підготовки технічних фахівців)?
Щодо цих питань існує декілька точок зору. Зокрема, існує заклик повернутися до класичного
університету, де змістом навчального процесу повинно стати знання, що формує фундаментальні
пізнавальні здібності. Пропонуються різні моделі. Наприклад, в одній із них, навчання професії
відбувається на рівні базової освіти, підсумком чого виступає отримання ступеня ліценціата, а далі –
ступінь доктора, що завершує етап післядипломної наукової роботи. Друга модель пов'язана з
фундаментальною підготовкою на початковій стадії (гуманітарні науки, економіка, право). Третя модель
пропонує навчання в міждисциплінарних дослідницьких центрах. Основи підготовки при цьому – наукова
освіта та інноваційна діяльність в професійній підготовці. Цей тип моделі реалізовувався сьогодні в
інститутах неуніверситетського сектору. Що їм властиве? Комплексний характер курсів, що читаються,
мобільність освітньої структури, недовгі (2 роки) терміни навчання. Ця модель орієнтована на новий ринок
праці і схвалена академічним світом. Сьогодні це деякі університети Великобританії, Франції, Норвезькі
регіональні коледжі, коледжі штатів в США, молодші коледжі в Японії. Це альтернатива університетам.
Окрім неї в самих університетах розмах придбала ідея безперервної освіти, яка, на думку Д. Фрута, раніше
була маргінальною і незбагненною, – так званий ''третій сектор'' у системі університетської освіти, що
з'явився в 80-ті роки. У його веденні знаходяться перепідготовка фахівців і ''допідготовка'' тих, хто не
здобув базової освіти. За суттю це традиційний, але методологічно застарілий підхід. Суть його зводиться
до відтворення вузького фахівця, не обтяженого тягарем фундаментальної підготовки.
Пошук стандартів нової класичної університетської освіти набуває іноді навіть екзотичних відтінків.
Наприклад, А. Барблан, визначаючи перспективу для класичного університету XXI століття, вважає за
необхідне зробити вільне мистецтво невід'ємною частиною загального виховного процесу, коли слову як
знаряддю логіки та переконання буде повернено його значення, коли для людини будуть намічені
орієнтири, що визначають його обов'язки і свободи [2: 38].
Ми приєднуємося до тієї частини дискурсу філософії освіти, яка розглядає mainstream класичного
університету як його просування шляхом фундаменталізації освітнього простору, що досягається за
допомогою диверсифікації та безперервності навчання. Основним завданням змін, що відбуваються,
являється створення процесу освіти ''з людським лицем'', що включає звернення до особових
особливостей студента, а також застосування найсучасніших методик і методологій навчання. Звідси
образ фахівця, що розумівся раніше виключно як професіонал у вузьконаправленій області, кардинально
міняється і приймає вигляд компетентної людини в своїй сфері, що при цьому усвідомлює і розуміє
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процеси, що мають місце поза його прямою спеціалізацією. Крім того, велика увага в освітньому процесі
починає приділятися вихованню у фахівця навичок роботи в умовах, що змінюються, – тобто здатність
досить швидко перепрофільовуватися.
Згадка постулату про необхідність безперервної освіти як системи навчання, що безперервно
удосконалюється, мала місце ще у Я. Коменського та Я. Кондорсета, – останній вважав, що освіта на
різних своїх рівнях повинна охопити всю систему людських знань, гарантувати людям різного віку
''збереження наявних знань, а також надання можливості набувати нові''. А. Сміт у 1919 році писав
Ллойд Джорджу: ''Освіту не варто розглядати як інститут, що призначений лише для вибраних і
відноситься до короткого періоду на початку зрілого віку; її потрібно трактувати як необхідність для всіх
і протягом всього життя''. Для визначення цієї тенденції – навчання протягом всього життя – виникла
різноманітна термінологія: перманентна освіта, постійне навчання, безперервне навчання, постійна
освіта, освіта, що поновлюється, нарешті, безперервна освіта. Сутність останньої найповніше присутнє
на справжній момент саме в межах класичного університету.
Це освіта, орієнтована на всебічний розвиток, а не лише формування професіоналізму. Вона, як пише
І. Куписевич у роботі ''Парадигми і бачення реформи системи навчання'', протистоїть штучному діленню
процесу придбання знань.
І. Куписевич вважає, що реалізація ідеї безперервної освіти сприяє розвитку непрофесійних і
пізнавальних інтересів, зумовлює самореалізацію людини, допомагає реалізувати одвічний ідеал
гуманізму і повною мірою реалізує місію власне класичного університету.
І. Куписевич справедливо вважає, що безперервна освіта повинна бути основною сферою прояву
активності суспільства, що виховує і діяльності університету, вона, безперервна освіта покликана
підготувати людей до навчання інноваційного, до альтернативного і одночасно всеосяжного мислення,
до об'єднання інтересів особи і суспільства в гармонійне ціле.
Ідея ''суспільства, що виховує'' належить Ф. Знанецькому, що сформував її на початку XX століття.
Суспільство в ній представлене як освітній макроорганізм, в якому відбита сучасна реальність і тенденції її
розвитку, що стосується можливостей концепції безперервної освіти, з нею пов'язані різні очікування. Так
Ф. Кумбс вважає з її допомогою згладити різні прояви освітньої кризи в межах класичного університету,
оскільки будуть розширені можливості актуалізації знань, здійсниться оволодіння новими професійними
кваліфікаціями, що сприятиме індивідуальному і корпоративному (університетському) зростанню.
X. Джейн та М. Роджеманс вважають можливим за допомогою реалізації ідеї безперервної освіти
сформувати нову систему мотивації в освітньому середовищі, відновити сферу освіти, усунути бар'єри
між різними типами і рівнями тієї освітньої системи, яка існує.
Виділимо низку особливостей безперервної освіти, які присутні в різних концепціях, і які можна
вважати універсальними (загальноприйнятими):
1. Теоретичне розукрупнення – відмова від намагань на побудову всезагальної системи освіти на
користь концептуально вибудованих, конкретно направлених практико-орієнтованих досліджень.
2. Персоналізація – орієнтація на особу, а не на систему як осереддя безперервно-освітньої
діяльності.
3. Інноваційність – спрямованість на створення нового особистісно і соціально значущого продукту.
4. Соціокультурна орієнтація – підхід до безперервної освіти як створення для особи власне
професійного і тим самим соціокультурного досвіду.
5. Контекстна включеність – орієнтація на розробку проблем безперервної освіти в контексті
локалізованих (за сферою обсягу, по контингенту учасників і т. п.) конкретних проектів.
Висновок. Таким чином, рух основних видів університету – класичного і технічного – відбувається у
напрямі тих концептуальних основ, які були визначені нами, як родові (сутнісні) для сучасної форми цього
феномену соціального буття (гуманізація, інновація), і які розглядалися нами як горизонти, рух до яких
дозволить подолати сучасним університетським практикам кризу ідентичності, в якій вони опинилися.
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Пинчук Е. А. Эволюция технического и классического университета.
Статья посвящена философскому рассмотрению основных тенденций развития технического и
классического университетов. В деятельности технических университетов прослеживается тенденция
гуманизации образования и роль технической интеллигенции в этом процессе. Определено продвижение
классического университета путем фундаментализации образовательного пространства, которое
достигается с помощью диверсификации и непрерывности учебы. Выделен ряд особенностей
непрерывного образования, которые присутствуют в разных концепциях и которые можно считать
универсальными и общепринятыми.
Ключевые слова: философия образования, высшее образование, технический университет, классический
университет, гуманистические ценности.
Pinchuk Ye. A. The Evolution of Technical and Classic University.
The article deals with the philosophic consideration of principal tendencies of developing technical and classic
universities. In the activities of technical universities we keep watching the tendency of education humanization
and the role of technical intellectuals in this process. The author defines the progress of classic university on the
way of fundamentalization of the educational area that is achieved by means of diversification and continuity of
studying. We distinguish some peculiarities of long life learning which existed in different concepts and can be
considered as universal and generally accepted.
Key words: philosophy of education, higher education, technical university, classic university,
humanistic values.
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ГРЕЦЬКА ПАЙДЕЯ У СУЧАСНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ ЕКСПЛІКАЦІЇ
(ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ''СПОРТОСОФІЇ'')
У статті робиться спроба обґрунтувати теоретичну та практичну актуальність ''спортософії'',
котра має сприяти гармонізації інтелектуального, морального та фізичного виховання в контексті
сучасної філософсько-педадогічної парадигми. Наголошено на погіршенні стану здоров’я молоді, що
навчається. Однією із причин такого явища є їх інтенсивні психоемоційні, інтелектуальні
перевантаження і недооцінка ролі тілесно-фізичного компонента. З цього приводу виникає
необхідність розвитку ''спортософії'' як світоглядної міждисциплінарної галузі знань, що синтезує,
з одного боку, культурологічні та антропологічні підходи у філософському мисленні та їх взаємне
поєднання з фізкультурологією і спортологією, з іншого. Стратегічним теоретичним завданням
''спортософії'' є трансформування минулих світоглядних парадигм у сучасну культурно-історичну
настанову, предметно-інтрументальне поле якої ще не сформовано. У такому контексті
розглядається система виховання у грецькій Пайдеї, яка протистояла однобічності як
інтелектуального, так і фізичного розвитку особи.
Ключові слова: культура, пайдея, освітософія, спортософія, тілесне навчання, фізичне виховання.
Актуальність даної проблеми полягає у необхідності культурологічної редукції фізичної культури і
спорту для їх привабливості у суспільній думці і педагогічній практиці як засобів збереження здорової
людської тілесності. Експлікації системи виховання у грецькій філософській Пайдеї на українську
дійсність спонукало те, що нині в середній і вищій школі розбалансована система єдності морального,
інтелектуального та фізичного виховання особистості, коли 72 % навчального часу припадає на статичне
положення учнів, не кажучи вже про те, що під сумнів ставиться сама теза про виховну функцію процесу
навчання, а ''фізичне виховання'' деякими педагогами сприймається як атавізм. Гуманістично
налаштовані вчені педагоги в галузі фізичного виховання б’ють на сполох у зв’язку з погіршенням
здоров’я учнівської молоді і перебільшенням значення у її життєвих перспективах інформаційної
підготовки, перенасичення котрою поруч із недостатньо виваженим тілесним навчанням не сприяє
інтелектуальному розвитку, а погіршує його.
Практика свідчить: якщо діти в школу приходять в основному здоровими, то до її закінчення близько
80 % страждають різного роду відхиленнями. Причина – інтенсивні психоемоційні, інтелектуальні
перевантаження і недооцінка ролі тілесно-фізичного компонента. ''Щороку, – пишуть Т. Ю. Круцевич,
М. М. Саїнчук, – кількість молодих людей, які займаються фізичною культурою і спортом зменшується.
Фізичне виховання посідає одне з останніх місць серед дисциплін за своєю значимістю для
старшокласників і не є для них важливим у плані особистісних перспектив'' [1: 471].
Соціологічні дослідження стану здоров'я студентів показує, що 49,8 % оцінили його низькими балами
від 2,5 до 3, при чому 37,5 % нічого не роблять для зміцнення свого здоров'я, лише 16,6 % займаються
фізичною культурою і спортом, а 25,5 % лікуються і вживають вітаміни та напої із лікувальних трав.
Більше того на свіжому повітрі від 3 до 6 годин бувають щодня 35,6 % опитаних. Спілкуватися з
природою люблять всі, але тільки 40 % за останній місяць змогли задовольнити в цьому своє бажання.
До обливання вранці холодною водою 70,8 % студентів ставляться позитивно, але не один із них цього
не робить і тільки 2,1 % займаються вранішньою гімнастикою [4: 18].
У подальшому розвитку організму людини це призводить до поширення захворюваності і підвищення
смертності. Її рівень у нашій країні має катастрофічні показники. Так серед людей у віці 35-54 року вона
у 10-12 разів вище, ніж у Західній Європі, а дитяча смертність в Україні найвища. За прямолінійними
статистичними прогнозами лише 40 % молодих 16-річних юнаків мають шанс дожити до пенсійного
віку. Висока захворюваність людей у молодому та працездатному віці лягає важким моральним і
матеріально-економічним тягарем. У суспільній свідомості у боротьбі із хворобами превалює опора на
медицину, яка вже давно перестала бути наскрізь ''виліковною''.
Теоретична актуальність поставленої проблеми зумовлюється необхідністю переглянути нині існуючі
у суспільній свідомості недолугі уявлення про культурологічну цінність фізичного виховання. Сучасна
''освітософія'' в Україні здебільшого оминає фізкультурно-спортивну сферу, оскільки філософія
недостатньо включає у власне інструментальне поле її досягнення, а фізкультурно-спортивна галузь
знань почасти недооцінює плідності філософського осмислення власних здобутків. Звичайно, провести
глибоку експлікацію системи грецької Пайдеї на сучасні цивілізаційні терена неможливо, а тому в межах
статті зосередимо увагу лише на тому, що древні греки негативно ставились як до захоплення тілесною
© Ібрагімов М. М., 2014
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мускульною силою (Антисфен), так і до ''книжної освіченості'' (Еврипід, ''Медея'', 294-297). Виникає
питання: чи може бути корисним для сучасності культивування філософського ідеалу еллінів щодо
''співрозмірності тіла'' і ''душевної рівноваги''?
Метою роботи є спроба привернути увагу філософської і фізкультурно-спортивної громадськості до
необхідності формування нового фізкультурно-спортивного світогляду, де філософія має створювати
інтелектуальну канву суспільної думки щодо життєвої корисності фізичної культури.
Методологія дослідження передбачає використання критичного, праксиологічного та
парадигмального підходів в історіософському розумінні фізичної культури і спорту в культурноцивілізаційному процесі. Метод феноменологічної редукції дозволяє показати різнобічні смислові
навантаження, які несли фізична культура і спорт у збереженні здорової людської тілесності у різні
історичні періоди. В даному контексті вирізняється проблема навчання і виховання в контексті
традиційного соціально-культурного підґрунтя. Іншими словами: постає питання про те, в якій духовній
ойкумені відбувається тілесне навчання і фізичне виховання, від чого залежить їх культурологічна
цінність? Під таким кутом зору мова йде про імплементацію ''спортософії'' як скарбниці збереження
тілесних практик людства до сучасної філософсько-педагогічної парадигми, тобто ''освітософії''.
Результати дослідження. Провідні вчені, що досліджують розвиток філософії освіти, стверджують, що
''філософія освіти інформаційного суспільства осмислена ще недостатньо повно'' [3: 5]. ''Незважаючи на
існування філософії освіти de facto й de jure, питання її предметного поля в Україні продовжують дискутувати.
Аналіз літератури засвідчує, що предметне поле філософії освіти в Україні ще не окреслене'', – констатує
філософ Л. В. Рижак [4: 26]. Саїнтистський підхід до розуміння філософії освіти в сенсі широкого
трактування педагогіки як науки, на її думку, призводить до виключення із її царини філософської рефлексії,
бо педагогіка наразі сама стає собі філософією. Оскільки не визначене предметне поле ''освітософії'', то
''протиснутись'' новачкам, вважає М. Михальченко, досить тяжко [5: 38]. Ще в більш занедбаному стані аніж
''освітософія'' знаходиться ''спортософія'', або ''філософія спорту'', яка щойно починає розвиватись на
українських наукових теренах. Який же зміст вкладається в поняття ''спортософія''?
''Спортософія'' – це синтезування, з одного боку, культурологічного та антропологічного підходів у
філософському мисленні та їх взаємне поєднання з фізкультурологією і спортологією, з іншого.
Стратегічним теоретичним завданням ''спортософії'' є трансформування минулих світоглядних парадигм у
сучасну культурно-історичну настанову, предметно-інтрументальне поле якої ще не сформовано.
Історіософський підхід показує, що тривалий час спорт не був інтегрований діячами культури у їх лоно,
оскільки саме поняття ''культура'' ототожнювалось з високими гуманістичними ідеалами, освіченістю, а
неосвічений спорт свідчив про атавістичні залишки попередніх дикунських епох. Х. Штайніцер в книзі під
назвою ''Спорт і культура'' (1885) відхилив властивість спорту мати будь-яку культурологічну цінність.
Й. Хейзінга поставив питання про компенсуючий характер спорту в поступовому втрачанні в
суспільному житті ігрових форм, оскільки ''состязание в ловкости, силе и выносливости издавна занимали
важное место во всякой культуре, либо будучи связаны с культом, либо как юношеские игры и
праздничные увеселения'' [6: 186-188]. Але з часом, завдяки регламентації змагань, їх дисциплінованості з
певними правилами дозволів та заборон – ставлення до спортивної гри ставало все серйознішим. Він пише,
що замість того, щоб грати з хлопчачою свободою і силою, вони грають із ''сумішшю юності і варварства''.
''Игровое сообщество различает тех, для кого игра уже не игра, и тех, кто и обнаруживает большие
способности, занимает более низкий уровень по сравнению с настоящими игроками. Поведение
профессионала это уже не игровое поведение, непосредственности и беспечности в нем уже нет. В
современном обществе спорт мало-помалу отдаляется чисто от игровой сферы и превращается в некий
элемент sui generis: уже не игра, но уже и не серьезность'' [6: 186-188]. На цій підставі Й. Хейзінга робить
три категоричних вислови, що спричинили бунт у фізкультурно-спортивному середовищі: 1) ''спорт в
нынешней общественной жизни занимает место в стороне от собственно культурных процессов (вид. –
М. І.), которые идут вне его''; 2) ''спорт является скорее самостоятельным (вид. – М. І.) выражением
агональных инстинктов, чем фактором плодотворного чувства солидарности''; 3) ''каково бы ни было его
значение, для участников соревнований и зрителей, он остается бесплодной функцией (вид. – М. І.), в
которой древний игровой фактор успел отмереть''. Причому ''ні олімпіади, ні змагання, ні організація занять
спортом в американських університетах'', ''ні галасливо розрекламовані змагання між країнами не можуть
піднести спорт до рівня діяльності, що творить стиль і культуру'', – пише він [6: 186-188].
Але з того часу спорт змістовно і функціонально змінив свою роль в загальній культурі, яка теж зазнала
значних цивілізаційних змін. Негативне ставлення до спорту пов’язане з трансформацією елітарної
культури в масову. Спорт з’явився на континентальній Європі з Англії у другій половині ХІХ століття в
молодіжному середовищі і стрімко розповсюджувався завдяки акцентуванню культури фізичних вправ. У
наш час культура, на думку В. П. Люкевича, розпадається на окремі культури, ''які не відповідають більш
однаковим смисловим стереотипам і домінантним аксіологічним орієнтаціям'', а лише через різнобічну
інтеріоризацію соціальних норм і моделей більшою чи меншою мірою культура досягає своєї єдності.
''Відсутність точності у визначені культури і своєрідність її інтерпретації майже в усіх сферах людського
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життя включає в себе жорстокість, ворожнечу і банальності таким же чином, як і видатні естетичні
досягнення та моральні зразки'' [7: 110]. Названий дослідник спортивну культуру співставляє із
субкультурою, яка забезпечується завдяки специфічним смисловим порядкам, видам ментальності,
правилам поведінки і символів, які зовні розділяють і поєднують окремі групи людей. Характерним для
спортивної культури, на думку В. П. Люкевича, є футбольні фани, англійські регбісти, групи стаєрів,
віндсерфери і сноубордери, які створюють свої власні субкультури і субкультурні сценарії [7: 109].
У сучасних мовах спорт, з одного боку, виступає такою соціальною величиною, що не тільки не
ігнорується інтелектуальною аурою суспільства, а й навпаки – визнається нею фактором стабілізації
культурної ідентичності народів. У різнобічних вимірах буття спорту, зокрема: предметності, конкретності,
комунікативності, персоналістичності тощо, фокусується здобутий суспільством попередній культурноцивілізаційний досвід. Світовий досвід показує, що спорт має універсальну здатність у комплексі
вирішувати проблеми підвищення рівня здоров’я населення і формування здорового морального і
психологічного клімату в колективах і суспільстві загалом. Всесвітньо визнано, що заняття спортом є
превентивним засобом підтримки і зміцнення здоров’я та профілактики різних неінфекційних захворювань
(серцево-судинних, ішемічної хвороби серця, діабету, остеопорозу, ожиріння) і шкідливих звичок (пияцтва,
тютюнопаління, токсикоманії). При чому, як зазначають американські фахівці, використання фізичної
активності і спорту з метою попередження захворюваності вимагає незначних додаткових витрат держави,
в той же час втрати від передчасної смерті працездатного населення в США оцінюється в 25-30 млрд.
доларів у рік, а канадські експерти вважають, що прямі й непрямі витрати на лікування захворювань,
пов’язаних із фізичною пасивністю канадців, складають 2,5 млрд. доларів на рік [8: 96].
З іншого – сучасна фізкультурно-спортивна культура вимагає поглиблених філософських дискурсів, що
дозволили б зміцнити її авторитет і цілісність у суспільній свідомості як життєсмислового фактора для
ціннісних орієнтацій людей. У цьому полягає стратегічне завдання філософії спорту, яка щойно починає
прокладати шлях у науково-гуманітарних розвідках української фізкультурно-спортивної науки [9: 110-116].
Обмовимось, що в даному контексті ''філософія спорту'' розуміється в царині широкої
західноєвропейської інтерпретації спорту як інтегрального поняття, що включає весь комплекс
природничо-гуманітарних, теоретичних і прикладних галузей знань з культури фізичної тілесності
людини. Спрощено кажучи, на звичній для вітчизняної науки мові, спорт трактується як таке поняття, що
включає в себе фізичне виховання і фізичну культуру, тобто все, що традиційно стосується вивчення
соматичних властивостей людини [10] На Заході, як відомо, ''спорт'' і ''фізична культура''
використовуються в більшості випадків як ідентичні, а інколи ці поняття розрізняються [11: 84].
Філософія спорту має подолати пануючий донедавна в спортивній науці переважно
структуралістський метод пізнання. Це призвело до того, що на протязі десятиліть ведуться дискусії
щодо співвідношення понять ''фізична культура'', ''фізичне виховання'', ''спорт''. У 1974 році в Мінську, в
2000 році в Москві, а в 2006 в Санкт-Петербурзі були проведені конференції, ''Круглі столи'' і конгреси,
присвячені проблемам з’ясування термінів і понять у сфері фізичної культури [12]. Але, як правило,
кожний, хто приймав участь в дискусіях, залишався зі своєю думкою. У такому сенсі зазначимо, що в
багатьох виданнях із теорії фізичної культури, фізичного виховання і спорту вступна частина
(пропедевтика), де мова йде про методологію і висхідні поняття, більше нагадує абетку, а не
концептуальний виклад проблеми.
З цього приводу Микола Візітей зазначає, що ''полезней было бы попытаться, опираясь на исходные
определения, углубить суть выраженных в них представлений, а не стремится просто расширить их, а
фактически усугубить концептуальную размытость и без того методологически-расфокусированных
суждений, тавтологически выстраивая соответствующие дефиниции'' [13: 27]. В науці фізичного
виховання і спорту з радянських часів переважає структуралістський підхід, коли необхідно було на
перших порах становлення систематизувати і кваліфікувати накопичені знання, чітко ''виписати''
дефініції того чи іншого виду, роду, елементу спортивної діяльності. Але на сьогодні такий підхід вже не
може дати поштовху для подальшого розвитку теорії фізичного виховання і спорту. Навіть порахувати
кількість всіх сучасних видів спорту все-рівно, що назвати кількість зірок на небі. З цього приводу
професор В. М. Платонов ще десятиліття тому заявив, що абсолютному кількісному виміру, а тим більше
формалізації знання в галузі спорту не підлягають [14: 13].
На сьогодні актуалізується соціальна потреба у формуванні нового світогляду, в якому мають були
переставлені акценти у вихованні з тілесного розвитку для духовності на концентрацію уваги у
духовному розмаїтті на тілесну культуру особистості. Тіло, на думку Аристотеля, є інструментом душі,
виразом особистісних якостей індивіда. В цьому плані філософія спорту може виступити світоглядною
основою фізкультурно-спортивної галузі знань.
На пострадянському просторі в артикуляції фізичної культури і спорту ще домінує філософськокультурологічний фон, але ''в сучасному суспільстві спорт і спортивна діяльність стали настільки
складними явищами, що не уявляється можливим обмежуватись виключно культурологічним підходом'',
– пишуть російські філософи [15: 70-72].
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Засновник російської теорії філософії спорту В. І. Столяров звертає увагу на такі роботи: А. Лінгіс
''Орхидеи и мускулы'' [Lingis, 1988], К. Маєр ''Телесность, спорт и значение'' [Meier, 1988], Ж. П. Сартр ''Тело''
[Sartre, 1988], Франс де Вахтер ''Символизм здорового тела'' [Wachter, 1988], П. Вейс ''Вызов тела'' [Weiss P.,
1988], і цим підкреслює комплексний, інтегративний, міждисциплінарний її характер. На цій підставі він
робить висновок, що ''здавлося б різнорідні проблеми цієї дисципліни об’єднує не тільки їх тісний зв'язок, але
і те, що всі вони передбачають осмислення граничних основ, фундаментальних передумов тих форм
соціального буття і життєдіяльності, котрі пов’язані із спортом і тілесністю людини'' [10: 30].
Французький філософ Б. Жьо вважає, що спорт – це об’єднання соціокультурних елементів вищого
порядку і розвиває ідею про спорт як ''контрсуспільство з численними протиріччями''. Наводячи ці вислови,
Г. Люшен (Німеччина) на Всесвітньому науковому конгресі ''Спорт у сучасному суспільстві'' (Тбілісі, 10 – 15
червня 1980 р.) заявив: ''В настоящее время я считаю весьма благоприятным тот факт, что мы впервые
предприняли описательный и феноменологический анализ, когда говорили о диалектической структуре
спортивного соревнования и о его возможных последствиях для мира'' [16: 28-37].
Розвиваючи феноменологію тілесності (М. Мерло-Понті, Б. Вандельфельс), українські філософи
звертаються до теоретичного аналізу тілесного досвіду (В. Кебуладзе), до метафізики тілесності
(О. Гомілко), до соматичного буття персонального світу особистості (Л. Газнюк), до епістемології людської
тілесності (В. Косяк), які загалом можна розглядати як фундацію світоглядно-теоретичних засад філософії
спорту. У світовій філософській літературі відбувається жвава дискусія щодо співвідношення спорту і
тілесності, які в основному розглядаються з позицій феноменології й екзистенціалізму.
Отже, у філософській літературі вже склалося теоретичне підґрунтя для формування ''філософії спорту''
як світоглядної міждисциплінарної галузі знань, що розкриває протиріччя між гуманістичною сутністю
фізичної культури і спорту і їх соціального функціонування. Але незважаючи на численні пошуки вченими
ефективних методик виконання фізичних вправ, розвитку способів і форм активізації фізкультурноспортивної рухової активності в реальній педагогічній практиці поглиблюються ''перекоси'' у розумінні
всебічності людської особистості. Тут не вистачає достатнього філософського аналізу проблеми.
''Я'' серед ''Інших'' – предмет антропосоціоцентричної філософії ХХІ ст. – передбачає її практичну
дієву спрямованість. Під тиском сучасних реалій глобалізації і віртуалізації світу постмодерністська
філософська цивілізаційна зверхність до ідеалів минулого спонукає до пошуків первинного смислу
навчання і виховання, що ''склалися у своїй адекватності в момент праконструювання їх. При цьому
необхідність ''пригадати'' первинні смисловстановлення задля усунення неістинності, несправжньості
теперішніх спотворених смислів (саме внаслідок такого симуляційного характеру культури) стає майже
нездійсненною: пам’ять у сучасному суспільстві починають експлуатувати не стільки з метою
справжнього відновлення засадових моментів смислу, скільки з ідеологічними цілями нав’язування
певного уявлення про речі, явища та події минулого'' [17: 27-28].
З метою уникнення подібного фальшування смислів, що є, до речі, досить поширеним явищем в
українській педагогічній ойкумені, німецький дослідник В. Йегер зазначає, що всі народи, які досягли
певного ступеня розвитку, інстинктивно відчувають необхідність займатись вихованням, що закладено у
тілесно-духовній природі людини. ''Но, сделав свой взор более чутким к морфологии человеческой
жизни во всех ее формах, мы сегодня приближаемся к удалённейшим народам и пытаемся проникнуть в
самое сосредоточие их самобытного духа'', – пише він [18].
У такому контексті сучасна європейська освітософія звернута до Пайдейї як останньої захисниці
всього того, що залишилось від колишнього розуміння культури в піднесеній якості, яка вже
''сприймається тягарем в сучасну епоху, що стомилася від неї'' [18]. Пайдейя як грецький ідеал виховання
і навчання ''может для нас обрести какое-то жизненное и прозрачное очертание лишь при условии
помещения его в целостный, культурный (греческий) контекст'' [19]. Отже, онтологічні межі
визначення як ''освітософії'' так і ''спортософії'' знаходяться в культурі народу, країни, регіону, епохи.
Не вдаючись до культурно-педагогічних екскурсів, зосередимо увагу на тому, що на заході про
фізичне виховання мова ніколи не йшла, а все обмежувалось в основному тілесним навчанням. Оскільки
філософським підґрунтям світоглядної парадигми виступав раціоналізм, тривалий час, аж до ''христових
походів'' проти арабів, європейцям були мало відомі традиції античної філософської Пайдеї, де тіло
розглядалось в кращому разі в гармонії з душею. Світ видавався тілесним, а людина його частиною.
Будь-яке навчання у гімназіях (термін походить від грец. gymnastike, oт gуmnazo – рос. ''упражняю'', укр.
"вправляю'', треную) започатковувалось тілесними вправами. Юнаки знатних рабовласницьких сімей із
16 років поступали в гімназії після закінчення палестри, навчались до 19-ти років для зміцнення
здоров’я і формування моральних чинників: волі, дисциплінованості, зосередженості і
цілеспрямованості. Тілесні вправи у греків не розглядались як самоціль у розвитку фізичної мускульної
сили, що пізніше стало основним завданням войовничих римлян, а використовувались як шлях
випробування і гартування внутрішнього світу людини. Термін ''тілесне навчання'' культивувався у
педагогічній культурі різних народів до початку XX ст., але зазнав численних смислових відтінків.
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Термін ''фізичне виховання'' вперше ввів в систему наукової педагогіки М. Новіков в кінці XIX ст.,
яке відповідало витокам Ведичної культури, своєрідними нащадками якої були православні народи
Російської імперії, до складу якої входили й українські землі. У народних традиціях, обрядовості свят,
веселощах, ігрових забавах і танцях під музику М. Новіков розгледів у тілесних розвагах вроджений
потяг людської істоти до єднання з природою як способу знаходження душевної рівноваги. Тілесна
спритність яскраво демонструвала духовну енергетику людини як частини всесвітнього космічного
устрою, а тому процес становлення людини як homo sapiens відбувається завдяки homo ludens (''людини,
що грається''). Фізичне виховання в контексті виявлення сутнісних рис людини (антропогенезу)
розкривало її душетілесність у майстерній витівці богів чи тілодушевність у забаганках мудрої природи.
А тому тілесна вправність як устремління людини до досконалості, у філософському оздобленні
виглядала як самотворчість, відновлення порушеної розумом гармонії людини із світом та самим
собою. Тілесне навчання у педагогічній практиці здобуває статус фізичного виховання, через яке у
людини виявляється здатність до самоствердження, укорінення у свідомості власної самобутності і
самоусвідомлення як найвеличнішого здобутку всесвіту.
У сучасній вітчизняній педагогічній традиції ''навчання'' і ''виховання'' розглядаються як суцільний
процес формування особистості молодої людини, її інтелектуальних, фізичних і моральних якостей, що
йменується як єдиний навчально-виховний процес. У педагогіці фізичного виховання, теорії фізичної
культури рідко виокремлюється і акцентується зміст термінів ''тілесне навчання'' і ''фізичне виховання''.
Звичним стало вживання їх як тотожних понять, адже весь життєвий процес є вихованням людяного в
людині, ''оброблення людини людиною'' (К. Маркс), де навчання є складовою виховання, а не навпаки.
Відвертають життєву зацікавленість вихованців у ставленні до уроків з фізичного виховання серед
інших причин із-за наукового академізму дещо канонізовані теоретиками фізичної культури поняття
''фізичного виховання''. Педагогіка своєю ''ученою вишколеністю'' перестає бути привабливою галуззю
знань, що має справу з вихованцем як живою людською постаттю, існуючою в певних конкретних
життєвих вимірах. У гонитві за сучасними ''новітніми технологіями'' педагогіка як надзвичайно цікава і
древня наука може втратити основний об’єкт її пізнання, а саме: молоду людину з її новітніми потребами,
інтересами і цінностями. Філософи, що досліджують сучасні освітянські проблеми, говорять про поліфонію
педагогічних проектів, де бажане видається за дійсне і превалює над живим дослідницьким інтересом.
Російський учений Ф. Михайлов вважає, що ''у численних освітніх теоріях сьогодні панує безлад змісту та
логіко-методологічні крайнощі. Такі педагогічні теорії вироджувались, вироджуються і будуть
вироджуватись ще в одну умоглядну педагогіку, нарощуючи вселенський хаос'' [20: 102].
Умоглядна педагогіка заполонила також й український теоретичний простір. У даному дискурсі
необхідно проаналізувати деякі політико-ідеологічні постулати навчально-виховного процесу та його
гасла щодо орієнтації суспільної свідомості на співвідношення європейських цінностей і вітчизняних
традицій. Теоретики фізичного виховання переважно не надають вагомості у своїх наукових працях
заштампованим ідеологемам радянського ґатунку і сучасним модним політичним віянням, вважаючи їх
такими, які не варті уваги в спрямованості їх наукового матеріалу на майстерне виконання фізичних
вправ. Але мимохідь кинута фраза закарбовується на рівні підсвідомості краще, ніж наукові постулати.
Зокрема, догматичні гасла про всебічний і гармонійний розвиток особистості, абстрактні схеми
здорового способу життя, красиві розмови про європейські цінності, панування яких на українському
просторі видається за панацею від всіх бід. Неспроможність їх сьогоденної реалізації робить молоду
людину розгубленою перед життєвими випробуваннями і вона шукає втіх у віртуальному просторі.
На фізичне виховання як структурного елементу навчально-виховного процесу покладена
відповідальність показати учням правдивість життя у всій його величі і протиріччях, коли людина
стверджується у ньому завдяки власним тілесним і духовним зусиллям. Тілом людина отримує насолоду
від життя, душею – задоволення від успіху. Про те, як їх поєднувати, має вчити народна педагогіка,
котра базується на вітчизняних традиціях. Фізичне виховання є її органічною частиною, що відкриває
через тіло шлях до серця молодої людини, адже історично всі міфологічні уявлення людини починалися
з усвідомлення її тілесної природи. ''Найдревніші релігії – це ''релігії тіла'', в яких духовне ще, можливо,
не почало усвідомлюватись в його відносній автономності, оскільки воно ще, очевидно, не
сформулювалось і онтологічно'' [21: 140].
Весь подальший хід формування у свідомості людини образу її фізичної і духовної культури
пов’язувалось із соціально-історичними, природно-географічними, релігіозно-етичними та іншими
світоглядно-ціннісними чинниками її розвитку, де основний вектор пролягає між Сходом і Заходом.
Першими в Європі, як відомо, протиставляли себе греки, які до іншої, протилежної їм культури
відносили все те, що знаходилось східніше грецького світу. Всі чисельні трансформації здавна при
різних обставинах уособлювали для європейця таку універсальну схему, з якою протиставлявся, – як
пише П. С. Гуревич, – інший тип життєвлаштування. З тих пір як ''розмежування Сходу і Заходу стало
формою протиставлення варвара і елліна, ''дикунства'' і ''цивілізованості'', європеїзм, ''починаючи від
новітньої західної філософії, мистецтва модернізму, молодіжної культури, самим інтенсивним способом
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увібрав в себе орієнтальні елементи, намагаючись співвіднести себе зі Сходом'', щоб отямити свою
дійсність через співвимірність чогось такого, що цій дійсності не належить [22]. А тому поняття
''європейські цінності'' не має змістовної гомогенності як лише ''європейські стандарти життя'', а інтегрує
в собі весь соціально-економічний, політичний, соціально-психологічний устрій і світоглядну настанову.
Останнє найбільш рельєфно позначається у тілесній культурі особистості, а, позаяк, у фізичному
вихованні і тілесному навчанні.
У західноєвропейській культурі і в українській ментальності ставлення до людського тіла
протилежні: в першому випадку тіло маніфестується в якості засобу задоволення, насолоди і будь-які
''табу'' відносно нього сприймаються протестно, в той час як у православній культурі, до якої ми
належимо, воно є складовою душі, глибинних підвалин світобудови і будь-які його інтенції, потяги,
тілесні ''вождеління'' належать до сфери інтиму, що не підлягає логічному інструментуванню, показовій
оглядовості і коментуванню. Публічне обговорення тілесних вад чи переваг, зосередження уваги навколо
тіла у свідомості сприймаються як непристойна похітливість. В тілесній культурі людини виявляється
унікальність соціально-особистісного і природно-соматичного її буття як історичної постаті.
На відміну від традиційних звичаїв західної культури, православна східна культура виключила
питання відкритого хизування перед дітьми і слугами в питаннях статі і сексу, терплячого і
поблажливого ставлення до дитячої еротики із повсякденного розголосу, тому тривалий час тема
тілесних втіх була предметом спеціальних професійних інтересів. На тлі прославлення інтелектуального
розвитку особистості в останні десятиліття відбувається черговий кардинальний поворот в пост-культурі
до пошуку засадничих основ буття і на авансцену філософської онтології виходить тіло, яке в західній
парадигмі культури завжди було відкритою, а в східній – прихованою, цнотливою темою. Наприклад,
історичні знахідки дають уяву про побут греків і римлян, в якому процвітало природне любування
людським тілом. У древній Греції фалос символізував плодючість та зображувався на будинках, в
публічних місцях, на предметах повсякденного вжитку. Коли археологи розкопали Помпею, то ''на стінах
і на блюдах більш чим натурально були зображені зовсім неодягнені або одягнені не там шановні
громадяни, які зовсім без сорому займалися любов’ю (а то і просто сексом) в парах і групах, ізольовано й
у присутності друзів і прислуг, з партнерами різних вікових і різної (в тому числі і своєї) статі'', – пише
психолог-практик М. І. Козлов [23: 274].
Тілесність у православній культурі асоціюється з любов’ю як сакральне боготворіння всього земного,
а тому у сучасній глобалізованій масовій культурі тіло є об’єктом, де проходить суб’єктивний
витончений психоромантичний рубіж в індивідуальному оздобленні понять любові і сексуальності.
Східна парадигма культури, на відміну від західної, у своїх витоках не оперує поняттями сексу як
технологією тілесних втіх. Любов і секс відрізняються і одночасно поєднуються у ставленні до тіла в
такій же мірі як ''духовні практики'' та ''психотехніка'', що широко застосовується у сучасному фітнесі,
різноманітних психологічних медитаціях та реабілітації.
Висновки. Наведені в постановці проблеми міркування щодо експлікації в український філософськокультурологічний простір ідеалів виховання древніх еллінів були необхідні для актуалізації сучасної
''спортософії'' як вчення про культуру тілесності, про те, в який спосіб тіло культивується, пропагується,
оздоблюється різнобічними вимірами у соціальних параметрах його буття. Якщо сказати по-іншому, то
названі проблеми спеціалістам необхідно розглядати в соціогуманітарному дискурсі, а не обмежуватися
лише вивченням досконалості фізичних вправ і на цій основі складати загальну теорію фізичної
культури. Історично в західноєвропейському стилі мислення навчання і виховання розглядались
переважно відокремлено. У термінах "тілесного навчання" і "фізичного виховання" − закладений не
ідентичний смисл. Тілесному навчанню приділяє увагу експериментальна наука, а фізичному вихованню
– педагогічна теорія. Тілесну силу фізично невихована людина (якою є неінтеорізована тілесність) може
застосувати в будь-яких цілях, а тому виникає соціальна потреба у цілісному осмисленні досягнень
фізкультурно-спортивної науки і філософії тілесності у системі сучасної культурологічної вітчизняної
традиції і європейських цінностей.
Поставлена проблема вимагає більш широкого і глибокого дослідження із залученням філософів та
фахівців із фізичного виховання і спорту, щоб знайти оптимальне співвідношення інтелектуального і
тілесного розвитку особистості.
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Матеріал надійшов до редакції 22.01. 2014 р.
Ибрагимов М. М. Греческая Пайдея в современной физкультурно-спортивной экспликации
(к проблеме становления ''спортософии'').
В статье делается попытка обосновать теоретическую и практическую актуальность "спортософии",
которая должна способствовать гармонизации интеллектуального, нравственного и физического
воспитания в современной философско-педагогической парадигме. Отмечается ухудшение состояния
здоровья учащейся молодежи. Одной из причин такого явления есть их интенсивные психоэмоциональные,
интеллектуальные перегрузки и недооценка роли телесно-физического компонента. По этому поводу
возникает необходимость развития ''спортософии'' как мировоззренческой междисциплинарной области
знаний, которая синтезирует, с одной стороны, культурологические и антропологические подходы в
философском мышлении и в их взаимном сочетании с физкультурологией и спортологией, с другой.
Стратегической теоретической задачей ''спортософии'' является трансформация прошлых
мировоззренческих парадигм в современную культурно-историческую установку. В таком контексте
рассматриваются идеалы греческой Пайдеи, которая противостояла односторонности как
интеллектуального, так и физического развития личности.
Ключевые слова: культура, Пайдея, философия образования, спортософия, телесное обучение,
физическое воспитание.
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М. М. Ібрагімов. Грецька Пайдея у сучасній фізкультурно-спортивній експлікації
(до проблеми становлення ''спортософії'')

Ibragimov M. M. Greek Paideia in the Modern Sports and Sports Explication
(on the Problem of Sportsophy Establishment).
The article makes the attempt to justify the theoretical and practical topicality of ''sportsophy'', which should
promote to the harmonization of the intellectual, moral and physical upbringing in the modern philosophicalpedagogical paradigm. The pupils' health deterioration is indicated. One of the reasons of such phenomenon is
intensive psychological-emotional, intellectual overburdens and the underestimation of the role of the physical
component. Thus there is the need of ''sportsophy'' development as the world-view interdisciplinary sphere of
knowledge, which generates, on the one hand, culturological and anthropological approaches in the
philosophical thinking and in their mutual combination with physical training and sport studies, on the other
hand. The strategic theoretical task of ''sportsophy'' is the transformation of the latest world view paradigms into
the modern cultural-historical orientation. In such context ideals of Greek Paideia, which has withstood
unilateralism as an intellectual and as a personality's physical development, are considered.
Keywords : culture, Paideia, philosophy of education, sportsophy, personal training, physical education.
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кандидат філософських наук, доцент, докторант
(Державний заклад ''Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського'')
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ГУМАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
У статті розглянуто особливості трансформаційних процесів щодо цінностей освітнього
гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної еліти. Уточнено стратегії
гуманітаризації вищої технічної освіти та визначено принципи інноваційних процесів у системі
вітчизняної технічної освіти у процесі формування гуманітарно-технічної еліти. Подано стислий
аналіз концепції інженерної проектної діяльності. Аргументовано можливості у сфері наукового
пізнання і управління розвитком суспільної свідомості по шляху позитивного еволюціонування в
гармонії із внутрішнім і зовнішнім світом.
Ключові слова: інженер, гуманітарно-технічна еліта, трансформація цінностей, гуманізація,концепції
інженерної проектної діяльності.
Постановка проблеми. Глобалізація, якісно трансформуючи економічну, політичну і соціальну
структуру сучасних суспільств, сферу культури, веде до ламання багатьох сталих форм буття,
розмивання традиційних цінностей. Проголошуючи рух до інноваційної економіки, ніхто серйозно не
з'ясував, а що це конкретно означає в контексті української економіки з огляду на стан вітчизняної
науково-технологічної сфери. Без глибокого аналізу цієї справи можна з упевненістю констатувати, що
вирішення питання переходу до реальної інноваційної економіки принципово неможливе. І ніякі
технопарки чи дослідницькі парки, розвиток яких планується поставити в центр проблеми, тут реально
не допоможуть. Усе залишиться на рівні декларацій і примітивності, як це вже було, коли Україна
розвивалася то в умовах ''перехідної економіки'', то ''економіки конкурентоспроможної'', то ''економіки
ринкової''. Саме тому, для подолання кризових явищ, нездоланних цілком у всіх сферах суспільства, що
здійснює демократичні перетворення, робиться акцент на необхідності підготовки не просто фахівців, а
фахівців-професіоналів, і професіоналів з високим не тільки професійним, але й, насамперед, особи з
тісним, лідерським, професійним потенціалом.
Зазначимо, що відбулись істотні зміни у вимогах до сучасних фахівців. Вони повинні бути
конкурентоздатними, мобільними – це скоріш професіонали-лідери. Саме ці сучасні фахівці повинні
вміти працювати в змінному середовищі, мислити масштабно і, як правило, управляти підлеглими,
маючи для цього значно менше часу. Вони повинні вміти зосередити людей на досягнення конкретної
соціально значущої мети, надихати і підтримувати співробітників, не знімаючи з них при цьому
відповідальності за успіх тієї чи іншої справи. Усе це досить сильно відрізняє їхню діяльність від роботи
професіоналів у минулому, які: ставили на перше місце потреби організації, а не працюючих у ній
людей; прагнули уникати ризику (сучасний фахівець професіонал готовий ризикувати); цікавилися
тільки питаннями, що належали до їхньої компетентності (сучасний же фахівець професіонал цікавиться
питаннями всієї організації, прагне стати надійним партнером для інших підрозділів); ставився до людей
як до взаємозамінного ресурсу організації (зараз ставиться до персоналу як до самого коштовного
ресурсу організації і знає, наскільки важко знайти заміну для гарного працівника) тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема глобалізації, є найважливішою ознакою і
тенденцією сучасного цивілізаційного розвитку, – одна з найбільш затребуваних проблем сучасного
суспільствознавства. Складність феномена глобалізації ставить перед соціально-філософською наукою
необхідність використання не тільки міждисциплінарних підходів, але і вироблення якісно іншого,
відповідного реаліям теоретико-методологічного інструментарію. До того ж зміна вимог до сучасних
фахівців ХХI століття потребує і нових інноваційних підходів у їх професійній підготовці [1]. Вони
повинні бути пов'язані зі зміною змісту освіти, що передбачає: 1) передусім, виключення застарілих
дисциплін; 2) реорганізацію змісту дисциплін, що належать як до циклів гуманітарних і соціальноекономічних дисциплін, так і фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін; 3) включення в
навчальні плани нових дисциплін, що відбивають напрацювання й досягнення сучасних наукових
досліджень, які відповідають вимогам часу.
Образ глобалізованого світу, перспективи його розвитку представлені в роботах провідних західних
учених: У. Бека, Ф. Броделя, В. Валлерстайна, Дж. Гаррета, Р. Інглхарта, М. Кастельса, Р. Мартіна,
А. Мартінеллі, П. Мітровіча, Дж. Стігліца, Ф. Фукуями, С. Хантінгтона, Х. Шуманна та ін. Проте
філософський інтерес до проблеми вищої технічної освіти обумовлений загальноісторичною
актуальністю цього феномена. Концентрація уваги до проблем соціальної філософії виражає сподівання
© Іванова О. С., 2014
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наукового співтовариства на можливості адаптування освіти до умов глобалізації, яка характеризується
зростанням проявів бездуховності та антигуманності.
Мета статті полягає у вивченні основних трансформаційних процесів щодо цінностей освітнього
гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної еліти.
Виклад основного матеріалу. Освіта як основний інститут утвердження цінностей гуманізму може
ефективно боротись з антигуманними проявами епохи глобалізації, коли має місце експлуатація людини
людиною. Відтак, одним із принципів модернізації вищої технічної освіти має бути його гуманізація.
Найбільш поширене трактування гуманізації освіти полягає в тому, щоб поставити в центр системи людини
задоволення її потреб і розвиток здібностей. На жаль, вітчизняна вища технічна освіта ще не досягла гідного
рівня, але деякі шляхи вирішення цієї проблеми вже давно намітилися [2]. Аргументуємо ключові з них.
Перша стратегія зводиться до гуманітаризації вищої технічної освіти в контексті формування
гуманітарно-технічної еліти [3]:
– збільшення набору гуманітарних дисциплін у навчальних планах вищих технічних навчальних
закладів у межах професійної підготовки інженерних кадрів;
– зміна змісту і методів викладання традиційних навчальних дисциплін.
Друга стратегія впровадження освітнього гуманізму у контексті формування гуманітарно-технічної
еліти пов'язана з намаганням охопити усі вітчизняні вищі технічні навчальні заклади [3].
Третю стратегію можна охарактеризувати як акцент на розвиток особистості студента [3].
Проектування та впровадження особистісно-розвиваючих моделей навчання, зорієнтованих на ощадливе
виробництво знань з використанням так званих лін-технологій, що на нашу думку, є реальним способом
гуманізації вищої технічної освіти, трансформації цінностей освіти освітнього гуманізму у контексті
формування гуманітарно-технічної еліти.
У зв’язку із вищезазначеним до провідних принципів інноваційних процесів в системі вітчизняної
технічної освіти у процесі формування гуманітарно-технічної еліти варто віднести:
1. Принципи управління інноваційними змінами стану системи вищої технічної освіти, які орієнтують
викладачів на необхідність свідомої діяльності при переході від одного стану системи освіти до іншого.
Центральною проблемою інноваційного процесу виступає зміна стану системи за рахунок актуалізації
філософії бережливого виробництва знань, в якій відбуваються інноваційні процеси.
2. Принципи переходу від стихійних механізмів до свідомо керованих, тобто принципи модернізації
системи технічної освіти. Їх реалізація передбачає визначення та апробацію ефективних механізмів
свідомого управління зміною змісту чи організаційних форм освіти. Таким механізмом виступає,
наприклад, створення та діяльність наукових лабораторії, експериментальних педагогічних майданчиків і
т. п., які до того ж раніше займали гідне місце у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів, але
не правомірно були забуті сучасними вищими технічними навчальними закладами.
3. Принципи інформаційного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення інноваційних
процесів. Вони передбачають облік усіх наукових аспектів забезпечення інноваційних процесів, якщо
створюється освітній проект.
4. Принципи прогнозування і незворотних структурних змін в інноваційному соціально-педагогічному
середовищі. Ці принципи враховують закон незворотної дестабілізації в інноваційному середовищі, а також
цілість інноваційного соціально-педагогічного середовища і його адаптивні можливості.
5. Принципи посилення стійкості інноваційних процесів, які характеризуються ефективністю
організації і механізмом реалізації інноваційних процесів.
З урахуванням вищезазначених принципів, аналіз інженерної проектної діяльності потребує двох
концепцій техніки: інструменталістської і соціально-детерміністичної. Розкриття їх діалектики
передбачає застосування системного і діяльнісного підходів, так як це дозволить зрозуміти
соціокультурний аспект, де техніка і технологія розглядаються у зв'язку з буттям, потребами і
цінностями суспільства. Необхідність філософського дослідження інженерної діяльності викликана:
негативними наслідками, які з'явилися в результаті одностороннього прагматичного підходу до
створення і використання техніки і технологій, необхідністю урахування діалектичного зв'язку мети,
засобів, результату, які дозволяють передбачити перспективи та наслідки створюваних нових технічних
об'єктів. Відтак, розвиток інженерної проектної діяльності є безперервним процесом, системою загально
педагогічних, психологічних і дидактичних умов, що змінюються в часі та залежних від певних умов і
чинників, цінністю і результатом навчання студентів загально інженерних дисциплін.
Сучасні знання в галузі гуманістичного (енергоінформаційного) світогляду, що стоїть на стику
останніх наукових досягнень і духовних пошуків щодо формування суспільної свідомості, дозволяють
вести дослідження принципів організації суспільства. Вони спрямовані на пошук нових універсальних
зразків самоорганізації складних систем: це розкриття універсальних механізмів самоорганізації,
самоврядування і коеволюції систем будь-якого типу як природних, так і людино ''вимірювальних'', а
також розкриття наскрізного зв'язку різних рівнів буття: мікро-, макро- і мегарівнів. До таких систем
відноситься як Свідомість людини, так і Свідомість людської спільності, в яких існує подібність
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процесів, загальний малюнок подій, що відбуваються на різних рівнях організації. Як бачимо, розвиток
процесів на одному рівні не є повністю незалежним від ходу процесів, що протікають на нижче і вище
лежачих рівнях. Використовуючи інноваційні знання та технології певних умов цілеспрямованої зміни
нестійкості соціуму, як, наприклад, підвищення психодуховних складових свідомості людини,
мікрофлуктуації, на нашу думку, будуть впливати і визначати макрокартину суспільства загалом. Ці
знання також говорять про те, що змінити енергоінформаційне поле шляхів розвитку складної структури
(суспільства) можна в тому випадку, якщо перебудувати соціальне середовище, по суті, сформувати нову
суспільну свідомість. Перебудувати соціальне середовище – значить змінити поведінку елементів цього
середовища в кожній локальній області, змінивши поведінку кожної особи, кожної сім'ї, колективу і
суспільства загалом. Реалізація такого процесу можлива через вихід кожного з цих елементів на
енергоінформаційний обмін з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту = Природи за своєю
Програмою еволюційного розвитку. Суттю такого обміну стає поєднання психічних властивостей
Людини та явищ Всесвіту = Природи, іншими словами – розтоків Людини і Природи.
Для забезпечення процесу гуманізації свідомості людини потрібні інноваційні знання, головними
складовими яких є: новий енергоінформаційний світогляд, комплексна гуманізація соціуму і більш
глибока фундаменталізація сучасного наукового знання. У нашому розумінні енергоінформаційний
світогляд – це система інноваційних знань, необхідних людині для формування якостей свідомості, що
дозволяють їй вийти за межі простору, в якому вона живе, виходячи з принципів наукового
матеріалістичного світогляду. Нові якості свідомості дозволяють людині через інтегральне пізнання –
синтез матерії і Духу – різко розширити межі наукового пізнання, пізнаючи світ і себе в ньому через нові
наукові можливості, що реалізуються в нових технологіях і системах управління.
Знання більш глибокої фундаменталізації являє собою інноваційне явище в знанні як
''енергоінформаційний об’єкт'', що виникає в постінформаційну добу розвитку знання. Воно пов'язане з
проявом нових підходів до дослідження і освоєння суспільно-природних зв'язків і механізмів розвитку
суспільства, і являє собою новий напрямок наукового пізнання. Розвиток нового фундаментального
наукового напряму створює умови для пізнання і дослідження світоустрою і суспільно-людської організації
на новій фундаментальній основі – рівня психічної (розумової) діяльності Людини. Це дозволяє розкривати
для себе нові системи несуперечливих закономірностей, принципів і положень про механізми
функціонування Природи і суспільних систем, про єдину соціальну природу людини, суспільства,
штучного світу, створеного людиною, тобто про психокультурне загалом. Особистість, освоїла такі так
звані еніознання, здатна вийти на систему самоорганізації та самоврядування: самовиховання, самоосвіти,
самовдосконалення, професіоналізму та вищого рівня гуманізму. Це дає оновлення її, і, відповідно,
оновлення родини, колективу, суспільства і всієї планетарної спільноти. Метод такого оновлення – зміна
традиційного давньогрецького типу мислення на інтровертний або інтегральний тип. Основною метою
такої переорієнтації в мисленні людини є створення стану свідомості, достатньої для здійснення
енергоінформаційного обміну з більш розвиненими просторами Природи.
Отже, трансформація цінностей освітнього гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної
еліти, а саме її гуманітаризація виступає як система технологій підготовки творчої індивідуальності і
вимагає переходу до гуманізації з метою формування творчої особистості, здатної жити і творити в
умовах сучасного швидкозмінного світу.
Висновки. Формування конкурентоздатності сучасного фахівця, готовності майбутнього інженера до
професійної діяльності, самовдосконалення процесів освітнього проектування варто вважати не
застиглою схемою навчального процесу, не готовими шаблонами і стереотипами, а системою
психологічних, загально-педагогічних, дидактичних, частково-методичних процедур взаємодії
викладачів і студентів з урахуванням їх здібностей і схильностей, спрямованих на проектування і
реалізацію змісту, методів, форм і засобів навчання, адекватних цілям освіти, змісту майбутньої
діяльності та вимогам до професійно важливих якостей фахівців.
Таким чином, гуманістичні знання і технології на базі енергоінформаційного світогляду дозволяють
виробити нові підходи до виховання та освіти з метою нової детермінанти аксіологічного знання,
планетизації особистісної свідомості індивідуума. Це розширює можливості у сфері наукового пізнання і
управління розвитком суспільної свідомості по шляху позитивного еволюціонування в гармонії із
внутрішнім і зовнішнім світом.
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Иванова О. С. Трансформация ценностей образовательного гуманизма в контексте
формирования гуманитарно-технической элиты.
В статье рассматриваются особенности трансформационных процессов в отношении ценностей
образовательного гуманизма в контексте формирования гуманитарно-технической элиты. Уточнены
стратегии гуманитаризации высшего технического образования и определены принципы инновационных
процессов в системе отечественного технического образования в процессе формирования гуманитарнотехнической элиты. Представлен краткий анализ концепции инженерной проектной деятельности.
Аргументированы возможности в сфере научного познания и управления развитием общественного
сознания по пути позитивного эволюционирования в гармонии с внутренним и внешним миром.
Ключевые слова: инженер, гуманитарно-техническая элита, трансформация ценностей, гуманизация,
концепции инженерной проектной деятельности.
Ivanova O. S. Transformation of Educational Values of Humanism in the Context
of Humanitarian-Technical Elite.
The article considers peculiarities of transformational processes in relation to the educational values of
humanism in the context of humanitarian-technical elite. The strategy of humanitarization of technical
education is cleared out and principles of innovative processes in the system of national technical education
in the process of formatting the humanitarian-technical elite are defined. The brief analysis of the concept of
the engineering design activities is done. Opportunities are justified in the sphere of the scientific knowledge
and public consciousness development management on the way of the positive evolution in harmony with the
inner and the outer world.
Key words: engineer, humanitarian-technical elite, transformation of values, humanism,
concepts of engineering design activities.
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ДИХОТОМІЯ ДУХОВНОСТІ І СТРАХУ СТАРОСТІ У МИСТЕЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ:
ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ
Виділено основні тенденції ставлення людини до свого старіння. Зафіксовано стереотипні
характеристики людей похилого віку, які напрацьовані в конкретно-історичному контексті та
відображенні у художній літературі. Осмислено соціально-філософський та культурологічний аспекти
девальвації цінності життя людини похилого віку порівняно з життям людини іншого віку, через
подвійний стандарт уявлення про цінність людського життя різних вікових груп. Встановлено
особливості ставлення до людей похилого віку як до "соціального баласту", що обумовлює їх
самотність, а отже, стає причиною втрати сенсу життя. Розглянуто особливості формування образу
старої людини в українській літературі ХІХ-ХХ ст.
Ключові слова: страх старості, духовність, "соціальний баласт", духовна деградація,
геронтонегативізм
Постановка проблеми. Досліджуючи феномен страху старості, варто зауважити, що часто у людини
його виникнення пов’язане з духовною деградацією, тобто прагненням, передусім, до естетичної
досконалості і нехтування саморозвитком духовним і самоосвітою. У спільноті ж це виявляється через
недоброзичливе, навіть дискримінаційне ставлення до людей похилого віку, що так само є свідченням
духовного регресу першої. Вважаємо одним із важливих свідчень, за яким можна прослідкувати реальне
становище людей похилого віку, насамперед, в європейській спільноті у різний час, і виявити уявлення
про старість, ставлення до неї і, відповідно, зафіксувати спектр міркувань про страх старості у діахронії,
на наш погляд, є художня література. Адже, часто вже у незначних деталях авторського тексту можна
зафіксувати суспільно-прийняті норми моралі, культурні стереотипи та зразки поведінки того часу, в
якому жив письменник.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Враховуючи актуальність та
міждисциплінарну площину обраної проблеми, варто визначити межі даного дослідження. Тому метою
статті є фіксація уявлень про старість в конкретно-історичному контексті, аналіз причин виникнення
страху старості, його обумовленості та зв'язку даного феномену з рівнем духовного розвитку спільноти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загалом у ставленні людини в Європі до свого старіння
можна прослідкувати наступні тенденції. По-перше, майже у всі епохи маємо непереборне бажання
людини знайти "еліксир вічної молодості" і художня література це фіксує. Наприклад, у відомому романі
Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" головний герой прагне за будь-яку ціну зберегти свою
молодість. Зрозуміло, що його портрет стає віддзеркаленням і фіксатором морального падіння, що
робить, у свою чергу, потворною душу, а не тіло. Але основним прагненням Грея є молодість, молодість
попри все: "Якщо б старів цей портрет, а я назавжди залишився молодим! За це… за це я віддав би все на
світі. Так, нічого не пожалів би! Душу б віддав за це [1: 26]". Молодість – це краса тіла, а старість –
потворна. Саме так вважає головний герой. Тобто, останньому властивий страх старості, насамперед,
через можливу втрату привабливості.
Показовим видається, що Уайльдом не лише помічено подібне прагнення європейців – його сучасників,
а й досить переконливо здійснено "анатомічний розтин" подібного соціокультурного стереотипу.
Мотивування Доріана Грея та його вчинки дають змогу без прикрас і фальшування оцінити підґрунтя
сучасного вибухоподібного зростання послуг пластичної хірургії, косметичних салонів, затребуваність
"чудо-еліксирів" зі стовбурових клітин тощо серед наших сучасників. Варто згадати, на наш погляд, й
відомий вислів "Краса врятує світ" (Ф. Достоєвський). Часто він доповнюється різного роду поясненнями,
що саме краса внутрішня чи краса душі людської врятує світ. Та все ж саме у цьому вислові, як видається,
концентрується прагнення людини європейського чи панамериканського культурного кола до молодості,
передусім, зовнішньої. Визначальною для європейця, передусім, з Нового часу, стала "естетика тіла", але
пошуки "еліксиру молодості тіла" закінчувалися й закінчуються невдало.
Варто порівняти, наприклад, міркування Сапфо та її пошуки у цьому напрямі або ж оповідку
К. Чапека про чарівний "Засіб Макропулуса" чи намагання у цій же царині гетевського Фауста. Впадає у
вічі певна зміна пріоритетів у мешканців Європи від античної доби до новітнього часу: антична Сапфо
переймається віковою зміною зовнішності, за легендою – накладає на себе руки, коли стала
непривабливою для юнака, що їй сподобався [2: 82-96]. Юному чоловіку не потрібна була немолода
жінка, нехай і відома, й уславлена сучасниками. Отже, Сапфо активна, вона не "чіпляється" за життя, у
неї є страх старості, але його вона долає радикальним способом, не жаліючи себе і долаючи страх перед
небуттям. Окрім неї, можна пригадати і життєвий шлях Демокріта чи Епікура, їхнє ставлення до
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власного старіння і смертності людини. Тобто, антична людина більш спокійно, так би мовити, ставилася
до смерті. Можливо тому, що частіше з нею зустрічалася, ніж європеєць у новітні часи. Тобто, в
тогочасних соціальних умовах греки до старості доживали не часто, тому й страх старості для більшості
з них був не актуальним переживанням.
Комедія К. Чапека "Засіб Макропулуса" відображує досить песимістичні погляди на довголіття
людини з позицій стереотипів і цінностей іншої епохи та інших умов буття [3]. Незважаючи на жанр
комедії, автор ставить перед читачем досить серйозні запитання: чи було б добре, якщо люди жили по
триста років? Довголіття достойні всі чи лише обрані? Чи варте власне довголіття життя іншої людини?
Як пов’язані між собою старість, молодість та довголіття? На ці запитання має дати відповідь собі читач,
проаналізувавши життя головної героїні Емілії. З одного боку, вона прожила вже 300 років, завдяки
засобу Макропулуса, але їй вже не цікаве життя, хоча вона й чіпляється за нього. Більше того, її
страшить не так закінчення життя, як той факт, що вона починає все ж таки старіти й втрачати
привабливість. Довге життя за умови молодості – ось що є цінним для неї. Цинічність цієї людини,
проте, вражає. Задля досягнення мети – рецепту засобу, Макропусуса, який ще зможе продовжити її
життя на 300 років – вона зневажає цінність життя інших, їхнє право на існування. Більше того – навіть
власних нащадків Емілія просто використовує для досягнення власної мети. Життя для неї стало
банальністю, але вона хоче його продовжувати. Як видається, саме в образі Емілії Чапеком окреслено
можливі наслідки реалізації мрії людини про довге життя.
Зауважимо, що героїня стала нечуттєвою до смерті оточуючих, її зовсім не хвилюють почуття інших,
навіть самогубство юнака, закоханого у неї, Емілія сприймає як буденне явище. Її життя, відтак – це
розвага, своєрідне спостереження за "смертними". Тобто, її життя не має іншого сенсу, окрім насолоди
чи розваги з позицій егоїзму людини, яка живе у більш менш стабільних умовах. То чи варта така
людина життя довжиною у 300 років? Чи добре, коли люди будуть жити не шістдесят років, а триста?
Крім того, коли рецепт засобу потрапляє до рук "смертних" людей (але при цьому високоосвічених),
вони ставлять доволі неоднозначне питання: життя продовжувати варто всім чи обраним? І приходять до
дещо парадоксального висновку, що лише "сильні, лише самі життєздатні" достойні, і, відтак, ними
пропонується створити "аристократію довголіття". Тобто, довголіття, як вважають чапековські
персонажі, заслуговують лише обрані.
Отже, К. Чапек наголошує, що вартісним є не терміни життя, а його насиченість та якість. Фактично,
"вічне життя" та "вічна молодість", до якої так прагне сучасна європейська людина нічого не варті, а
мають цінність почуття, ідеали, тобто наповненість самого життя. Показово, що Емілія сама
відмовляється від продовження свого життя та її сповідь (сповідь майже безсмертної людини, яка
заздрить, проте, смертним), змушує інших відмовитись і спалити рецепт засобу Макропулуса. Відтак,
темпоральна характеристика життя людини не є настільки важливою, як його насиченість, – наголошує
письменник ХХ ст.
По-друге, людина прагне безсмертя. Доречно згадати, як видається, прагнення Орфея повернути
Евридіку. Очікування смерті як природного процесу викликає внутрішній супротив у більшості
сучасників (тут варто пригадати міркування З. Фройда про дихотомію "Еросу – Танатосу" чи розвідки
Е. Фромма про некрофілію). Погодитись з фатальністю скінченності нашого життя їм важко. Однією iз
причин страху старості, на наш погляд, є очікування близької смерті, бо саме старість стає для багатьох
людей завершальним етапом життя, фінал якого відомий – смерть у фізичному сенсі перебороти
неможливо. Тобто, сучасній людині важко подолати страх небуття, насамперед, через переконання про
соціальну незатребуваність напрацьованого особистістю індивідуально-неповторного досвіду.
Про те, як людина мимовільно починає розуміти скінченність свого "тваринного життя", написав Лев
Толстой (1829 – 1910) у своїй праці "Про життя". Він вважав, що людина, починаючи відчувати
ослаблення сил і хвороби і дивлячись на хвороби чи старість, смерть інших людей, помічає ще й те, що і
саме її існування, в якому одному вона відчуває справжнє, повне життя, з кожною годиною, з кожним
рухом наближається до ослаблення, старості, смерті. Тобто, ми підсвідомо розуміємо, що і нас чекає
старість і, близька смерть. Але це "чекання" переростає у страждання, коли замість наповнення життя
змістом, людиною оволодіває страх старості та смерті.
Видатний російський письменник, відтак, вважає і доводить, що життя людини не зупиняється зі
смертю тіла, і смерть, а, отже, і старість є природним процесом. Лише людина, яка розуміє сутність
життя може піднятися над "тваринною особистістю" і позбавитись від очікування смерті тіла, а, отже, і
страху старості. Тобто, Л. Толстой закликає вчитися нівелювати страх, пов’язаний із загрозами тілесності
людини: "Для людини, яка розуміє життя так, як дійсно воно є, говорити про зменшення свого життя при
хворобах і старості і переживати про це – все одно як людині, яка підходить до світла, переживати про
зменшення своєї тіні по мірі наближення до світла'' [4: 199].
Звернемо увагу, що саме художня література Європи у ХVІІІ ст. вперше здійснила спробу дати
відповідь на питання: "А що коли б я був безсмертний?". І ця відповідь не ідеалістична, і вона далеко не
оптимістична, що досить показово. Зокрема, Джонатан Свіфт у "Подорожах Гуллівера" майстерно
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показує, що безсмертя може бути прокляттям, і позбавлення від страху смерті не позбавляє від страху
старості, як періоду одряхління і немічності. Вигаданий автором образ безсмертних людей –
струльдбругів, показує життя безсмертної людини досить песимістично: це не вічна насолода життям, а
стражденне нескінчене життя в старості.
Свіфт описує, що з деякого віку (80 років) для них настає "громадянська смерть", а саме: вони не
можуть розпоряджатися своїм майном (воно належить спадкоємцям) та переходять на утримання
спільнотою. Письменником зазначається, що пайок, який вони отримують, достатньо не великий, отже,
цих людей утримують, фактично, упроголодь.
Цей образ є художньою вигадкою, але так нагадує вихід на пенсію сучасної людини, її "соціальну
смерть" з боку уявлень багатьох сучасників. Особливо, коли читаємо ось що: "Струльдбругів всі
ненавидять і ставляться до них з презирством'' [5: 184]. Тобто, їх життя нікчемне та немає, на погляд
співмешканців, цінності. І письменник зазначає, що після знайомства з ними "...моє прагнення безсмертя
значно ослабло [5: 185]. Автор ніби прагне довести, що людина даремно прагне такої недосяжної "вічної
молодості". Маємо, отже, досить критичну оцінку такого прагнення, висловлену у сатиричному творі.
І, по-третє, люди похилого віку у соціокультурному досвіді багатьох спільнот вважалися і, як
здається, будуть ще вважатися соціальним баластом, від якого треба позбавлятися. І в цьому питанні
думка спільноти з легкістю нівелює цінність окремого людського життя. Зрозуміло, що фізичне
знищення старих у відкритій формі – страти або вбивства дітьми, яке могло бути досить
розповсюдженим у первісних суспільствах, зараз не використовується. Однак, пропагується девальвація
цінності життя людини похилого віку порівняно з життям людини іншого віку, через подвійний стандарт
уявлення про цінність людського життя різних вікових груп.
Саме про подібне й пише в ХІХ ст. у романі "Злочин і кара" Ф. Достоєвський. У розмові студента та
офіцера, перший оцінює життя старої жінки як нічого не варте; на його погляд, зовсім нікчемне; яке
заважає життю молодих, сильних людей, життя яких пропадає без належної підтримки з боку спільноти,
що змушена підтримувати такий "баласт" через укорінену традицію. Молода людина вважає, що за її
утримання можна врятувати багато молодих сімей від бідності: "За одне життя – тисячі життів,
врятованих від гниття і розкладання. Одна смерть і сто життів взамін … що значить на загальних вагах
життя цієї чахоточної, недалекої і злої старої? Не більше ніж життя воші, таргана, і того не варте…''
[6: 34]. Тобто, письменником підкреслюється наявність серед значної кількості сучасників переконання
про життя людини похилого віку як нікчемне. Відтак, нажите нею майно може бути використане для
блага інших – молодих, і така практика була б доцільною з огляду на значне зростання кількості старих.
(Достоєвський, на наш погляд, ніби повторює міркування ацтеків доколумбового періоду, які знищували
старих, тому конкістадори й вирішили спочатку, що це "острів блаженних"). Проте, чим інші кращі?
Адже, їхнє життя може бути ще жалюгіднішим. Письменник, на наш погляд, прагне запропонувати
сучасникам обміркувати чи обговорити відкрито дану проблему, бо завдяки успіхам медицини з кінця
XVIII – ХІХ ст. у Європі значно зменшилась смертність через хвороби, і, як наслідок, частка людей
похилого віку, як і дітей, значно зросла.
Іншими словами, відбулась "демографічна революція", що суттєво почала видозмінювати вікову
структуру європейської спільноти. Такі виклики безумовно впливають на соціокультурні реалії життя
європейців (і згодом, підкреслимо, й життя інших цивілізованих спільнот – Північної Америки, Далекого
Сходу тощо). Відтак, Достоєвським не тільки вперше у художній формі помічено наявність нової
проблеми у бутті європейців (в 1866 р. було опубліковано його відомий роман), ним запрошено до
дискусії iз цього приводу тогочасну освічену публіку. Нігілізм студента – це своєрідний проект
обґрунтування доцільності легалізованої ліквідації людей похилого віку як соціального баласту у нових
умовах існування сучасної цивілізації.
Варто з цього приводу згадати й ідеї Томаса Мальтуса (1766 – 1834), висловлені ним у праці "Досвід
закону про народонаселення" (1798), яка була також реакцією, як видається, на нові зрушення у житті
цивілізованого світу. Однак, він був менш радикальним в оцінках щодо старої людини, на відміну від
цинічної та відвертої позиції персонажа Достоєвського. На наш погляд, його можна вважати так би
мовити "першою ластівкою" змін соціально-культурних стереотипів (можливо, не всієї європейської
спільноти, а тільки деяких її субкультур).
Варто наголосити й на тому, що митцем була "запущена на орбіту" соціальної уваги проблема, яка
перебувала на маргінесі інтересу і рефлексії не тільки широкої громадськості, а й тогочасної наукової
спільноти.
Звернемо увагу не тільки на спроможність художньої літератури актуалізувати у відкритій формі та
націлити до копіткого осмислення з боку широкого загалу назрілу соціокультурну проблему, а й зробити
це у пронизливій формі, ніби болючого нерву. Пригадаємо, як приклад, твір нашого сучасника, який
відображає ставлення до людей похилого віку у нашій спільноті – Б. Васильєва "Ви чиї, старигани?". І
хоча, розповідь його закінчується досить оптимістично, все ж видно проблеми, з якими зіштовхується
людина похилого віку в кінці ХХ ст. – під час трансформаційних процесів у країні. За допомогою образу
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Касьяна Нефедовича, автор розкриває всю повноту самотності старої людини. Він намагається бути
корисним своїм, хоча й далеким, рідним, піклуватися та виховувати онука, а натомість залишається один.
І саме ця самотність, відчуття власної непотрібності особливо гнітить його. Він навіть не звертає уваги
на утиски, постійні потурання невістки, він підлаштовується під її життя, бо найбільше боїться
самотності. Молоду ж жінку цікавить лише дідова пенсія, і вона, можна сказати, морить його голодом
(хоча він й прилаштовується харчуватись одним кефіром), і не маючи матеріальної вигоди від нього (бо
його пенсія досить мала) врешті-решт – залишає стару людину напризволяще, самого з усіма його
проблемами [7]. Тобто, людину похилого віку намагаються використовувати виключно як джерело
додаткових фінансів рідні для нього люди. Має місце тотальна байдужість до життя людини на схилі літ і
з боку рідних, і з боку чужих людей. (Але нагадаємо, що байдужість – це форма людської жорстокості).
Важкість самотності цієї людини посилюється й постійними утисками з боку сусіда (причиною яких є
бажання розширити свою житлову площу за рахунок кімнати, де після переїзду приписано Касьяна
Нефедовича), котрий щодня запитує, коли дід помре, і прямо каже, що потрібно звільняти простір для
майбутніх поколінь. Стара людина при цьому відчуває себе беззахисною і, щоб не слухати нарікань,
уникає зустрічі з сусідом (ночує, де може), а згодом – просто виписується з кімнати (чим спантеличує
сусіда) і намагається повернутися у рідне село (бо сусід пообіцяв, що якщо у нього з’явиться додатково
одна кімната, то він заведе ще двох дітей), бо хоче "звільнити простір". Стара людина виявляється і
добрішою, і мудрішою.
Проте, життя змушує її збирати пляшки, щоб вижити. Але він зустрічає, такого ж старого – Павла
Ігоровича, який до того ж без однієї руки. У нього життя ніби краще, бо є онука, яка турбується про
нього. Однак, вона своє приватне життя ставить вище за інтереси діда і щоразу, коли до неї приходить
чоловік, відправляє його погуляти на вулицю з будильником у кишені (або, якщо погана погода, дає
читати книжку на кухні). І він це терпить, намагається навіть виправдовувати онуку, ходить на
чергування, віддає їй пенсію. Та все ж, згодом старенький відчуває себе зайвим у її житті. Самотність і
страх непотрібності зближує двох чоловіків. Їм просто життєво необхідно бути комусь потрібними. Для
них страх старості пов’язаний із нестерпністю самотності та переживанням непотрібності.
Отже, Б. Васильев чітко окреслює досить поширене ставлення сучасної спільноти до людей похилого
віку, яке виявляється, по-перше, у нівелюванні потреб людини похилого віку, знецінення її життя; подруге, гостро постає проблема самотності людини похилого віку та її непотрібності навіть близьким;
також автор звертає увагу на її низький соціальний статус та фінансову незабезпеченість (і такі гострі
питання мають місце у суспільстві, в якому постулюється повага до людей похилого віку та декларовано
гарантію їхнього соціального захисту).
Зауважимо, що соціокультурні стереотипи щодо старості формуються не лише засобами масової
інформації, але й художньою літературою. Автор передає своє бачення старості та її проблем, яке часто
до рис характеру героя не має стосунку. Так, у розповіді "Стара Ізергіль" Максим Горький розповідає
про життя звичайної старої жінки [8]. Однак, описуючи її риси зовнішності, формує не досить позитивне
уявлення про вигляд старої жінки. Відтак, її історія дещо своєрідна, але автор, все ж таки, звертає увагу
на те, наскільки змучена людина в старості, яка в неї відразлива зовнішність. Саме старість зробила
жінку зігнутою, у неї погас блиск у очах, голос хрускотів, ніби вона "говорила кістками", руки її
тряслись, а пальці були викривленими, і вона мала сухі, потріскані губи, сиве волосся та зморщений ніс,
шкіра вся "порізана зморшками". І описи її зовнішності переплітаються, підкреслимо, з її цікавими та
захоплюючими розповідями. Однак, читач поступово починає розуміти потворність старості через
одряхління людини. Такий соціокультурний стереотип самотньої, "побитої" життям жінки й може
викликати страх старості. Адже, несвідомо приміряючи образ такої старості ніби "на себе", людина
розуміє, що не хоче такого майбутнього.
Нами розглянуто, наразі, один із образів старої жінки, зображений у художній літературі. Варто, однак,
віднайти його негативний типаж й при описі старого чоловіка. Видається, що одним із найвідоміших є образ
старого чоловіка в повісті О. де Бальзака "Гобсек" [9]. У образі Гобсека зафіксовано соціокультурний
стереотип сприйняття самотнього чоловіка похилого віку бальзаківськими сучасниками. Проте, крім
спотвореної старістю зовнішності він має ще одну слабкість – гіпертрофоване прагнення до накопичення
матеріальних цінностей. Щоб зберегти життєву енергію, він не подавляє в собі всі людські почуття. Просто
людина зовсім не цінує чужих життів, бо заробляє на життя відсотками від позичених грошей, й тому він не
гребує нічим. І на фоні такого способу життя старигана, жертвами виглядають оточуючі його люди, що до
нього звертаються. Однак, основною його проблемою, як видається, є те, що у нього немає мети, заради якої
він накопичує багатства, адже живе сам Гобсек досить скромно.
Таким чином, у художній літературі зафіксовано, крім змін у зовнішності, пов’язаних із старістю
(старі люди часто виглядають як дуже потворні), й стереотипні характеристики людей похилого віку,
напрацьовані в конкретно-історичному контексті, такі як жадібність, бездушність (як негативні) чи ж
доброта й емпатія, мудрість і терплячість (як позитивні), а також тут фіксується втрата людьми похилого
віку сенсу життя та їх самотність через розцінювання як "соціального баласту".
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Крім того, нерівні шлюби часто стають основою для написання художніх творів для письменників
ХІХ – початку ХХ ст., в яких один із негативних персонажів – стара людина, розпусна чи недалека. Але
варто звернути увагу на ті з них, які безпосередньо відображають нашу сучасність. Наприклад, у творі
М. Зощенка "Повернута молодість" головний герой Василь Петрович Волосатий, заморений
повсякденням і маючи вік понад п’ятдесят років, намагається повернути собі молодість [10]. Він розуміє,
що ніби все в нього добре, однак йому сумно, він починає хворіти, звертає увагу на своє в’яле тіло і
дряхлість. Оскільки лікарі йому не можуть допомогти, Василь Петрович починає розмірковувати, що
привело його до старості та одряхління. Він починає, крім того, й шукати методи повернення молодості,
деякі з них, мало не вбивають його. І згодом він починає займатися гімнастикою, спортом і вже почуває
себе краще. Однак, все ж життя його не є наповненим настільки, як він хотів. Василь Петрович згадує
молодість, і бажаючи повернути повноту життя, їде до жінки, з якою в нього у свій час був роман –
Людмили Павлівни. Але їх зустріч його вражає ще більше, оскільки він усвідомлює наскільки вона
постаріла. Згодом, він одружується на молодій дівчині (розлучившись із дружиною), якій потрібно від
нього лише матеріальне забезпечення. Але йому – цій немолодій людині – здається, що він повернув у
такий спосіб свою молодість. Василь Петрович виконує всі забаганки молодої жінки, але вона зраджує
його, що й призводить до інсульту героя. Таким чином, він знову повертається до своєї сім’ї.
Тобто, автор чітко розкрив досить складні зносини молоді й старих людей, поставивши під сумнів
можливість безкорисливості нерівних шлюбів. Хоча Василь Петрович і розумів, що купити справжні
стосунки неможливо, але у гонитві за ілюзією молодості пожертвував благом своєї сім’ї (бо він вочевидь
боявся старості). Таким чином, М. Зощенко, ніби висміює прагнення людини боротися з природою, її
наївність у прагненні до "вічної молодості", яка не варта насправді життя і сліз близьких. Однак,
письменник при цьому і не засуджує, як не дивно, молоду дівчину, яка просто намагалась влаштувати
своє життя як могла (нехай і не самим моральним вчинком).
Однак, варто зазначити, що в українській літературі ХІХ-ХХ ст. фіксуємо зовсім інший підхід до
змальовування образу старої людини. Варто хоча б пригадати образи старих жінок у творах О. Довженка
"Зачарована Десна" або І. Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка". Вони відображені з
гумором та добротою і, так би мовити, негативні риси старої жінки у селі тільки додають своєрідного
колориту цим оповіданням й відображають позитивне ставлення до старості.
Можемо стверджувати, відтак, про цінність ідеї українського філософа, публіциста і громадського
діяча Миколи Шлемкевича, що публіцистика – це "ембріональна" філософія, яка особливо актуальна при
прискореній динаміці соціально-культурних процесів. На наш погляд, це справедливо й у відношенні
щодо художньої літератури загалом (особливо жанрів соціального роману чи філософського роману, або
наукової фантастики).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже,
художня література ХVІІІ-ХХ ст. фіксує досить широкий спектр поглядів про цінність життя людей
похилого віку. Загалом виявлено, що ставлення до них має тенденцію від нівелювання їхніх інтересів чи
застосування подвійного стандарту цінностей до проекту легалізації практики обмеження їх прав (в тому
числі й на життя) у різних соціокультурних формах.
Зауважимо, що у художньо-літературних напрацюваннях нами виявлено більш значний спектр
уявлень про підґрунтя страху старості порівняно з філософської рефлексією (в ретроспективній
площині). Зокрема, це геронтонегативізм чи негативний радикалізм щодо цінності старої людини, який є,
на наш погляд, відновленням культурного стереотипу, поширеного у спільнотах первісності чи
Античності (можливо, й Середньовіччя).
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Коваль Т. В. Дихотомия духовности и страха старости в художественной практике:
ценностный аспект.
Выделены основные тенденции отношения людей к своей старости. Зафиксированы стереотипные
характеристики людей пожилого возраста, которые наработаны в конкретно-историческом
контексте и отображены в художественной литературе. Осмыслены социально-философский и
культурологический аспекты девальвации ценности жизни человека пожилого возраста, по
сравнению с жизнью человека другого возраста, в связи с двойным стандартом представлений о
ценности человеческой жизни разных возрастных групп. Установлены особенности отношения к
людям пожилого возраста как к "социальному балласту", что становится причиной их одиночества
и потери смысла жизни. Рассмотрены особенности формирования образа старого человека в
украинской литературе ХІХ-ХХ ст.
Ключевые слова: страх старости, духовность, "социальный балласт", духовная деградация,
геронтонегативизм.
Koval T. V. Dichotomy of Spirituality and Fear of Age in the Fiction Practice: the Axiological Aspect.
Leading tendencies of the human relationship to the old age are singled out. Stereotype characteristics of elderly
people, developed in the certain historical period and reflected in the fiction literature, are fixed. Social
philosophical and culturological aspects of devaluation of human's life of old age in the comparison with a
person of younger age due to the double standard of the image of the human's life value of different age groups
are comprehended. Peculiarities of relationship to elderly people as the ''social dead loading'' which is a reason
of their loneliness and the loss of sense of life are established. Peculiarities of forming the image of an old
person in the Ukrainian literature of the XIX-XX centuries are considered.
Key words: fear of age, spirituality, ''social dead loading'', spiritual degradation, old age negativism.
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ВОЛЬОВИЙ ХАРАКТЕР СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІНДИВІДА І СУСПІЛЬСТВА В
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Т. ШЕВЧЕНКА
У статті виявлено специфіку вольового характеру соціальної активності у контексті творчості
Т. Шевченка. Значну увагу присвячено дослідженню феномену волі-свободи і волі-активності в
інтерпретації поета. У першому розумінні воля як поняття тотожне свободі вказує на здатність
людини протистояти соціальній і природній необхідності, на здатність до самотворчості та реалізації
її внутрішніх інтенцій. У другому контексті воля постає не тільки як іманентна націленість, а й
здатність мобілізувати сили індивіда і соціальної групи на перетворення у суспільній і природній сфері.
Особливу увагу в дослідженні зосереджено на аналізі розуміння Т. Шевченком ролі вольової активності
козацької старшини в українській історії.
Ключові слова: вольовий характер, соціальна активність індивіда, воля-свобола, воля-активність.
Постановка проблеми. Процес реформування сучасного українського суспільства неможливий без
продукування високого рівня соціальної активності індивіда і суспільства загалом. У контексті цього
важливого значення набуває дослідження вольового характеру соціальної активності на основі
напрацювань визначного українського поета і мислителя Т. Шевченка. Саме воля в якості творчого
імпульсу до дії постає не лише основою усвідомлення потреб, а й висхідним положенням її
повсякденного вибору людини. На підставі усвідомлення потреб і націленості на вибір напрямку
діяльності в індивідуальній і суспільній свідомості формується цілісний образ мети практичного
перетворення світу природи і світу культури.
У рік двохсотліття з дня народження Тараса Шевченка новітня українська держава й українське
суспільство загалом зіштовхнулися з потужною кризою державності, яка супроводжується відчуттям не
тільки ураження національної гідності, а й загостренням почуття соціальної несправедливості. Україна,
формально звільнившись з-під влади імперського начала, до цього часу залишається в орбіті
деструктивного впливу північно-східного сусіда. Історія немовби наздоганяє Шевченків міф, на сьогодні
він є головним духовним набутком України загальноцивілізаційного значення (О. Забужко). Яким чином
спрацює його програма в новому тисячолітті – залежить, не в останню чергу, від того, якою мірою він
буде нами пізнаний і опанований. Творчість Т. Шевченка є знаковою для української духовності, адже
саме в ній піднімається проблема набуття і втрати української державності, проблема сутнісної
визначеності української національної еліти, проблема соціальної апатії й соціальної активності на
шляху здобуття державності, проблема майнової нерівності як джерело соціальних заворушень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській науковій парадигмі висвітлення специфіки
філософського осмислення дійсності у творчості Т. Шевченка знайшло відображення у працях
Д. Бучинського, Г. Грабовича, О. Забужко, О. Кулєшова, Н. Морської, І. Огородника, Д. Чижевського та
ін. Особливого значення при цьому набуває дослідження Г. Грабовича ''Шевченко як міфотворець:
Семантика символів у творчості поета'' [1], в якому розкривається розуміння поетом проблеми сім’ї,
співвідношення ідеальної спільності і суспільної структури, козацтва як сили на межі ідеальної
спільності і суспільної структури, проблеми золотого віку в українській історії. Непересічну роль у
контексті дослідження вольового характеру соціальної активності індивіда і суспільства у творчості
Т. Шевченка має праця О. Забужко ''Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу'' [2], в якій
було обгрунтовано семантичне розуміння поняття волі у творах українського поета та з’ясовано
співвідношення суб’єктивного й об’єктивного начала у вольовій активності особистості. Однак,
незважаючи на значну кількість напрацювань у царині дослідження творчості Т. Шевченка, виявлення
вольової складової соціальної активності індивіда і соціальної групи в інтерпретації поета не стало
предметом прискіпливого соціально-філософського аналізу.
Метою дослідження є аналіз вольового характеру соціальної активності індивіда і соціальної групи в
інтерпретації Т. Шевченка.
Виклад основного матеріалу. Аналіз вказаної проблематики потребує визначення змісту таких
понять, як ''активність'', "соціальна активність" і ''воля''. У науковій парадигмі склалося неоднозначне
розуміння поняття "активність". За першим підходом активність розглядається як поняття ширше за
обсягом, порівняно з поняттям "діяльність". У такому розумінні активність не тільки властива усій
різноманітності біологічних організмів, вона є їх атрибутивною ознакою. Активність супроводжує
зародження і розвиток, самозбереження і самовідтворення організмів. Водночас діяльність постає як
специфічна форма активності, спосіб реалізації її здібностей людини, втілення її активного ставлення до
природи і суспільства. У межах другого підходу активність розглядається як поняття вужче за обсягом
© Ковтун Н. М., 2014
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відносно поняття "діяльність". У такій інтерпретації активність є мірою діяльності, ступенем її
інтенсивності. У нашому дослідженні активність інтерпретується як системна соціальна якість, у межах
якої відображається не лише активне ставлення людини до суспільства, а й визначається рівень взаємодії
індивідів, малих та великих соціальних груп як суб’єктів суспільних відносин. Сутнісними ознаками
соціальної активності є орієнтація особистості на прагнення впливати на соціальні процеси, націленість
змінювати, трансформувати або зберігати існуючий соціальний стан. Наразі воля розглядається нами як
основа саморегуляції суб’єктом своєї діяльності, яка забезпечує векторну орієнтацію іманентних станів
свідомості на об’єктивовану екстеріорну мету і концентрацію зусиль на досягнення останньої. Власне в
акті волі суб’єкт легітимує і санкціонує в якості мети суб’єктивне бажання, яке конституюється у цьому
процесі як об’єктивно спрямована мета діяльності.
Якнайповніше вольовий характер соціальної активності виявляється в українській історії у діяльності
козацтва як унікальної соціальної спільноти. Вказана проблематика стала однією із засадничих тем
творчості Т. Шевченка. Її зміст, на думку Г. Грабовича, засвідчує існування в українському соціумі
ідеальної спільноти. Поетова увага зосереджена переважно на українському світі, який впізнається навіть за
зовнішністю імперського Риму чи біблійного Назарету [1: 89]. Цей світ характеризується, з одного боку,
соціальним гнобленням, а саме закріпаченням більшої частини українського суспільства, з другого боку –
втратою ним національної та політичної незалежності. При цьому обидва мотиви знаходять відображення у
проблематиці волі з центральними мотивами ламентації з приводу її втрати і надії на її повернення.
Зауважимо, що в історії розвитку людської цивілізації перманентно відбувається активізація як
конструктивних, так і деструктивних виявів вольового начала соціальної активності, що якнайповніше
виявляється у соціальних заворушеннях. На протязі історичного розвитку будь-якого суспільства, зокрема
українського, перманентно відбуваються соціальні катаклізми у формі народних рухів, постань, революцій.
Вказані заворушення зазвичай здійснюються стихійно. У них беруть участь широкі маси населення, які із
захопленням сприймають не лише раціонально вмотивовані заклики, а й цілком ірраціональні.
Безпосередьо до проблематики виявлення специфіки вольової активності Т. Шевченко звертається у
вірші ''І мертвим, і живим...'', відзначаючи що в ''своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля'' [3: 266]. Таким
чином, саме у Вітчизні людина виявляє власну правду, силу й волю. Більше того від ''святої волі''
залежить соціальна гармонія у певному просторово-часовому вимірі. Натомість спрага до волі
якнайповніше виявляється на чужині. Так у вірші ''Ганні Закревській'' поет пише: ''Немає гірше, як в
неволі / Про волю згадувать. А я / Про тебе, воленько моя...'' [3: 379]. У неволі людина, за Т. Шевченком,
втрачає власну сутність. У вірші ''Заступила чорна хмара'' поет зазначає, що саме від нудьги у неволі
помер ''славний Дорошенко'', як той орел приборканий, ''без крил та без волі''.
Феномен волі в його інтерпретації часто ототожнюється з ''козацькою волею''. Зокрема, у вірші ''Думи мої,
думи мої...'' читаємо: ''Нехай душі козацькії / В Україні витають – / Там широко, там весело / Од краю до
краю... / Як та воля, що минулась, / Дніпр широкий – море, / Степ і степ, ревуть пороги, / І могили – гори, – /
Там родилась, гарцювала / Козацькая воля...'' [3: 39]. У подібному розумінні ''козацька воля'' є свободою, яка
дає можливість суб’єкту вольової активності займати діяльнісну соціальну позицію, зокрема у боротьбі із
зовнішньою і внутрішньою загрозою. У свою чергу, у творі ''Іван Підкова'' автор акцентує увагу на славному
козацькому минулому українського народу, на здатності боронити свою славу й волю.
Саме від творчості Т. Шевченка в українській духовній традиції йде обгрунтування соціально
активної позиції козацтва в розвитку українського суспільства. При цьому неможливо забути не тільки
століття діяльності козаків-пассіонаріїв, а й участь українців у визвольних рухах, зокрема у революціях
1905 р. і 1917 р., у національно-визвольних змаганнях (1917-1921 рр.), участь в діяльності ОУН, УПА, у
дисидентському русі 60-80-х рр. ХХ ст. На підставі цього постає риторичне питання, чи може народ з
такою потужною традицією соціальної активності впасти і розчинитись під тиском корумпованого
олігаргічного режиму на початку ХХІ ст. З огляду на це достатньо безпідставними є звинувачення
українського народу в ''споконвічній соціальній апатії''. Водночас під час аналізу вольового характеру
активності варто враховувати, що соціальна активність індивіда і суспільства має різний рівень
інтенсивності. Зазвичай людина перебуває у стані суспільної апатії. Відсутність соціальної активності,
небажання приймати рішення часто є нормою існування людини в світі. Існує сутнісна різниця між
волінням людини, яка шукає своє місце у світі, і волінням індивіда, який відмовляється від боротьби.
У творчості Т. Шевченка обгрунтовується тісний взаємозв’зок між феноменами насильства і
паралічем волі. Саме в цьому, за твердженням О. Забужко, й криється ключ до розуміння природи
гайдамацького гріха: він не ''злоначинающий'', як ''тваринний'' гріх владної ''неситості'', а тільки
''реактивний'' щодо переможного зла; у його основі – сама по собі цілком шляхетна (''свята'') спроба
''виправити'' світ, відновивши вже раз, було, порушену божисту рівновагу, усунути той ''страшний суд'',
який ''ляхи в Україну несуть'', – ''розкувать сестру'' і ''не дати матері в руках у ката пропадать'' (звертаємо
спеціальну увагу на цей архетипальний образ національного поневолення як покривдженої
жіночости) [2: 113]. Проблема в тому, що у протистоянні з інфернальним злом насильство, вбивство,
неминуче підміняє собою мету визволення, а зло неминуче продукує собою зло, і початковий герой29
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борець рано чи пізно впадає у стан соціальної апатії (акразії), крайнім виявом якої є параліч
індивідуальної і суспільної волі.
Без волі для Шевченка життя робиться ''сном'', галюцинаторною ''марою'' летаргіка. Як слушно
відзначає О. Забужко, либонь, у жодного українського автора не знайти стільки ''снів'', скільки в
Шевченка, – самих лиш поезій із таким заголовком аж три. У них у логіко-теоретичних формах
відображається типово к’єркегорівська ''недуга-на-смерть, екзистенційний жах якої полягає у
неспроможності вмерти'' [2: 127]. При цьому недуга-на-смерть означає неможливість вмерти навіть тоді,
коли життя не залишає жодної надії на гідне існування.
Нездатність людини втілити власну волю як свободу втілюється в потужну саморуйнівну для людини
безнадію, що реалізується через співвідношення можливого та дійсного. В умовах відносно гармонійного
існувaння, на думку С. К’єркегора, перехід від можливого до дійсного є прогресом, сходженням. Навпаки,
коли візьмемо розпуку, виявиться, що з переходом від потенційного до дійсного простежується падіння, і
безмежна перевага потенційного над дійсним якраз і є мірою падіння [4: 257]. ''Проектуючи к’єркегорівську
думку на контекст шевченківського національного міфа, можна сказати, що перехід від можливого до
дійсного, актуалізація потенцій мислимі як ''сходження'' єдино в тому разі, коли в наявності зарівно
суб’єктивна ''воля''-хіть / та об’єктивна ''воля''-свобода бути, – коли ж відсутність котрогось із цих компонентів
чи то ''волящого'', чи ''дозвольного'', блокує реалізацію суб’єктом свого індивідуального призначення, то
падіння-впадання в розпуку настає неминуче – саме як наслідок хвороби волі'' [2: 127-128].
Вказані тенденції психологічно бездоганно відтворено Шевченком у вірші ''Минають дні, минають
ночі...'': ''Доле, де ти! Доле, де ти? / Немає ніякої, / Коли доброї жаль, Боже, / То дай злої, злої! / Не дай
спати ходячому, / Серцем замирати / І гнилою колодою / По світу валятись. / А дай жити, серцем жити / І
людей любити, / А коли ні... то проклинать / І світ запалити!'' [3: 281]. Ліричний герой твору начебто
існує в потенційному світі власної екзистенції, де прагне не просто ''серцем жити'', а й ''людей любити''.
Однак у світі дійсності він зіштовхується з метафізичним небуттям, адже абсолютно не може реалізувати
в соціумі власну внутрішню сутність.
Відтак ми маємо ''деградуюче переродження, інверсію волі під впливом неминучої розпуки:
''недопущена'' актуалізувати свою позитивну ціль, ув’язнена в пастці позачасової безвиході, де безплідно
й безсенсовно ''минають дні'', складаючись на пори року – роки – і, вкінці, змарнований / людський вік (у
висліді якого буде ''однаково, чи жив, чи загинув''), приречена пожирати своїм запалом сама себе, вона,
воля, стає ''злою'', переступницькою, руйнівницькою, – демонізується, вивертаючись навспак і
виціляючись проти законів світопорядку'' [2: 128-129]. Саме безволля, нездатність реалізувати у
дійсності власну потенційну сутність призводить до актуалізації злотворення – ''зло творить зло''. Саме в
такій ситуації опинились Шевченкові герої-бунтарі. І самогубство в таких умовах постає лише кінцевою
точкою реалізацї безволля.
У розумінні Т. Шевченка проклинати світ за панування в ньому ''екзистенційного зла'', навіть вчиняти
насильство щодо поневолювачів у системі цінностей поета, постають не настільки руйнівними для її
буття людини, як змиритись з неволею, соціальною апатією, рабством. Це пов’язане з тим, що в першому
випадку ми маємо справу з людиною, хоча й здемонізованою, враженою злом. Натомість у другому
випадку ''воля суб’єкта виявляється анемічною –''хиренною'' (''Я не нездужаю, нівроку...''), ні-живою-німертвою, а відтак і суб’єкт як такий неуникненно робиться пасивним підметом чужої волі –
самоскасовується, остаточно затрачує власну тожсамість'' [2: 130]. Утім, у творчості Т. Шевченка ніжива-ні мертва воля перебуває в могилі. У ній вона спить ''вкупі з нами козаками'' (''Буває, в неволі іноді
згадаю...'') до певного часу, щоб виринути в найбільш неочікуваний момент.
Суспільна й індивідуальна воля актуалізується якраз у переломні етапи розвитку суспільства. Якщо
соціум нездатний до ефективної мобілізації власної суспільної волі, він приречений на загибель. Існує
декілька причин такої нездатності. По-перше, суспільство може перебувати у стані глибокої соціальної
апатії через виснаження власних ресурсів, зокрема вольових. Прикладом такого типу розвитку подій є
відновлення монархічного реакційного режиму у Франції після її окупації і Віденського конгресу у
1815 р. у результаті двох десятиліть соціальних заворушень та загарбницьких воєн, котрі виснажили
Францію. По-друге, суспільна воля може бути нездатною до мобілізації через брак ефективної провідної
верстви творчої меншості. Зокрема, така ситуація склалася в Україні грудні 2013 р. – січні 2014 р. У
країні не знайшлося лідерів, які змогли б спрямувати в ефективне русло суспільних реформ і
траснформацій індивідуальну волю мільйонів протестувальників. По-третє, нездатність до актуалізації
суспільної волі простежується і тоді, коли країна піддається непомірному зовнішньому тиску,
завоюванню й окупації. Саме в такій ситуації опинилося українське суспільство в кінці ХV – на
початку ХVІІ ст. І власне становлення і розквіт козацтва засвідчує здатність української спільноти до
мобілізації суспільної волі.
Вказана проблематика знайшла відображення й у творчості Т. Шевченка, адже саме діяльність козацької
старшини як творчої меншості може розглядатися основою конструктивного чи деструктивного типів
розвитку українського суспільства. У творах поета неодноразво піднімається проблема вини української
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козацької старшини у втраті вольностей і державності загалом. При цьому найбільша увага поета
зосереджена на постаті Богдана Хмельницького, який для Т. Шевченка був головним винуватцем втрати
державності. У вірші ''Розрита могила'' поет пише: ''...Ой Богдане! / Нерозумний сину! / Подивись тепер на
матір, / На свою Вкраїну, / Що, колишучи, співала / Про свою недолю, / Що, співаючи, ридала, / Виглядала
волю'' [3: 177]. Вважаючи козацьку старшину винуватицею втрати екзистенційної волі-свободи, поет
критично засуджує її у посланні ''І мертвим, і живим...'': ''Раби, подножки, грязь Москви. / Варшавське
сміття – ваші пани, / Ясновельможнії гетьмани''. В одному з останніх творів митець конткретизує
представників козацької старшини, які зруйнували Україну: ''Бували войни й козацькі свари: / Галагани, і
Киселі, і Кочубеї-Нагаї''. Саме вони, зрадивши українські національні інтереси, до цього часу ''...гризуть, /
Жеруть і тлять старого дуба...''. В його інтерпретації саме через нерозважливу, а часто й зрадницьку
позицію української старшини, Запорізька Січ й увесь український степ, политий козацькою кров’ю,
поступово став панським помістям, в якому працюють кріпаки.
Саме вони, за влучним висловлюванням О. Забужко, об’єктивно виступають повідниками
імперського – інфернального – зла, тим-то їм і припадає місія ''тлити дуба'' – руйнувати цілість
українського світу, перериваючи його горобіжний, до-Бога-йдучий ріст, – роблячи його ''безверхим'',
одтятим од горішньої сфери [2: 77]. Однак, саме в напрацюваннях Т. Шевченка відбувається
кардинальний переворот в індивідуальній і суспільній свідомості українського народу щодо розуміння
ролі творчої меншості – козацької старшини.
Вказану тенденцію О. Забужко називає справжнім ''коперніканським переворотом'' в українській
суспільній свідомості. На її думку, як би ми не бештали сучасну для Шевченка політичну й інтелектуальну
еліту за її перестарілу вже й на час падіння гетьманату станово-корпоративну свідомість, котра ''націю''
ототожнює з її шляхтою, а ''національний рух'' відповідно зводить лише до боротьби за власні привілеї, всетаки годиться визнати, що свою історичну місію вона сповнила – забезпечивши у найкритичнійший для
національного існування період неперервану тяглість між Україною козацькою – і новочасноколоніальною [2: 78]. Власне саме це ''малоросійське дворянство в ''Історії русів'' започаткувало українську
історіографію, саме вони (Котляревські, Квітки, Гулаки, Гребінки) сприяли переведенню розмовної
української мови у статус літературної, ставши фундаторами модерної української нації.
Перебуваючи під впливом слов’янофільських ідей, Т. Шевченко змальовує у вірші ''Полякам''
утопічний образ польсько-українського братання, яке начебто було в Україні до Люблінської унії. У
цьому творі поет піднімає й проблему волі, вказуючи на споконвічну наявність волі-активності в бутті
українського і польського народів: ''Ще як були ми козаками, / А унії не чуть було, / Отам-то весело
жилось! / Братались з вольними ляхами, / Пишались вольними степами, / В садах кохалися, цвіли, /
Неначе лілії, дівчата. / Пишалися синами мати, / Синами вольними...'' [3: 335]. При цьому Шевченко
неодноразово наголошує, що свого часу і козаки, і поляки були сутнісно вільними у власній соціальній
активності, відкритими до будь-яких перетворень.
Загалом воля в інтерпретації українського поета постає дуже різноплановим концептом. У зв’язку з
цим, важко не погодитись з думкою О. Забужко, що цей складний концепт, залежно від контексту,
міниться цілим спектром значень: це й свобода (''В неволі тяжко, хоча й волі, / Сказать по правді, не
було...''), і владче право (''В своїй / хаті своя й правда, / І сила, і воля'' [''Посланіє'']), і цілепокладальна
дієва настанова (звідси ''злая своє-воля'' в ''Подражанії Ієзекіїлю''), у найзагальнішому ж, абстрактному
сенсі – постійна, невиводна й невитравна інтенція ''духовного індивіда'' (як індивідуального, так і
колективного) до активного, самооприсутнювального буття-в-світі) [2: 126-127]. Утім у нашому
дослідженні доречно акцентувати, що було б доречно об’єданати розуміння волі як права і волі як
цілепокладальної дієвої настанови в інтерпретації Т. Шевченка в поняття ''воля як активність''. У
першому розумінні воля тлумачиться як поняття тотожне до поняття ''свобода''. Воля розглядається як
здатність людини протистояти соціальній і природній необхідності, як здатність до реалізаії власних
внутрішніх інтенцій. У другому контексті воля постає як іманентна націленість людини на перетворення
у соціальній і природній сфері. Незважаючи на різницю у тлумаченні обох феноменів, вони мають
семантичну подібність. У першому випадку воля-свобода вказує на умови виявлення сутнісних потенцій
людини. Така воля може тяжіти як до рівня абсолютності, а може бути й обмеженою природною і
соціальною необхідністю. Воля-активність натомість вказує на силу особистості щодо трансформації
сфери дійсності. В обох випадках воля постає іманентною характеристикою індивіда і соціальної групи,
яка вказує на їх здатність здійснювати перетворення.
Загалом у творчості Т. Шевченка феномен волі реалізується у двох основних значеннях: воля у
розумінні свободи й воля у розумінні активності. При цьому воля-активність містить у собі два концепти:
воля як право і воля як цілепокладальна діяльнісна настанова. У першому значенні воля-свобода постає як
здатність людини протистояти соціальній і природній необхідності, здатність до самотворчості, до реалізаії
власних внутрішніх інтенцій. У другому контексті воля тлумачиться як іманентна націленість і здатність
мобілізувати власні сили на перетворення у соціальній і природній сфері. Відсутність волі інтерпретується
поетом як основа соціальної деструктивності. Нездатність людини втілити власну волю-свободу
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реалізується в саморуйнівній для людини безнадії, що реалізується через співвідношення можливого та
дійсного. Безволля, нездатність реалізувати у дійсності власну потенційну сутність призводить до
актуалізації злотворення – ''зло творить зло''. І самогубство в такій ситуації є лише кінцевою точкою
реалізацї безволля. При цьому проклинати світ за панування у ньому ''екзистенційного зла'', навіть вчиняти
насильство щодо поневолювачів, за твердженням Шевченка, є не настільки руйнівним для буття людини,
як змиритись iз соціальною апатією, неволею, рабством. Якщо козацтво загалом, зокрема в його знедоленій
частині, оцінюється поетом достатньо позитивно, то козацька старшина отримує переважно негативну
оцінку. Водночас козацтво розуміється автором ''Кобзаря'' неісторично, адже його існування пов’язується з
необхідністю не тільки втілити минулу славу українського народу, а й розкрити екзистенційні засади його
існування, об’єднавши минуле, теперішнє і майбутнє.
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Ковтун Н. М. Волевой характер социальной активности индивида и общества
в интерпретации Т. Шевченка.
В статье рассмотрена специфика волевого характера социальной активности в контексте творчества
Т. Шевченка. Значительное внимание посвящено исследованию феномена воли-свободы и волиактивности в интерпретации поэта. В первом понимании воля как понятие, тождественное свободе,
указывает на способность человека противостоять социальной и природной необходимости, на
способность к самотворчеству и реализации ее внутренних интенций. Во втором контексте воля
рассматривается не только как имманентная нацеленность, но и способность индивида и социальной
группы мобилизовать силы на трансформацию общественной и природной сфер. Особенное внимание в
исследовании сконцентрировано на анализе понимания Т. Шевченком роли волевой активности казацкой
старшины в украинской истории.
Ключевые слова: волевой характер, социальная активность индивида, воля-свобода, воля-активность.
Kovtun N. M. Will Character of the Social Activity of a Person and a Society in T. Shevchenko's Interpretation.
In the article the peculiarities of the will character of the social activity in T. Shevchenko's works are
highlighted. Phenomena of will-freedom and will-activity in the poet's works are emphasized. In the first
meaning will as a notion is identical to freedom, it points out that a person can resist the social and natural
necessity as well as create himself and embody his / her inner intensions. In the second context will is regarded
as not only the immanent aiming, but also the ability to mobilize the power of a person and a social group in
order to make transformations in the social and natural spheres. The absence of will is interpreted as the basis
of the social destruction in the poet's works. Lack of will, inability to embody his / her inner potential essence
puts a person into the sphere of infernal violence. As a result a person is in the state of the social apathy, the
extreme point of which is the paralysis of the individual and social will. The analysis of T. Shevchenko's
interpreting the role of the kozak government in the history of the Ukrainian nation is emphasized. The kozak
government in the poet's interpretation is a subject of the will activity, which unites past, present and future of
Ukraine in their activity
Key words: will character, person's social activity, will-freedom, will-activity..
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КУЛЬТУРА ДИТИНСТВА ЯК ОСОБЛИВИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ МІКРОКОСМ
Вивчення загальних законів розвитку Homo Sapiens починається з осмислення наскрізної ролі першого
періоду життя людини, тобто дитинства з урахуванням умов існування та впливу навчально-виховних
чинників. В умовах початку ХХІ ст., одним із найважливіших завдань філософії у контексті означеної
проблеми має стати ідея культурної адаптації дитини з особливими потребами у невіддільності від
індивідуального перебігу її соціалізації, відтак мається на увазі дитинство дитини з особливими
потребами, саме її ''друге народження''. Культура дитинства стає основою масштабного і
багатопланового процесу культурного соціогенезу, що залучає людину до досвіду культури і цивілізації.
Дитяча культура як елемент глобальної культури є досвідом безпосереднього самовираження і
самоусвідомлення особистості, позбавленим соціально-політичної заангажованості.
Ключові слова: культура, культура дитинства, субкультура дитинства, дитина з особливими
потребами, самоідентифікація, соціалізація.
Актуальність теми дослідження. Специфікою філософського аналізу проблеми функціональної
репрезентативності культури є спрямованість до визначення особистісного виміру системних засад
культуротворення. Підґрунтям дослідження системи відносин індивіда з особливими потребами з
навколишнім світом, іншими людьми, з самим собою є спільна діяльність. Загалом діяльнісний підхід як
конкретно-наукова методологія вивчення людини дозволяє через категорію ''діяльність'' увійти в
предметне поле різних наук, що вивчають людину – від антропології до нейрофізіології та психіатрії.
Логічно, що вивчення загальних законів розвитку Homo Sapiens починається з осмислення наскрізної
ролі першого періоду життя людини, тобто дитинства з урахуванням умов існування та впливу
навчально-виховних чинників.
Ступінь наукової розробленості цієї проблеми визначається тим, що інтерес до дитинства виник
порівняно нещодавно, при цьому праць, у яких ця тема аналізувалася б фундаментально, практично не
існує, хоча в різні часи до теми дитинства зверталися Платон, Арістотель, Е. Роттердамський,
М. Монтень, Ф. Бекон, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. В. Ф. Гегель та ін., але висвітлення цієї
проблеми в їхніх працях мало не системний, а фрагментарний характер. Наприкінці XX століття
з’являються перші цілісні концепції, проте й у них дитинство найчастіше розглядається в якомусь
одному аспекті – психологічному, соціологічному, історичному, педагогічному тощо.
Наприкінці XIX ст. – на поч. ХХ ст. відбувся перехід від накопичення емпіричного матеріалу у вигляді
щоденникових записів до створення узагальнюючих робіт (А. Валлон, А. Біне, Дж. Брунер, К. Бюллер,
А. Гезелл, Р. Заззо, С. Холл та ін.). Широкого резонансу набули праці Ж. Піаже та його співробітників. В
Україні та Росії основи формування дитячої психології були закладені в працях І. Сеченова та
К. Ушинського. Істотним внеском у її розвиток варто вважати також роботи П. Каптерева, О. Лазурського,
В. Бехтерева та ін. Важливі розвідки на цьому терені були здійснені у працях П. Блонського,
С. Рубінштейна, О. Леонтьєва та ін. Систематичні дослідження психології дітей перших років життя та
дошкільного періоду проводили Н. Аксаріна, М. Лісіна, М. Щелованова, дітей дошкільного віку –
Н. Богуш, О. Запорожець, а дітей шкільного віку – Г. Костюк, В. Зінченко, Л. Божович, П. Гальперін та ін.
Першим антропологом, об’єктом дослідження якого став світ дитинства в різних культурах, була
американська дослідниця Маргарет Мід. Пізніше цією проблемою зацікавилися культурологи,
антропологи, засновники етнографії дитинства Р. Бенедикт, Ф. Боас, К. Дюбуа та ін.
На нашу думку, саме системність стає запорукою більш глибокого й усебічного вивчення об’єкта
філософського дослідження та його наукової експлікації. Це повною мірою стосується також і терміна
''культура дитинства'', який є загальнонауковим й активно використовується у дитячій психології,
педагогіці, педіатрії, соціології, юриспруденції, економіці, статистиці. Науковий концепт ''культура
дитинства'' має значний евристичний потенціал, ще не використаний повною мірою через брак досліджень.
На нашу думку, в принципово відмінних умовах інформаційного ХХІ ст., одним із найважливіших завдань
філософії у контексті означеної проблеми має стати ідея культурної адаптації дитини з особливими
потребами у невіддільності від індивідуального перебігу її соціалізації, відтак автор статті має за мету –
дослідити специфіку дитинства дитини з особливими потребами, саме її ''друге народження''.
Виклад основного матеріалу. У цьому контексті заслуговує на увагу точка зору Г. Трошина,
головною тезою антрополого-гуманістичної концепції якого став постулат про те, що вивчати необхідно
не хворобу, а людину та її природу. Вважаючи, що кожна дитина наділена особливим, неповторним
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поєднанням природних задатків і можливостей, учений доходить висновку про необхідність створення
таких умов, котрі сприяють їхньому розкриттю [1: 60].
На нашу думку, заслуга дослідника полягає в тому, що він уперше оприлюднив пропозиції (рекомендації)
щодо орієнтації на медико-педагогічні корегуючі можливості, які, закорінюючись і функціонуючи,
впливатимуть на особистість загалом. Г. Трошин переконаний, що у психічно хворої дитини обов’язково є
досить багато зон, які зачепила хвороба. Принципова позиція вченого не потребує дискусії: ''не знаючи норми,
не можна зрозуміти патології, і навпаки, не знаючи патології, достеменно не пізнаєш норми'' [1: 67], вона
виявилася науково продуктивною, оскільки він вбачав вирішальну роль психіатрії для дитячої психопатології.
Водночас, учений вважав, що не існує єдиного виміру для визначення нормальності. Межу між
нормопсихікою та патопсихікою, між нормальним та патологічним характером важко визначити. Окрім того,
науковець неодноразово вказував і акцентував увагу на тому, як важливо враховувати ту обставину, що стан і
розвиток психіки залежить від багатьох чинників: генетичної спадковості, внутрішньоутробних умов,
зовнішнього середовища, особливостей центральної нервової системи та ін. Важко сподіватись, вважає
Г. Трошин, на повну гармонію усіх цих факторів. Тим часом С. Куцепал відстоює думку, що перехрещення
раціонального й позасвідомого (ірраціонального) становить єдиний модус психічного буття як аномальної
людини, так і нормальної: то чи не пов’язані розум і божевілля між собою, чи не є вони двома протилежними
(саме протилежними, але в жодному разі не антагоністичними) гранями пізнання, гранями рефлексії, двома
боками одного антропологічного дзеркала [2: 25].
Варто наголосити, що без теоретичних тлумачень, без вербалізації необхідних рекомендацій і зразків
перебігу явищ взаємовпливу культурно-пізнавальних явищ неможливе виникнення такої суто
специфічної категорії, як ''дитинство дитини з особливими потребами'', що є предметом нашого аналізу.
Нагальним, але маловивченим у філософії є питання про культурні основи ''другого народження
дитини з особливими потребами'', що виокремлюється в межах культури дитинства, яка виконує
стосовно такої дитини різні функції. Їх ґрунтовний соціальний і психологічний аналіз був предметом
соціологічних, демографічних, сексологічних, етнографічних, психологічних студій тощо, проте в межах
філософії бракує подібних праць, позаяк філософи досліджували лише окремі функції. Ми вважаємо, що
культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм виконує для дитини, передусім,
семіотичну функцію, точніше – функцію створення основ семіосфери – механізмів, правил і
прецедентних одиниць, за допомогою яких дитина згодом сама відбиратиме в соціально-культурному
макропросторі те, що вона вважатиме за потрібне, корисне і таке, що стосується безпосередньо її
особистості та життєвого шляху.
Варто підкреслити, що культура дитинства стає основою масштабного і багатопланового процесу
культурного соціогенезу, що залучає людину до досвіду культури і цивілізації. На цьому робить акцент і
О. Сапогова, яка вважає, що ''культурний соціогенез можна визначити як двосторонній психологічний
процес, який, з одного боку, включає впливи на індивіда системи етнокультурних, соціальних і
психологічних механізмів, що фіксують узагальнений культурний досвід в індивідуальному розвитку; з
іншого боку, є результатом засвоєння й активного відтворення індивідом, котрий дорослішає, соціального
досвіду, впливу соціального (мікро- і макро-) середовища загалом, залучає його до участі в суспільному
житті, навчає груповій поведінці, самореалізації й виконанню різних соціальних ролей'' [3: 109].
Пошук нових принципів аналізу явища ''дитинство'' має відкривати значні можливості при
переосмисленні й інших споріднених проблем. Показовим у цьому зв’язку є феномен ''другого
народження'' дитини з особливими потребами, вивчення якого вітчизняною наукою стало можливим з
середини ХХ – початку ХХІ століть і відбувається в межах канонізованого методологічного підходу,
який визначає її певною абстракцією, ''що відтворює стан культури, а точніше рівень культурологічного
освоєння світу'' [4: 107]. Відверте превалювання суспільно-соціального контексту при вивченні проблеми
індивідуального фактору визначило певну спрощеність при аналізі складових: ''вік'', ''дитяча картина
світу'', ''сім’я – дитина'', ''індивід з особливими потребами – світ'' [4: 109].
На нашу думку, перед науковцями відкриваються значні теоретичні можливості, якщо буде здійснено
спробу розглянути проблему другого народження дитини з особливими потребами.
Варто мати на увазі, що в межах першого етапу аналізу цієї проблеми простежуються певні концептуальні
розбіжності в позиції науковця Ф. Ар’єса і представників німецьких романтиків ''Штурму і натиску'' в
осмисленні вікових періодів життя дитини. Вивчення цієї проблеми потребує нових концептуальнометодологічних орієнтирів. Вони дозволять подолати ''територіальні кордони'', межі франко-німецького
регіону, представники якого (Ф. Ар’єс, К. Бюллер, А. Гезель, К. Кафка, Ж. Піаже, В. Штерн та ін.) прямо чи
опосередковано працювали з усіма елементами сучасної моделі субкультури дитинства. Доробок цих учених
важко переоцінити, але нам видається теоретично перспективним зосередитися конкретно на осмисленні
досвіду французького вченого Ф. Ар’єса, який зробив вагомий внесок саме у розробку проблеми дитинства
дитини з особливими потребами. Розглядаючи особливості кожного вікового періоду, необхідно докладно
проаналізувати специфіку відповідних етапів спеціалізації та культурної адаптації такого індивіда. Також
варто додати й те, що контекст глобалізації культуротворення змінив і сприйняття субкультури, в
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глобальному культурному просторі вона сприймається лише як інтегративний фрагмент культури як такої.
Отже і бачення досвіду дитячої культури як культури підпорядкованої ціннісним орієнтирам культури
дорослих, в глобальному вимірі означає лише дискримінацію за віковим станом особистості. Дитяча культура
як елемент глобальної культури є досвідом безпосереднього самовираження і самоусвідомлення особистості,
позбавленим соціально-політичної заангажованості.
Хоча для характеристики вікових періодів життя у наукових дослідженнях XVI–XVII століть
використовувались терміни ''дитинство'', ''підлітковість'', ''юність'', ''молодість'', ''зрілість'', ''старість'',
''сеніальність'' (глибока старість), сучасне значення цих слів не відповідає, на наш погляд, їхньому
первісному смислу. Так, наприклад, у розписі Палацу Дожів символічно зображені всі перелічені періоди
людського життя. Розшифрувати їх допомагають тексти Ф. Ар’єса, який тлумачив зображене так:
''…іграшки символізують стадії дитячого віку: це малята, які грають з дерев’яним коником, лялькою,
вітряним млинком і пташкою. Шкільний вік: хлопчики вчаться читати, тримають у руках книги, а
дівчатка вчаться плести. Вік кохання і спорту: юнаки і дівчата разом гуляють на святах. Вік воїнства і
лицарства: людина стріляє з рушниці. Зрілість: зображення суддів та вчених'' [5: 109].
Шкала диференціації періодів людського життя, на думку Ар’єса, формується під впливом тих
соціальних інститутів, котрі почергово супроводжують послідовні етапи суспільного життя, які їх
передбачає типова суспільна еволюція громадсько-активної особистості.
В усіх історичних формаціях розвиток суспільства змінював ставлення до дітей, до процесу їхнього
виховання та освіти. З часом почали виникати моралістичні концепції дитинства. Педагоги XVII ст.
роблять акцент на психологічному змісті й якості виховання, обов’язковим стає процес його соціалізації й
моралізації. Стосовно більш складного й важливого питання – навчання дитини – теоретичні погляди
учених виявлялись пов’язаними з різними методологічними орієнтирами та пріоритетами цілепокладання.
Аби навчити дитину, необхідно зрозуміти її. Саме тому наукові тексти кінця XVI і XVII століть
містять численні коментарі щодо дитячої психології – адже цьому передувала поява двох винятково
важливих ідей: необхідності розуміння слабкості дитини та усвідомлення моральної відповідальності за
неї. В умовах XVIІІ ст. починає формуватися концепція раціонального виховання, яка відбувалась на
засадах суворої дисципліни. Паралельно виникає й інша теорія, коли функцію організованої підготовки
дітей до дорослого життя бере на себе школа як інституція покликана виховувати кваліфікованих
працівників і зразкових громадян. Саме школа, на думку Ар’єса, вивела дитинство за межі
некваліфікованого традиційного домашнього виховання в роки раннього дитинства. Школа, завдяки
своїй організованій структурі, закріпила подальшу диференціацію шкільного періоду життя, за яким
закріпився понятійний термін ''дитинство''.
Ф. Ар’єс доказово підтвердив, що ''друге народження'' дитини з особливими потребами відбувається
згідно зі сценаріями та моделями характерними для умов дитинства на тлі таких понять, як ''класична
формація дитинства'', ''тип виховання'', і пов’язана з категоріями ''вік'', ''розвинене дитинство'' та
''нерозвинене дитинство''.
Подальше дослідження дитинства суб’єкта з особливими потребами вимагає виділення трьох
найважливіших періодів розвитку ''класичної формації дитинства''. При цьому першому етапу
притаманна своєрідна синкретичність, другому – відверто схоластична орієнтація, то третій етап
характеризується своєрідною органічністю зв’язку теорії і практики виховання. Надзвичайно важливо
мати на увазі, що поняття ''дитинство'' є не одним загальним періодом розвитку, а кількома різними
періодами з характерними для кожного з них рівнями якісно відмінних фаз становлення особистості.
Необхідно зазначити, що в історії виховного досвіду людства виокремилось три класичні формації
дитинства: ''квазідитинство, нерозвинене дитинство, розвинене дитинство''. При цьому зразком
конкретно-історичної форми квазідитинства виступає дитинство нащадків первісної людини,
нерозвиненого – дитинство в середні віки, і в Новий час – типовим є сучасне дитинство. Що ж стосується
характеристики, то кожній з цих формацій відповідають певні типи, які розподілилися так: першій
класичній формації властиві дитячо-дорослі спільноти; спільна діяльність дитини й дорослого належить
до другої класичної формації; до третього типу формації відносяться домінуючі генетичні перспективи
дитини (зона найближчого розвитку, зона більш віддаленого розвитку, перспектива необмеженого
становлення людини), а також спільні моделі (способи) засвоєння культури в онтогенезі.
На загал же, скарбниця теоретичного знання про особливості першого періоду життя людини
постійно збагачувалась, але саме поняття історії дитинства як самодостатнє вперше розглядається у
фундаментальній праці вже згадуваного нами французького антрополога, демографа й психолога
Ф. Ар’єса ''Дитина і сімейне життя за старого порядку'' (1960). Розвиваючи теоретичні та психологічні
аспекти означеної проблеми, дослідник уважно відстежив еволюцію дитинства трактування й
практичного суспільного супроводу в європейській свідомості від раннього середньовіччя до ХІХ
століття, а відомий американський учений Л. Де Моз у роботі ''Психоісторія'' означив шість різних
моделей взаємостосунків ''дитина-дорослий'', зокрема такі: стиль дітовбивства – інфантицидний (від
античності до ІV ст. н. е.), коли батьки, побоюючись, що дитину важко буде виховувати й годувати, як
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правило, вбивали її. Ця подія ставала своєрідним уроком для інших дітей (живих); ігноруючий стиль –
(ІV-XІІІ ст.): батьки визнавали наявність душі у дитини, і єдиним способом запобігання негативним її
виявам вважали фактичну відмову від дитини (її залишали без догляду, ігнорували дитячі потреби).
Проекції ж залишалися традиційними: дитина, з погляду дорослих, була джерелом зла і клопотів, її варто
було повсякчас бити й заспокоювати. У силове поле цього стилю, з нашого погляду, органічно
вписуються сліпі діти, які кобзарювали і виховувалися саме в такий спосіб.
Пізніше виробився амбівалентний (подвійний) стиль (ХІV-XVІІ ст.): дитині дозволяли вливатися в
емоційне життя батьків, та вона й надалі залишалася ''резервуаром'' небезпечних проекцій дорослих, а
завданням батьків було ''відлити'' його в належну ''форму'' та надійно ''викувати''; ХVІІІ ст. подарувало
людству відносно прогресивний стиль, за яким одначе закріпилась назва ''нав’язливий''. У цей час батьки
почали ставитися до дитини уважніше, її вже не вважали звичайним об’єктом фізичного догляду або
незрозумілою й небезпечною істотою. Нав’язливе ж тяжіння до контролю поведінки внутрішнього світу
й думок дитини посилювало конфлікти батьків з дітьми. За висловом Л. Де Моза, батьки не так прагнули
''зрозуміти'' дитину зсередини, як намагались тісніше зблизитися з нею, аби здобути владу над її
свідомістю і, таким чином, контролювати її емотивний стан, потреби, наміри, волю. ХІХ ст. принесло
адекватний своїй революційній атмосфері соціалізуючий стиль виховання, який проіснував до середини
ХХ ст., тоді як проекції попередніх ''методик'' помітно слабшали.
Виховання дитини полягало вже не стільки в оволодінні її волею, скільки в тренуванні та спрямуванні
цієї волі: дитину привчали пристосовуватися до обставин, допомагаючи соціалізуватися якомога раніше і
впевненіше. Характерно, що вже й батьки почали виявляти інтерес до своїх дітей, іноді навіть
звільняючи матір від виховних клопотів. Фактично і дотепер у вихованні домінує допомагаючий стиль
(від середини ХХ ст.), котрий ґрунтується на визнанні того факту, що дитина краще, аніж вихователі –
батько чи мати, знає свої потреби й бажання на кожному етапі зростання. Батьки не надто переймаються
дисциплінованістю та характером дитини. Дітей не сварять і не б’ють, багато чого пробачають,
зважаючи на можливість стресового зриву. Такий стиль виховання вимагає (за Л. Де Мозом) величезних
витрат часу й енергії, а ще безмежного терпіння. Ідеться, зокрема, про діалоги з дитиною (особливо у
перші шість років), щоб допомагати їй розв’язувати свої щоденні проблеми, відповідати на її питання,
грати з нею. Учений дійшов висновку, що результатом такого виховання стає, зазвичай, добра, щира,
вольова, непідвладна депресивним станам особистість [5: 440-441].
Завжди в усі часи вчених цікавило питання про кількість первинних органічних потреб і задатків, з
якими немовля виходить з лона матері. Але це фізичне народження індивіда має обов’язково перейти в
його культурне ''друге народження'' як повноцінної людини й особистості, незважаючи на той випадок,
коли йдеться про дитину з особливими потребами. Людина, на відміну від тварини, народжується ніби
двічі. Вперше як фізична істота тільки завдяки батькам, які її народили і вирощують, а вдруге як духовна
істота – завдяки родині, школі та усьому світові культури. Відомо, що людина відрізняється від тварини
не тільки своїми духовними здібностями, але й багатьма ознаками олюдненості в плані трудових вмінь і
навичок, естетичних потреб, комунікативного розмаїття, цивілізованих благ тощо.
Як зауважує О. В. Мареєва, здібності та вміння людини, як правило, не здобуваються з генетичного
коду, як вказувалося в роботах космістів, а формуються культурно-історично, тобто в процесі створення
й оволодіння витворами рук людських [6: 69]. Саме такий шлях формування людини мав на увазі
німецький просвітитель І.-Г. Гердер, який стверджував, що ''друге народження'' людини – це таке
народження, яке можливе через залучення до світу культури. Варто додати, що це не спонтанний акт, а
послідовне збагачення й вдосконалення особистості, яке триває усе свідоме життя.
За типовим ''алгоритмом'' невід’ємною складовою культури дитинства стає сім’я, яка для кожної
дитини виступає колективним носієм макро- і мікросоціокультурних традицій, з яких витканий
родинний мікросоціальний простір. Цей внутрішній для сім’ї і первісно зовнішній для дитини простір
''малої культури'' є своєрідною проекцією різноманітного зовнішнього людського досвіду,
сконцентрованого у ''великій'' культурі. Масовий історико-культурний досвід людей, що живуть
одночасно в одному місці, інтерпретується крізь індивідуальне буття кількох поколінь членів певної
сім’ї, методично створюючи внутрішньородинну ''версію буття''. ''В емоційно насиченому сімейному
мікропросторі для дитини, за неспростовним висловом Л. Виготського, складаються особливі, унікальні
соціальні ситуації розвитку чи сценарію, або моделі'' [7: 127].
Ми поділяємо думку дитячого психолога О. Сапогової, яка дійшла висновку, що в дитинстві
закладаються основні семіотичні зони орієнтацій, котрі згодом будуть виокремлювати щось як
смисложиттєву цінність, діючи як своєрідні модулі свідомості. Дослідниця стверджує, що саме ''в
дитинстві формуються установки, якими людина, що дорослішає, буде керуватися в організації,
осмисленні й оцінці свого життєвого шляху'' [3: 379].
Отже, вивчаючи культуру дитинства, необхідно усвідомлювати значення такого феномену, як
сімейний соціум: адже саме тут структуруються майбутні основи тієї важливої для індивіда ''сукупності
предметного змісту, що є у людини'' (К. Ясперс), саме він буде визначати певну внутрішню логіку
побудови людиною власного життя (Р. Редфілд, С. Лур’є).
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Ми вбачаємо позитив у тому, що аналіз феномену дитинства актуалізував проблему його
субкультури, завдяки чому було встановлено, що впродовж свого розвитку субкультура дитинства
(йдеться про дітей з особливими потребами) сформувалась як дворівнева структура – внутрішній шар
було вибудовано через систему понять: дитина – дорослий; дитина – сім’я; дитина – сім’я – суспільство;
а зовнішній ґрунтувався на тріаді соціального, естетичного та онтологічного факторів з виходом у
проблему функціональності. Принцип структуризації зовнішнього параметру був зумовлений
специфічними ознаками. Щодо відпрацювання внутрішнього шару, то його, на нашу думку, можна
інтерпретувати як своєрідну рефлексію тезаурусу соціалізації – адже, за винятком соціалізації сімейної
самосвідомості, всі ці поняття характеризують особливості ''вростання'' дитини у світ культури дорослих.
Важливим фактором у розумінні сімейної соціалізації стає феномен сімейної (мікрогрупової)
самосвідомості, фіксованої у ''сімейній культурній концепції'' як в системі значень, символізованих
якостей, атрибутів, стосунків, поведінкових паттернів, що утворюють сімейний наратив. Саме вони
властиві сім’ї як цілому (створюють її образ у культурі), організують форми взаємодії усередині групи, а
інтерес до історії своєї родини часто сполучається з пошуками себе, ''закріпленням себе'' у світі [8: 16].
Зміст сімейного наративу варто вважати історично-накопичувальним, оскільки він синтезує і ''таємні''
тексти, і ритуальні вшанування, і сімейні історії, і заповітні слова, і повчальні розповіді, висновки й
установки, і паралельні акценти на гідне й непристойне в поведінці, а також успадкований зміст
загальної династійної наративної культури (казки, билини, примовки тощо), котра десятиліттями
формується і передається з покоління в покоління родини. Сімейні тексти поряд з іншими соціальноекономічними і психологічними аспектами цінування характеризують та індивідуалізують сім’ю як ціле,
кристалізують її ''Ми-образ''. Одночасно саме сімейні прецедентні тексти створюють своєрідну
семіотичну розмірність, розчленованість сімейної аури: дитина починає виокремлювати адекватно
засвоювати певні онтологічні зони, в яких вона починає завжди почуватися ніби всюди вдома, тобто
набуває свого власного ставлення до усього спектру явищ світу, до буття загалом.
Підсумовуючи, треба вказати, що нами зроблена спроба довести всебічне осмислення проблеми
особистісних детермінант формування функцій культурних практик через феномен ''другого
народження'' дитини з особливими потребами. Це набуло актуальності в контексті гуманізації соціальних
практик виховання, освіти, медицини, а також у зв’язку з необхідністю забезпечити такій дитині умови
для становлення гармонійно-розвиненої особистості, яка має реагувати на різноманітні події й ситуації,
забезпечити високий ступінь адаптивності, а також спроможна додати суспільству терпимості та
скоротити відставання у соціальній стратифікації.
Перспектива подальших наукових досліджень: виявити і проаналізувати чинники соціокультурної
адаптації і соціалізації аномальної особистості.
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Попович Е. В. Культура детства как особый социокультурный микрокосм.
Изучение общих законов развития Homo Sapiens начинается с осмысления сквозной роли первого
периода жизни человека, т. е. детства с учетом условий существования и влияния учебновоспитательных факторов. В условиях начала XXI века, одной из важнейших задач философии в
контексте этой проблемы должна стать идея культурной адаптации ребенка с особыми
потребностями в неотделимости от индивидуального течения его социализации. Имеется в виду
детство ребенка с особыми потребностями, именно его ''второе рождение''. Культура детства
становится основой масштабного и многопланового процесса культурного социогенеза, который
привлекает человека к опыту культуры и цивилизации. Детская культура как элемент глобальной
культуры является опытом непосредственного самовыражения и самосознания личности, лишенным
социально-политической заангажированности.
Ключевые слова: культура, культура детства, субкультура детства, ребенок с особыми
потребностями, самоидентификация, социализация.
Popovych O. V. The Culture of Сhildhood as the Special Social and Cultural Microcosm.
A specific feature of studying the functional representativeness of culture is the orientation towards determining
the personal measurement of the system fundamentals of culture creating. Studying of general regularities of
Homo Sapiens development begins with the understanding the key role of the first period of people’s life, their
childhood, taking into account the conditions of existence and the impact of educational factors. The interest in
the matter of childhood has arisen relatively recently and there is virtually no works in which this subject-matter
would be analyzed fundamentally. Although at various times this subject-matter of childhood was addressed to
by Plato, Aristotle, Erasmus of Rotterdam., M. de Montaigne, F. Bacon, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant,
G. V. F. Hegel and others. But the elucidation of this matter in their works had a non-systematic, fragmentary
character. At the beginning of the XXI century, one of the most important tasks of philosophy in the context of
this problem should be an idea of the cultural adaptation of children with special needs inseparably from the
individual process of their socialization, so, we mean the childhood of children with special needs, their "second
birth". The culture of childhood as a special social and cultural microcosm performs primarily a semiotic
function for children – more precisely the function of creating fundamentals of semiosphere – mechanisms, rules
and examples with the help of which children will select in the social-cultural macrospace what they consider
necessary and useful, something that relates directly to their personality and way of life. The culture of
childhood becomes the basis for a large-scale and multilateral process of cultural sociogenesis that attracts
people to the experience of culture and civilization. In theory, it is the perspective to focus on understanding the
experience of the French scientist P. Ariès who has made the significant contribution into the development of the
problem of childhood of children with special needs. Considering the peculiarities of each age period, it is
necessary to analyze in details the specifics of the respective stages of specialization and cultural adaptation of
such individuals. It should also be added that the globalization context of culture creating has changed the
perception of subculture. In the global cultural space it is seen as merely an integrative piece of culture as such.
Thus, understanding children's culture as the one that subordinates the values of adults’ culture, in global
dimension only means the personality's age discrimination. Children's culture as a part of a global culture is an
experience of the direct personality' self-expression and self-realization, devoid of the social and political
engagement. The analysis of the childhood phenomenon has actualized the problem of its subculture. Due to this
it has been found that in the process of its development the subculture of childhood (it is a matter of children
with special needs) was formed as a two-level structure – the inner layer was built through the system of
concepts: child – adult; child – family; child – family – society; but the external layer was based on the triad of
social, esthetic and ontological factors relating to the problem of functionality. The principle of the external
parameter structuring was determined by specific criteria. As for the inner layer, it can be interpreted as a kind
of reflection of the thesaurus of socialization – in fact, except for the socialization of family identity, all these
concepts characterize the features of children’s "growing" into the world of adults’ culture.
Keywords: culture, culture of childhood, subculture of childhood, children with special needs, self-identification,
socialization.
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ХУДОЖНЯ МОВА ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ВИМІРИ ЯК
СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ СИНЕСТЕЗІЇ
У статті представлено аналіз художньої мови та її філософські, естетичні, психологічні та
лінгвістичні аспекти як спосіб здійснення синестезії, розкрито сутність синестезійності художньої
мови, тотожної художнім засобам видів мистецтв, що мають різну перцептивну основу (музика,
хореографія, образотворчість, поезія, проза). Доведено, що у духовно-практичній художній діяльності
дегенеруючі та експозиційні моделі збігаються, мови мистецтв є ланкою, що поєднує процеси
інтеріоризації та екстеріоризації, ототожнює форми ідеального і його зовнішнього втілення.
Ключові слова: художня мова, синестезія, семіотична система, синестезія, синестезійна метафора,
художній переклад.
Постановка проблеми. Духовно-практичне освоєння світу трансформує об'єкти у культурні
феномени та у цьому відношенні перетворює їх у знаки людської діяльності. І в результаті стає
можливим ''резонанс" свідомості в речах, у творах мистецтва, ''зустріч" слова та речі, коли, за висловом
М. Бахтіна, світ постає як ''події, запліднені потенційним словом'' [1: 158].
Синестезія у мові виконує усі функції лінгвістичних систем. Вона закладає передиспозицію
художнього сприйняття світу митцем, є носієм різноманітних форм творчої активності у духовній сфері
(художнього мислення, образного синтезу, інтуїції, пам'яті, сублімації емоційно-чуттєвої сфери), у
матеріальній іпостасі слугує засобом художнього втілення і комунікацій, є умовою осягнення змісту та
підтексту творів читачем. Саме тому актуальним є аналіз синестезійних аспектів художньої мови з
позицій міждисциплінарного діалогу філософії, естетики, психології та лінгвістики, що значно розширює
смислове поле означеної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Художня мова як спосіб здійсненя синестезії стала
предметом розгляду філософів М. Мерло-Понті, К. Барта, Ж. Дерріди, П. Флоренського, психологів
Л. Виготського, О. Журавльова, естетиків Л. Левчук, лінгвістів О. Потебні, Ф. де Соссюра, Р. Якобсона.
Метою нашого дослідження є вивчення синестезійності художньої мови, тотожної художнім
засобам видів мистецтв, що мають різну перцептивну основу (музика, хореографія, образотворчість,
поезія, проза), доведення того, що у духовно-практичній художній діяльності, де генеруючі та
експозиційні моделі збігаються, мови мистецтв є ланкою, що поєднує процеси інтеріоризації та
екстеріоризації, ототожнює форми ідеального і його зовнішнього втілення.
Виклад основного матеріалу. У реальному та ідеальному бутті художніх мов сигніфікативну,
логіко-синтаксичну, семантичну, синестезійну своєрідність зумовлено характеристиками й
можливостями перцептивної сфери їх застосування. Базові розумові дії набувають у художніх мовах
різної іпостасі: від психо-сенсорної віднесеності елементів (аудіальних, візуальних, рухово-просторових,
вестибулярно-м'язових тощо) залежать різновиди художньої творчості. Перцептивними можливостями
зумовлено застосування у мовах мистецтв сенсоутворювальних засобів (таких, як колір, простір,
перспектива, світлотінь, гармонія, ритміка, контраст, темборація, тональність, лад, багато інших). Від
них залежить і значуща організація складових – побудова синтаксису. В часових мистецтвах він виступає
як організація процесуальних відносин, у мистецтвах образотворчо-просторових – як архітектонічна
композиція візуально-сталих елементів, у перфомативних – як синтез компонентів різної модальності.
Слово діє як знак великої семіотичної системи мови, водночас слово є емоційною реакцією на
зовнішній вплив, тому в ньому завжди присутній експресивний момент. Отже, мистецтво слова, в якому
завдяки розвитку звукових і образних засобів та стилістичних прийомів, завжди поліфункціональне й
потенційно володіє великим діапазоном смислу.
Початковий елемент слова – фонема – уже містить в собі складну структуру. П. Флоренський
зазначав, що про фонему необхідно говорити як про складну систему звуків, незважаючи на інші
елементи слова. Людина говорить не менше за допомогою гортані, язика, а й усім тілом. Слово завжди
пов’язане з моторикою, з жестом, тому що містить в собі образ та пов’язаний із ним психофізіологічний
рух, невід’ємний від фізичного. ''Слово – це вищий прояв життєдіяльності людини, синтез її реакцій,
процесів та афектів,'' – зазначав П. Флоренський [2: 261]. Саме тому таку велику роль слово відіграє в
культурі, особливо в християнській.
Для слова характерною є полісенсорна універсальність, тому що попри власну виразність, воно є
способом передачі відчуттів першої сигнальної системи. У цьому випадку ми маємо справу з явною
синестезією, яка виявляє себе, передусім, у конкретних образах: ''зірки по схилу розсипались
© Сарнавська О. В., 2014
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дзвіночками'' у Г. Лорки, ''Душа моя ще чиста, ніжна, біла'' у І. Франка, ''Ніч, немов олов’яна, блукає поза
простором і часом'' у Б. Шульца. В такому випадку говорять про синестетизм автора і це вже не є
прихована синестезія, адже художник застосовує слово для створення унікальних міжчуттєвих образів.
Дуже важливим у дослідженні питання мовної синестезії є аналіз співвідношення звуку та значення:
на скільки вимовлений звук відповідає його змісту. До синестезії це має безпосереднє відношення: слово,
яке звучить має певний зміст і сенс. Що зміниться, якщо змінити місцями ті чи інші звук. Так, Р. Якобсон
цікавився проблемою мовної синестезії, детально вивчав фонологічні сторони мови й дійшов висновку
про те, що звуки володіють: голосні – хроматизмом, найбільшою емоційною виразністю та вокалізмом, а
приголосні характеризуються консонантизмом. Але при цьому ахроматичні звуки можуть виявити різну
міру хроматизму. ''По мірі зменшення хроматизму все більшу значущість набуває протиставлення
''світлий – темний''. Серед голосних ''А'' є найбільш хроматичним звуком. І тому його менше всього
стосується протиставлення ''світлий – темний''. І навпаки, закритим голосним найбільш характерне таке
протиставлення та вони є найменш хроматичні'' [3: 111]. У своїх міркуваннях Р. Якобсон посилався на
німецьких мистецтвознавців З. Келера і Г. Штумпфа, які обстоювали думку про те, що подібно квітці,
звуки мови є хроматичними (в різній ступені) та ахроматичними, світлими та темними, легкими та
важкими. З моторно-рухової точки зору приголосні та голосні протиставляються один одному як
''звучання і розширення'', при цьому враховується і акт вимови звуків, наприклад, ''А'' – максимальне
розширення, вершина хроматизму.
Дослідник мови Ф. де Соссюр вважав, що відношення між позначеним (смислом слова) і означеним
(його звучанням) довільне, між ними ніякого зв’язку немає, окрім конвенційного. Більше того,
Ф. де Соссюр був переконаний, що звук виконує функцію лише означаючу, а сам по собі нічого не значить.
Авторитет Ф. де Соссюри в лінгвістиці довгий час був незаперечним, але вже в середині ХХ ст. такі відомі
вчені як Е. Бенвеніст та Р. Якобсон засумнівалися у цьому твердженні. Для Р. Якобсона проблема звуку і
значення слова була однією із головних, і вчений дійшов висновку про те, що із звучання слова
народжується його значення, тому найменші зміни у звучанні додають нові відтінки значення. ''Як тільки
деяка послідовність фонем оголошується словом, вона водночас підшукує собі значення'' [3: 61]. Таким
чином, визнається універсальність зв’язку звукової форми і того змісту, який передається через єдину
психофізичну основу. Це змушує нас проаналізувати явище синестемії – один із випадків мовної синестезії.
''Синестемія'' – ''відчуття + співемоція'' – механізм, що лежить в основі функціонування мови з
дитинства. Сучасний російський дослідник Ю. Помігуєв у роботі ''Принцип фрактальності та мовний
філогенез'' зазначав, що в основі семантичного функціонування будь-якої фонеми в мовній структурі
лежить системний артикуляційний аргумент семантичної основи фонеми, який відображає певну, втілену
в звуковій формі психофізіологічну реакцію на те чи інше враження [4: 39]. Тобто, можна сказати, що
багато чуттєво сприйнятих якостей позамовної реальності (''сенсорних конструктів''), які дані людині в її
відчуттях, уявленнях через механізм синестемії відображаються багатьма артикуляційними реакціями в
дискретній множині звукових фонем. Ось чому навіть поетична мова ніколи не стане чистою музикою.
Артикульований звук – це реакція на отримане враження.
Слово – це не лінійне утворення в фонологічному відношенні, тобто послідовний ряд фонем, які
йдуть одна за одною. ''Якщо розглядати мовний ланцюжок лише з артикуляційної точки зору, то взагалі
не можна говорити ні про будь-яку послідовність звуків. Звуки не йдуть один за одним, вони
переплітаються один з одним: артикуляція звука, який по акустичним враженням йде за певним іншим
звуком, може відбуватися одночасно з артикуляцією останнього або часткового навіть до нього'', –
запевняв Р. Якобсон [4: 36]. Це наводить на думку про природу мови як, у першу чергу, емоційної
реакції, де не існує чітких фонологічних відмінностей, а є експресивно звукові згустки, початки
поліфонії. На латентному етапі становлення мови у дитини протікає процес прямого означення тих чи
інших реакцій, вражень, який супроводжується безпосередніми інстинктивними артикуляційними й
тілесними рухами. Так народжується звук, фонема. Враження і початково мимовільна артикуляція
з’єднуються на основі психофізіологічного механізму. В результаті звук починає поступово
використовуватися як знак ситуації. У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує так звана дитяча
латентна мова, ''власна'' мова дитини у ранньому віці. Це артикуляційна система реакцій на зовнішні
явища і прояв емоцій дитини, які розвиваються по складним законами об’єднання і побудови окремих
фраз, слів. Важливо те, що така мова іноді знаходить тип словосполучень, які існують в інших мовах, про
що говорив у своїх працях Ж. Лаккан.
У роботі Ю. Помігуєва ''Принцип фрактальності та мовний філогенез'' також знаходимо фоносемантичний
аналіз фонем мови. Автор вважає, що деякі основні фонеми рідної мови володіють стійкими підсвідомими
смислами, які пов’язані з емоційними, тілесними, просторовими особливостями їх вживання. Коли ми
промовляємо той чи інший звук, ці глибинні смисли імпліцитно активізуються, пов’язуючи, наприклад,
простий і відкритий ''А'' з деякими абстрактними конструктами. У доробку Ю. Помігуєва звук ''А'' символізує
момент осяяння, повного засвоєння, простоту і близькість, звук ''О'' – відокремленість, циклічність, подив [4:
21]. Мова у подібних висновках іде не лише про звукові аспекти, а й про зорові, тому що наше сприйняття
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звуку не відокремлене від зображення букви, тобто її зорового образу. Таким чином, аналізуючи питання
мовної синестезії, доводиться говорити про певну роль ''звукобукви''.
У XIX ст. у філософії мови було зроблено рішучий крок до переборення звичного аналітичного
розмежування змісту й виразу, сутності й конкретизації, мислення та його мови-носія. Русло широкого
потоку сучасних досліджень виразних можливостей носіїв художньої думки, як і зворотної залежності
від них її самої, починалося од джерела мовознавчих ідей В. Гумбольдта. Він теоретично обґрунтував
ідею про поліморфність мов, неуніверсальність їх змістів, дії мовних форм на мислення. У працях "Про
гетерогенну природу мов та її вплив на інтелектуальний розвиток людства" та "Введення щодо
відмінностей побудови людських мов'' [5], наголошуючи на зв’язку мови та духу народу, В. Гумбольдт
доводив, що кожна мова, маючи своєрідну форму, зумовлює створення світогляду свого носія – народу.
Цей напрям досліджень збагатили ідеями професор Харківського університету О. Потебня та його
школа. У роботах ''Думка і мова'' та ''Психологія поетичного прозаїчного мислення'' [6: 34] вчений
розгортає й обґрунтовує тезу про роль мови у мисленні, підкреслює нерозривність конкретної
лінгвістичної форми і духовних змістів, зокрема те, що вона корелюється із своєрідністю етноспільнот і є
історичною формою народного духу.
Звичайно, таке тверження проблематичне, і завжди буде спрощеним і, навіть, умовним, однак
важливо, що подібний зв’язок завжди був цікавим у колі мовознавців та лінгвістів. Багато конкретних
значень цієї функції у поєднанні – асоціативно-семантичне поле, де кожен елемент певним чином
корелює: синонімічно, антонімічно, метафорично, алегорійно. Сучасному рівню мови передувала
організація ідеофонно-імітативна, тобто основною структурно-семантичною одиницею, що позначає
об’єкти та їх якості, був звукообраз, звукова реакція на отримані враження. Очевидно, що такі реакції не
можна назвати свідомими й цілком культурними, але, якщо існують деякі загальні принципи
функціонування вербальних реакцій, то, безумовно, існують, й відмінності, продиктовані
етнокультурними, географічними особливостями. Це неминуче веде до питання про адекватність
можливості перекладу, тому відповідь на це питання у багатьох випадках є негативною.
Дескриптивність і симультанність художніх мов переборює обмеженість чуттєвості, дозволяє
висловити те, що не є безпосереднім об'єктом художнього сприйняття. Системи художніх засобів, форми
художніх мов, їх ідеальні відповідники у духовній сфері є знаряддям творчого мислення, здатні
реалізувати найскладніші смислові процедури, креативні акції, багатопланові структури синтезу, інтуїції
сутнісного рівня, виходять за межі відображення, здійснюють нове сенсоутворення. В мовах мистецтв на
побудову синтаксичної структури не накладається обов'язкові нормативи, вимоги правильності
(відповідності правилам), що притаманно традиційній лінгвістиці і логіці. Історико-стилістичні або
смакові конвенції не мають для художніх мов обов'язковості, виступають скоріше у функції побажань і
як матеріал для подальших змін. Побудова висловів художніх мов підпорядкована іншому критерію –
естетико-художній ефективності. Завдяки ненормативності художніх мов форми художнього мислення
набувають непересічності, здатні виробляти нові зміст.
Насиченість форми сенсами різної модальності, їхня синкретичність, перцептивно-онтологічна
зумовленість естетичного відношення породжують непересічність семантики різних видів мистецтв. На
відміну від номінативних, референтних значень вербальної лексики, що залишаються інваріантними при
перекладі, художні сенси однозначно пов'язані зі способом вислову. Інтегральність художніх сенсів своїй
мові-носію ускладнює переклад на інші, навіть мистецькі мови. Складність зростає при перекладі
художніх текстів на мови іншої лінгвістичної природи, зокрема такі, де лексика і структурна організація
мають локалізований характер. Перекодування на такі мови призводить до редукції семантики, втрати її
масштабності, можливості виникнення конотацій, співзначень, інтерпретаційних обертонів.
Неперекладальність художніх мов є визначальним фактором художньо-творчого процесу. Імпліцитність
художнього змісту своїй формі обумовлює неможливість винайдення нових художніх змістів за
посередництвом засобів, призначення іншої семантики. Духовне збагачення мистецтва вимагає пошуку
нових мовних засобів художнього мислення.
Забезпечуючи існування ідеального і його зовнішню об'єктивацію, мови мистецтв слугують засобом
комунікації, виконуючи в художній культурі широкий діапазон медіативних функцій. Завдяки
перцептивній зумовленості естетичного відношення і відповідної модальності, художні мови набувають
специфічної якості – неконвенційності. Вони долають притаманну вербальним мовам релятивність: у
більшості видів мистецтва зміст зрозумілий для людей різномовних груп, культур, регіонів. Завдяки
чуттєвій достовірності, емоційній забарвленості знакових систем-носіїв, змісти і сенси художніх висловів
стають переконливими для споживачів. Водночас, оскільки осягнення художнього ефекту потребує
реалізації сукупності усіх психологічних чинників побудови образу, його сприйняття також передбачає
повне їхнє засвоєння, асиміляцію усіх складових змісту, отже, – і багатофакторний вплив на адресата.
Таким чином, природа художніх мов дозволяє передати не тільки раціональну, фактологічну
інформацію, здійснити емпатію, вона здатна забезпечите комплексний, ''перлукуційний ефект''
(Дж. Остін), дає можливість якнайповнішого "прилучення до чужої свідомості". Вислови художньої
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мови, організовані у твір, виступають як перформативний феномен – дія. Твір як перлукуційний мовний
акт викликає цілеспрямований ефект: впливає на почуття, оцінки, думки, нарешті – на дії людей.
Природа художніх мов, завдяки інкорпорації в них максимально широкого діапазону змістів із
життєвого світу людини та перлукуційному ефекту, дозволяє мистецтву виконувати розгалужені
соціально-культурні, креативні функції. Умовою і підґрунтям цього є постійний розвиток і
вдосконалення художніх форм.
Головний теоретик філософії деконструкції Ж. Дерріда [7], в полі досліджень якого була й проблема
перекладу, зазначав, що не вірить у переклад як у вторинну, похідну діяльність по відношенню до
існуючого тексту. Мова може йти лише про творчу, утворюючу нове, діяльність.
Раніше було зазначено, що кожна мова має свою організацію простору, своє значення, ритм,
інтонацію. Близькими є російська, українська, польська мови, тому й переклади в межах цих мов є
найбільш вдалими. І все ж переклади здійснювалися в літературній практиці вже не одне століття.
Дослідники задумувалися про спільне у мовах світу і припустили, що це, передусім, артикуляційна
реакція тіла, певні початкові імпульси, деяка схожість звучання, притаманна багатьом мовам. Це, в свою
чергу, навело лінгвістів на думку про єдину прамову, а психоаналітиків – про зв’язок мовної діяльності із
несвідомим. Так, Ж. Дерріда стверджував: ''Не існує нічого, що абсолютно не підлягає перекладу, як і
нічого, що можна перекласти абсолютно'' [7: 160]. Це означає, що на скільки ми не можемо перекласти
той чи інший рядок, на стільки ми все ж його можемо перекласти, адже є дещо, що належить усьому
загалу. І слова тут не лише в усталених і загальних для всіх раціональних понять і значень, яких у
''чистому'' вигляді в мові і не існує, але й у тому, що називають ''мовними інтуїціями'', рівні, де об’єднані
мова, тіло, простір, час, рух.
Висновки. Таким чином, ми приходимо до висновку про те, що мовна синестезія є чимось більшим,
ніж чуттєві полімодальні відповідності, втілені у мові. Синестезійні прояви неминучі у літературі, де
мова функціонує естетично, в побутовій мові, у мові маленьких дітей. Зв’язок синестезії із несвідомим,
можливо, є причиною того, що суб’єктивні синестезії у доробку того чи іншого автора знаходять і
емоційний відгук, і розуміння у реципієнтів, хоча є й унікальними. Синестезійні прояви у мові особливо
впливають на естетичне сприйняття літератури, тому що приймають безпосередню участь у створенні
художнього образу і посилюють емоційний вплив на поціновувачів поезії та прози.
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Сарнавская О. В. Художественный язык и его философские, эстетические и лингвистические
измерения как способ осуществления синестезии.
В статье представлен анализ художественного языка и его философские, эстетические,
психологические и лингвистические аспекты как способ осуществления синестезии, раскрыта сущность
синестезийности художественного языка, которая тождественна художественным средствам видов
искусств, имеющих различную перцептивную основу (музыка, хореография, изобразительное, поэзия,
проза). Доказано, что в духовно-практической художественной деятельности дегенерирующие и
42

О. В. Сарнавська. Художня мова та її філософські, естетичні та лінгвістичні виміри
як спосіб здійснення синестезії

экспозиционные модели совпадают, языки искусств являются звеном, объединяющим процессы
интериоризации и экстериоризации, отождествляющее формы идеального и его внешнего воплощения.
Ключевые слова: художественная речь, синестезия, семиотическая система, синестезия,
синестезийная метафора, художественный перевод.
Sarnavska O. V. Artistic Language and its Philosophical, Aesthetic and Linguistic Dimensions as a Way of
Synesthesia Actualization.
This paper presents the analysis of the literary language and its philosophical, aesthetic, psychological and
linguistic aspects as a way of synesthesia actualization, reveals the essence of the synesthetic artistic language,
identical to the artistic means of art types, having different perceptive basis (music, choreography, art, poetry,
prose), bringing the fact that in the spiritual and the practical art activities degrading and exposure patterns
coincide, language arts is the link that connects the processes of internalization and exteriorization, identifies
the ideal form and its external expression. Synesthetic manifestations function in the literature, everyday
language, the language of young children.
Keywords: artistic language, synesthesia, semiotic system, synesthetic metaphor, literary translation.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ОРТОДОКСІЇ У НОВОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
У статті розглянуто питання місця протестантської ортодоксії у процесах духовно-практичного
перетворення світу у соціокультурних реаліях європейського суспільства на зламі ХVІІ-ХVІІІ століття.
На основі компаративного аналізу розгортається сутність наслідування чи відхилення Ф. Я. Шпенером
ортодоксальної протестантської теології. Простежено основні тенденції поширення концепцій
М. Лютера і Ж. Кальвіна у контексті пієтиських інтерпретацій зокрема та інкультурації
протестантської ортодоксії загалом як самобутнього релігійно-духовного явища.
Ключові слова: протестантська ортодоксія, пієтизм, ''нове народження'', теологія.
Постановка проблеми. Звернення до фундаментальних засад стає провідною тенденцією сучасного
релігійного буття. Прагнення не лише віднайти та реконструювати автентичне підґрунтя віри, а й
зберегти інваріантність первісної догматики й ортодоксії як безсумнівної основи віровчення,
витлумаченої у поширених символах віри, обумовлене потребою самозбереження конфесійної чи
спільнотної смислової цілісності, ідентичності в умовах подієвої багатоманітності, уможливлення
довільної й різноманітної суб’єктивної інтерпретації здійсненого смислу. Конфесіалізації протестантизму
сприяють його ортодоксальні константи, тематизація яких через призму розгортання новоєвропейського
простору і часу імпульсує нові прочитання ідей протестантської ортодоксальної теології у контексті
співдії глобальних трансформацій та національних культур у їх неповторному вираженні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду проблематики протестантської ортодоксії
присвячені праці вітчизняних науковців В. Докаша, П. Кралюка, В. Любащенко, В. Нічик, П. Сауха,
Р. Соловія, Л. Филипович, М. Черенкова, П. Яроцького та ін., які продукуючи власні узагальнення,
насамперед, осмислювали цей феномен у межах як європейського, так і українського духовноконфесійного життя.
Незважаючи на численність розвідок з означеного питання, ґрунтовнішого розкриття потребує
дослідження виявів феномену протестантської ортодоксії у контексті релігійно-духовного буття
європейського співтовариства доби Нового часу, що визначаємо метою нашої статті.
Виклад основного матеріалу. Одним із показових проявів протестантської ортодоксії як духовної
парадигми новоєвропейської історії є пієтичні інтенції Ф. Я. Шпенера, який намагався одночасно і
зберегти основи ортодоксальної традиції, і здійснити внутрішні реформи у лютеранстві. Зокрема сутність
однієї із його тез, де відображаються головні напрями реформи, полягає у проголошенні ним суворішого
дотримання пасторами і вірянами морально-етичних настанов, таких як стриманість і благородство під
час суперечок із релігійних проблем. Теолог радить любити ближнього і молитися за тих, хто не
визначився із власною конфесійною приналежністю чи неналежно дотримується заповідей Божих.
Ймовірно, опосередкованою підставою такого звернення до культури спілкування стало те, що М. Лютер
окрім того, що щиро закликав пасторів, проповідників до повсякденного церковного служіння, до
співчування тим, хто відкрився, довірився їм, закликав до активного і наполегливого поширення свого
віровчення, зокрема у вигляді вивчення і впровадження у релігійно-церковне і повсякденне буття людей,
особливо молоді, настанов написаного ним ''Краткого катехизиса'', дозволяє некоректні висловлювання
відносно християн, які не розуміють і не знають напам’ять ''Отче наш'', ''Символ Віри'', Десять Заповідей.
З цього приводу Ф. Ніцше, розрізняючи різні особливості ''пристрасті'' в осягненні Бога, пише, що вона
буває ''мужицька, чистосердечна і надокучлива, як у Лютера'' [1: 606]. Ще однією підставою маніфестації
моральних вимірів людського спілкування, як на міжособистісному рівні, так і на рівні започаткованого
ним листування на морально-релігійні теми, за що, до речі, Ф. Я. Шпенера часто називали духовним
радником усієї Німеччини, став духовний занепад у країні, виражений не лише у надмірній ревізії
світськими суб’єктами Церкви, а й у відхиленні вірян від дотримання християнських моральних
ціннісних орієнтацій.
Достатньо виразно дихотомія збереження-оновлення протестантської ортодоксії прослідковується на
такому прикладі. У питанні актуальності філософії Арістотеля у теологічній думці Ф. Я. Шпенер, як
М. Лютер заперечує його концепції, отже і перспективу їх використання у теології. М. Лютер уже у
ранній період своєї релігійно-церковної діяльності у полеміці проти схоластичного богослов’я заперечує
будь-які спроби ототожнення філософії і теології. Проте сутність однієї із переорієнтацій, точніше
критики пієтистами вчень протестантської ортодоксії, полягає у новому баченні її метафізичних
концепцій та узвичаєних філософських доводів стосовно місця досвіду у достовірності знання, набутого
у межах теології. За М. Лютером, релігійний досвід через віру уможливлює адекватне розуміння Святого
Письма, на принципах якого основується самостворюване теологічне знання, що він ототожнює з
© Стасюк Л. О., 2014
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вченням Августина. Для Ф. Я. Шпенера досвід є критерієм достовірності, підставою всеосяжної
впевненості. З огляду на це особистий досвід благочестивого вірянина, його переживання стають
підвалинами осягнення релігійної картини світу та достовірності теологічного знання, істинне розуміння
якого має лише людина, ''народжена з гори''.
Нове бачення Ф. Я. Шпенера пов’язане і з інтерпретацією концептів віри і виправдання. Теолог вслід
за вченням протестантської ортодоксії актуалізує питання єдності віри і добрих справ. Проте віру він
трактує не лише як знання, а й як основу визначеного ''відродження''. Така віра забезпечує здатність до
виправдання, оскільки вона призводить до особистісного з’єднання з Христом. Ідея такого з’єднання
присутня у М. Лютера, у чиєму вченні Христу відводиться центральне місце у Святому Письмі і
фундаментальне значення для оправдання. Смисл нововведення Ф. Я. Шпенера полягає у доповненні до
оправдання внутрішнього оновлення як сутності й підґрунтя віри.
Встановлюючи ключовим принципом релігійного буття кредо ''Праведний живе вірою'' (Justus ex fide
vivit), М. Лютер вважав, що завдяки вірі, отриманої виключно через Святе Письмо, людина заслуговує
Божу благодать, а віра, отримана через проповідь ототожнюється вірі, що виправдовує. Власник такої
віри не обмежується знанням змісту Святого Письма, а приймає заслуги Христа. Ф. Я. Шпенер
диференціює віру на історичну і виправдальну. Загалом у християнстві поняття ''виправдання''
використовують для опису християнського досвіду спокути через Христа. Але виправдання розумілося
як результат благодаті, що за релігійними уявленнями є особливою властивістю і силою Всевишнього,
яка проявляється щодо людини як дар. Богослови визначають його як незаслужене божественне
благовоління до людства. У Новому Заповіті ідея благодаті найчастіше пов’язана з писаннями Павла, а в
історії Церкви – з Августином Блаженним, який проповідував про необхідність вічної і незмінної волі
Божої як джерела спасіння і благодаті Божої як єдиної можливості позбавити людину гріховності й
таким чином спасти її. Ця теза спровокувала суперечку між Августином і пелагіатами у контексті
визначення співвідношення вагомості свободної волі та благодаті для спасіння. Пелагій доводив, що
гріховність людини не тотальна, тому у неї є шанс відгукнутися на заклик Божої благодаті власними
зусиллями. За Августином, Бог передбачив яким буде свободний вибір людини, передвизначив вибраних
до спасіння, наділивши їх своєю благодаттю та приречених на страждання. Людині варто пізнавати себе,
адже саме у внутрішній людині, у її безсмертній, але безумовно підвладній Богу душі таїться Його істина
і образ, оскільки ''непідвласне людині те, що приходить їй у голову'' [2: 19], а гріхи та зіпсутість людської
природи, за Августином, Божественне провидіння виправляє і вирівнює війнами.
Вчення Августина про напередвизначеність до спасіння не визнавала ортодоксальним католицька
церква і у ІХ ст. стихійно засуджувала, наполягаючи на постулаті про спасіння через регламентовані
обрядодії і таїнства за добрі справи та неспростовну підпорядкованість Церкві. Дискусії щодо
неузгодження вчення про напередвизначення і всевладдя церкви було продовжено схоластичними
богословами, які тривалий час вели полеміку стосовно проблеми виправдання. Пізні схоласти не
поділяли думок Августина щодо напередвизначеності. Питання про співмірність свободної волі та
благодаті у вченні про напередвизначеність також неодноразово актуалізовувалося у теологічних дебатах
неоплатоніка Ериугена з Готшальком, у вченнях протестантської ортодоксії, чиїми зусиллями було
поглиблено і розвинуто ідеї августинізму. Але якщо лютеранство, наголошуючи на позбавленні свободи
волі в духовному бутті, прийняло пом’якшені форми передвизначення, то Кальвін, вказуючи на
непереборність Божої благодаті, провадив ідею встановленого ще до народження індивіда абсолютного
напередвизначення його до спасіння чи вічних мук, обумовленою безапеляційною поневоленістю
людини гріхом, що позбавляє її зробити вибір на користь Бога. Цю проблематику було продовжено
янсеністами, а у пієтизмі, сформованому на підвалинах реформатства, довготривало провідне місце
займала проблематика обраності та алгоритму спасіння, розуміння якого має специфічні інтерпретації.
Зокрема це стосується поєднання деякими пієтистами ідеї свободи волі у духовному бутті з вченням про
термінізм, відповідно до якого людина позбавляється можливості каяття і, отже, спасіння після
досягнення нею певного часового рубікону (terminus), безповоротно встановленого Богом. Тут ми
виокремимо наступні аспекти: очевидно, що у своєму вченні М. Лютер, доводячи абсолютність Божого
напередвизначення, констатує, що людина робить все ''з потреби, а не по свободній волі, оскільки сила
свободної волі – це ніщо'' [3: 218] і людина може у будь-який момент покаятися і звернутися до Бога.
Така розбіжність у поглядах окрім спричинення суперечки між ортодоксальним лютеранством і
пієтизмом, особливо у період становлення його вчення, значно обмежила людські сподівання на
спасіння. Проте інші діячі пієтизму впроваджували свої інновації, які зміцнювали впевненість людини на
спасіння та отримання благодаті шляхом проведення ритуалу її духовної регенерації за допомогою
Святого Духу, що підсилювало наслідок водного хрещення.
Істотного значення пієтисти надають поняттю ''відродження'' (''нове народження'', ''народження з
гори''), тлумачення якого зазвичай асоціюється з містичними уявленнями. Звернемо увагу, що у Новому
Заповіті етимологічно-поняттєве значення ''відродження'' (у деяких перекладах використовують ''нове
життя'') стосується як загального оновлення єврейського народу (Мф 19:28), так і особистісного спасіння,
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зокрема у момент появи Божої благодаті, коли підставою для спасіння слугували неправедні справи, а
милість Божа через ''відродження і оновлення Святим Духом'' (Тіт 3:5). Отці Церкви аргументували
наявність духовного відродження, співмірного з благодаттю хрещення. Для Пелагія ця благодать, під
якою загалом він розумів свободну волю чи одкровення Божого закону, означала відпущення гріхів.
Натомість Августин доводив, що отримуючи попередню благодать хрещення, незалежно від віри і
прощення гріхів новонароджені ''відроджуються до життя'' [4: 7]. Представники протестантської
ортодоксії, поділяючи і розвиваючи ідею Августина про попередню благодать, під поняттям
''відродження'', приміром у Ж. Кальвіна, детермінується суб’єктивне і всеосяжне оновлення, у тому числі
і освячення людини. Становлення поглядів Ф. Я. Шпенера на проблематику ''народження згори''
відбулося як під впливом лекцій професорів Страсбурзького університету, де він навчався, так під
впливом спілкування з реформатським містиком Ж. де Лабаді, який проповідуванням ідей женевського
кальвінізму, остаточно переконав двадцятичотирьохрічного пастора у значущості досвіду ''народження
згори'' для християнина. У баченні Ф. Я. Шпенера духовне відродження за допомогою могутності
Святого Духа, наслідком якого є оправдання, означає отримання людиною ''нового народження'' як
виявлення єдності оправдання і освячення та уможливлення духовно-морального вдосконалення. Якщо в
протестантській ортодоксії ''нове народження'' ототожнюється з актом прощення гріхів, то у пієтистів
воно означає потребу метаморфози усіх сфер людського буття за зразком християнських загально
моральних цінностей.
У багатьох пунктах віровчення Ф. Я. Шпенера відбувається суттєва трансформація. Так, антитеза
протестантської ортодоксії і пієтизму простежується на рівні дисонансу між теоретичним вченням і
практичним життям та особистісним досвідом. Лютеранська ортодоксія наголошувала на пріоритетності
теологічних догмат, а не на чистоті християнського буття. Очевидно, що лютерани-пієтисти
концентрували увагу на внутрішньому духовному світі християнина, на його індивідуальному досвіді.
Теологічну догматику і суперечки в межах протестантської схоластики Ф. Я. Шпенер виводив на
периферію релігійного буття та заявляв про недосяжність теологічних знань без досвіду особистісного
релігійного відродження, на розкриття змісту й особливостей якого спрямовані його теологічні пошуки.
Таким чином, ще однією особливістю пієтизму стає первородність суб'єктивної події. На тлі апелювання
пієтистами, вслід за ортодоксальним лютеранством, до освяченості людського буття як свідчення
істинної віри, вони, на противагу лютеровому поняттю земного ''покликання'' як наслідку проголошення
ним священною усю буденну діяльність, негативно ставилися до мирського буття християн.
Варто наголосити, що значущість суб’єктивної події як запоруки спасіння постає однією із
характерних рис пієтизму та домінантою у поглядах Ф. Г. Франке. Під суб’єктивною подією він розумів,
по-перше, вслід за Ф. Я. Шпенером, особистісне релігійне відродження, по-друге, особистісний досвід
переживання і щирого каяття за власні гріхи та переживання почуття Божого прощення. До того ж
теолог вважав, що саме його особистісний досвід трансформації релігійного світовідчуття обов’язковий
для всіх християн, а особливо для пастора. Така позиція засвідчує відхилення Ф. Г. Франке від вчення
лютеранської ортодоксії, відповідно до якого нівелюється прерогативність як релігійного досвіду, так і
почуттів в утвердженні спасіння та акцентується увага на те, що саме у Слові Божому, а не в людині
таяться гарантії спасіння.
Завдяки активній діяльності Ф. Я. Шпенера і А. Г. Франке, які пропагували перевагу благочестивої
практики над догматичною правовірністю, орієнтували на поглиблення віри, моральне піднесення у
різних регіонах їх послідовниками, поширювався, насамперед, німецький лютеранський пієтизм. Так,
пієтиські ідеї закріпились і набули подальшого розповсюдження, передусім, в університеті в Галле, до
заснування якого долучився Ф. Я. Шпенер і його наслідувач А. Г. Франке. Вихований у лютеранських
традиціях, він поступово захоплюється пієтизмом і уже у 1692 р. під його керівництвом і завдяки
активній діяльності викладачів теологів-пієтистів університет Галле став осередком пієтизму, де цей рух
набув нових виявів і значного поширення. Окрім плідної різнобічної діяльності, пов’язаної із
заснуванням школи для бідних, всесвітньо відомого притулку для дітей, відкриттям інституту для
підготовки кваліфікованих вчителів, долученням до створення видавництва та викладацькою роботою як
професора грецької і східних мов тощо, А. Г. Франке чітко визначив пріоритет теологічної підготовки
пасторів і місіонерів в університеті, сутність якого зводиться до домінування практичного вивчення
Святого Письма. Притому теологи поступово переглянули смисли його розуміння від буквального як
єдиноможливого до подвійного і навіть потрійного (буквального, духовного, містичного). Викладачітеологи відмовилися від категоріально-понятійного апарату філософії, обмежили вивчення догматики.
Ідеї пієтизму активно популяризували і по всій Німеччині, і по східноєвропейських країнах студенти
А. Г. Франке, який, у свою чергу, поширював пієтизм через налагодження взаємодій із християнами
різних країн. За спостереженнями дослідника історії філософії Д. Чижевского, він робив кроки назустріч
протестантам і православним слов’янського походження як таким, які в основному продовжують
дотримуватися традицій християнської ортодоксії. Для цього А. Г. Франке запроваджував кваліфіковане
вивчення і переклади пієтиської літератури, зокрема російською мовою. Його починання було
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продовжено запрошенням у Галле ерудованого українського богослова Т. Тодорського – автора
майбутнього перекладу творів Й. Арндта ''Чотири книги правдивого християнина'', шанованого
пієтистами як свого предтечу. Водночас А. Г. Франке і його послідовники налагоджували взаємини з
чеськими протестантами, словацькими лютеранами, ''богемськими братами'' [5: 202].
Доречно згадати, що ще одним напрямом німецького пієтизму, поширеного під впливом діяльності
Ф. Я. Шпенера і А. Г. Франке, став Богемський союз братів. Союз сформувався у межах очолюваної і
відродженої графом Н. Л. фон Цинцендорфом Моравської церкви та очолюваною І. А. Бенгелем групи
вюртембергських лютеран, чиї погляди завдяки поєднанню академічних знань із шанобливим
відношенням до вивчення Святого Письма репрезентують найтісніший зв’язок із теологічною
спадщиною протестантської ортодоксії. Як автор найпоширеніших і глибоко опрацьованих коментарів
''Gnomon Novi Testamenti'' І. А. Бенгель, як і його наступник М. Ф. Росс у творі ''Christliches Hausbuch'',
при трактуванні Святого Письма намагається уникнути доктринального формалізму і використовує
історичний підхід.
Ідея релігійно-морального оновлення частково обумовила формування нових конфесійних утворень,
що згодом стало однією із причин диференціації протестантизму на методизм, баптизм,
п’ятидесятництво, адвентизм, чиї віровчення постулювали різне відношення до засад протестантської
ортодоксії від кардинального заперечення до часткового запозичення. Приміром, український і
кавказький баптизм на етапі формування своєї теології ''прийняв дуже чітку кальвіністську
спрямованість'' [6: 261], але поступово цілком легалізував армініанські позиції. Прагнення вийти за межі
суто теоретичних конструкцій протестантської ортодоксії про Бога задля встановлення з Ним
особистісного зв’язку спричинило виникнення подібних до пієтизму релігійних рухів поза Німеччиною.
Не залишилися осторонь означення пієтизму новоєвропейські філософські та теологічні пошуки. Його
антидогматичні та антиклерикальні інтенції абсорбували та удосконалювала низка діячів Просвітництва.
Таким чином, ми можемо зробити висновки, що релігійно-парадигмальні трансформацїї у
новоєвропейському бутті обумовили відродження протестантської ортодоксії, передусім, прагнення її
представників відновити перманентну чистоту ідеалів раннього християнства й апостольського вчення, а
також реконструювати засади аскетизму, активності й духовного піднесення доби Реформації у межах
пієтизму як релігійного руху, сформованого унаслідок реакції на домінування у тогочасній
ортодоксальній протестантський теології формального інтелектуалізму. На початковому етапі ідеї
пієтизму не були узгоджені в єдиній теологічній системі та загалом пієтизму не притаманна
доктринальна одностайність. В окремих ідеях пієтизм відхилявся від вчень протестантської ортодоксії.
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Стасюк Л. А. Репрезентация протестантской ортодоксии в новоевропейском пространстве.
В статье рассмотрены вопросы места протестантской ортодоксии в процессах духовнопрактического преобразования мира в социокультурных реалиях европейского общества на рубеже
XVII-XVIII века. На основе компаративного анализа разворачивается сущность наследования или
отклонения Ф. Я. Шпенером ортодоксальной протестантской теологии. Прослежены основные
тенденции распространения концепций М. Лютера и Ж. Кальвина в контексте пиетистских
интерпретаций в частности инкультурации протестантской ортодоксии в целом как самобытного
религиозно-духовного явления.
Ключевые слова: протестантская ортодоксия, пиетизм, ''новое рождение'', теология.
Stasyuk L. O. Representation of Protestant Orthodoxy in the Modern Europe.
The article considers the role of Protestant Orthodoxy in the processes of the spiritual and practical world
transformation in the socio-cultural realities of the European society at the turn of the ХVІІ-ХVІІІ centuries. On
the basis of the comparative analysis the essence of F. Ya. Shpener’s imitation of the Orthodox Protestant
theology or the deviation from it is evolved. Pietism, originated in the confessional depths of Protestant
Orthodoxy, is caused by changes in the spiritual existence of modern Europe. These changes caused the need for
moving to periphery of formal and theoretical theological structures as opposed to the priority of the routine
religious and church existence, its practicality, the essential sensuousness as a natural phenomenon in the
history of Christianity. There is revealed a content of some ideas by which the pietism deviates from Protestant
Orthodoxy teachings. In particular, a new F. Ya. Shpener’s vision is connected with his interpretation of faith
and justification concepts. However, following M. Luther and J. Calvin the pietists wanted to restore the
permanent purity of the ideals of the early Christianity and the apostolic teaching and to revive the asceticism
principles, the activity and spiritual uplift of the Reformation era as well. There are observed main tendencies of
expansion of Martin Luther and Jean Calvin’s concepts in the context of pietist interpretations in particular and
inculturation of Protestant Orthodoxy as a distinctive religious and spiritual phenomena in general.
Keywords: Protestant Orthodoxy, pietism, "new birth", theology.
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КІТЧ ЯК НАСЛІДОК МАСОВІЗАЦІЇ
У статті зазначено, що відбулася стандартизація потреб та засобів їх задоволення, а також зрівняння
їх до рівня людини-маси. Це сприяло створенню нової культури, яка б влаштовувала широкі маси
населення. Таким культурним утворенням стало явище кітчу. Кітч, зумовлений масовізацією
свідомості, сьогодні є посутньою частиною української та закордонної культури.
Ключові слова: кітч-іронія, маскультура, постмодернізм.
Постановка проблеми. Історично складалося так, що незважаючи на чіткий поділ еліта – маса,
забезпечення успішності функціонування суспільства чи держави залишалося за елітою. Подекуди
спостерігались загравання еліти з масами, й особливої значущості вони набули у сфері культури,
починаючи від доби романтизму, коли популярно було їздити селами та записувати народну творчість.
Сьогодні уже можна вважати класичним поділ культури на елітарну та масову. Крім того, починаючи з
кінця ХІХ століття в результаті стрімкого розвитку промисловості та урбанізації роль мас, які до того
функціонували у вигляді сліпої руйнівної сили в соціальних процесах, істотно зросла, що означилося
поняттям "масовізація". Еліта поступово віддалилася від участі в історичному процесі, поступившись
натовпу – короткочасному об’єднанню мас просторовою близькістю й емоційною спільністю, що легко
піддавалася навіюванню та імітації. На цьому рівні людина практично не усвідомлювала свою
приналежність до маси, хоча й була частиною її.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зауважити, що явище "масовізації" не є новим
предметним полем для дослідження. Воно осмислювалось у працях таких відомих мислителів, як
Г. Арендт, Д. Бел, Е. Канетті, Г. Лебон, К. Мангейм, С. Московічі, Ф. Ніцше, X. Ортега-і-Гассет,
Ж. Сорель, Е. Тофлер, З. Фройд, Е. Фром, О. Шпенглер, К. Юнг, К. Ясперс та інших. Однак, не існує
однозначного трактування. Так, частина дослідників появу масового суспільства пов’язує із занепадом
культури (на думку К. Ясперса, "масове суспільство є хворобою ХХ ст., а власне маси – рід існування та
розкладення людського буття, коли світ попадає в руки посередностей. Маса нерозчленована,
однофонова, немає своєї базової основи та позбавлена самосвідомості" [1 : 412]. У результаті цього, як
вважає філософ, масове суспільство, що приводить до стандартизації всіх сфер суспільного життя,
породжує тоталітарний режим з його принципом "стадного існування". Інші дослідники вважають
виникнення масового суспільства закономірним явищем цивілізаційного розвитку. Актуальність
інтерпретації масової культури властива філософії, культурології, соціології, семіотиці, лінгвістиці, крім
цього варто виділити вагомі аспекти її осмислення: американізація, глобалізація, ідентичність,
постколоніалізм, субкультура, контркультура.
Виклад основного матеріалу. Внаслідок поширення засобів масової комунікації, які активно
використовують можливості мультимедійних технологій, та в результаті глобалізаційних процесів
відбулась видозміна з маси-натовпу на масу-публіку. Публіка, на відміну від натовпу, розпорошена в
просторі, але вона є виключно духовною та інтелектуальною спільністю. Публіка реалізовується через
особливу духовно-психологічну освіту. Тому й не дивно, що в суспільстві існує певна стандартизація
потреб та способів їх задоволення, а також "зрівняння" до рівня людини-маси (термін введений у
науковий обіг Х. Ортегою-і-Гассетом).
Свого часу відомий італійський філософ Умберто Еко констатував, що "порядок слів більше не відповідає
порядку речей". Це означало суперечність між чинною системою комунікації та наявною історичною
ситуацією, а відтак існування культури в стані кризи репрезентації. Довготривале неприйняття масової
культури пояснювалося закладеним у ХVІІІ ст. розумінням культури як виключно аристократичного
феномену, за яким передбачається усамітнене культивування життя духа й протиставлення вульгарності
натовпу. З кінця 50-х рр. ХХ ст. в Італії розгортається дискусія щодо масової культури й ролі мас-медіа в її
популяризації, вагомим досягненням якої є сформульовані У. Еко визначення термінів "культура" й
"інтелектуал". Філософ схиляється до думки, що справжня культура завжди контркультура, тобто "активна
критика й перетворення існуючої соціальної, наукової або естетичної парадигми" [2 :124], а інтелектуал –
людина, котра здійснює цю критичну функцію незалежно від її соціального статусу, роду діяльності й освіти.
Масова культура, вихідним пунктом якої є розуміння людини як невільної від машин, реалізується,
насамперед, як культурна індустрія мас-медіа. Стрімкий розвиток мас-медіа, з одного боку, забезпечується
технічною досконалістю, а з іншого – змінює горизонти очікувань глядачів і параметри оцінки. Лінійний
спосіб мислення було витіснено більш прогресивним і глобальним сприйняттям через зорові образи,
інформаційно-смислове навантаження яких зумовлює домінування візуального типу мислення, що не
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заохочує до зайвої інформативності, вільного тлумачення і нездорової цікавості. Візуальна комунікація
набуває ознак канону для мас-медіа, залишаючи право на варіативність інтерпретації глядачем.
У. Еко прогнозує, що в найближчому майбутньому суспільство поділиться на два класи: тих, хто дивиться
тільки телебачення, тобто пасивно одержує готові образи й готове судження про світ, без права критичного
відбору отриманої інформації, і тих, хто дивиться на екран комп’ютера, тобто здатний відбирати й обробляти
інформацію. Зазначений поділ ґрунтується на висловленій філософом ідеї про наївного й критичного глядача.
Перший є "заздалегідь підготовленою жертвою власної стратегії висловлювання" і користується твором як
"семантичною машиною"; другий являє собою критичного, вишуканого читача, який готовий брати участь у
грі, що запропонована автором, і усвідомлено направляється у розставлені для нього пастки. Тому не дивно,
що кітч абсолютизує роль зорового образу, а звідси – гіперцепції.
Враховуючи, що посутньою частиною сучасної культури, як не нею самою, є постмодернізм, варто
зазначити, що за зовнішніми ознаками кітч і постмодернізм легко сплутати, проте перший націлений на
наївного глядача / реципієнта, а другий звертається до критичного глядача / реципієнта. У. Еко пропонує
концепцію кітчу як немистецтва. Він вважає, що кітч всього лише "ідеальна їжа для ледачої аудиторії",
яка бажає одержувати задоволення, не докладаючи до того ніяких зусиль, будучи впевненою, що
насолоджується справжньою репрезентацією світу, тоді як фактично вона здатна сприймати лише
"вторинну імітацію первинної влади образів" [3 :183]. Кітч апелює до "людини-маси", позбавленої
особистісності й суб’єктності. Він настільки поширився у сучасній культурі, що ми можемо говорити про
такі його різновиди: "наївний" (спонтанно виникає при бажанні видатися кращим) та "іронічний"
(твориться усвідомлено як стиль-іронія, що виражається у створенні речей-заперечень, шедеврівпародій), імітативний (використовується для адаптації, підробка) та епатуючий (створення
"приголомшливих" образів, перебільшення і афектація). Спільним для всіх різновидів є те, що естетика
краси й оригінальності заміняється естетикою симуляції, тому кітчевий продукт це завжди копія,
повторення, підкорення встановленій наперед схемі чи надлишок.
Натомість постмодернізм розраховує саме на інтелектуальну публіку, що здатна оцінити іронію,
"штучність" твору, відстежити в ньому інтертекстуальні коди, тобто одночасно розважитись і отримати
нове знання. Йому притаманний власний епістемологічний статус: лінгвістична гра, інтелектуально
приваблива елегантна теорія. Для того, щоб текст було прочитано адресатом, постмодернізм виробляє
певні принципи організації повідомлення і передбачає відчуття світу через категорії симулякр, пастиш,
семантичної катастрофи (котрі безсумнівно ідентифікуються як постмодерні). Відмінність естетики
постмодерну від будь-якої іншої естетичної системи полягає, насамперед, у специфіці її базисних категорій,
якими є поняття повторюваності, відтворення і серійності. У. Еко звертає увагу, що ці категорії стосуються
того, що, на перший погляд, не здається тотожним, і з метою конкретизації "повторювального" мистецтва
філософ вводить ще категорії retake, remake, сага, серія, інтертекстуальний діалог. Відтак серія можливих
варіацій потенційно нескінченна, тому повторення не суперечить інновації.
Таким чином, розуміючи мас-медіа як невід’ємну складову сучасного суспільства, У. Еко звертає
увагу на роль зорових образів і серійності, що стають домінуючими у кітчі та постмодернізмі. Якщо кітч
із його серійністю умовно можна визначити як бідного родича мистецтва, то серія у постмодернізмі стає
художньою формою, здатною задовольнити нову естетичну чуттєвість.
Свого часу Т. Адорно зауважив: "Кітч – це не лише, як того хотіли б прибічники віри в освіту,
відходи мистецтва, його побічний продукт, що виник у результаті підступної акомодації
(пристосування), він ховається в мистецтві, очікуючи моменту, що постійно повертається, дозволяє
"вистрибнути" з мистецтва. Тоді як кітч, немов гном, вислизає від будь-якої дефініції, у тому числі й
історичної, однією із його невід’ємних характеристик є фікція і тим самим нейтралізація не існуючих
реально почуттів. Кітч – пародія катарсису. Але та ж фікція створює і справжнє мистецтво, що претендує
на вирішення великих завдань і досягнення високої мети, відіграючи в його створенні істотно важливу
роль, – фікція не має нічого спільного з документальним підтвердженням реально існуючих почуттів, з
виділенням-з-себе психічної сировини, початкового матеріалу для психічних переживань. Безглуздо
намагатися провести абстрактну межу між естетичною фікцією і емоційним мотлохом кітчу. Кітч, немов
отруйна речовина, є домішкою будь-якого мистецтва; мистецтво в наш час докладає відчайдушних
зусиль, щоб позбавитися неї. Створюване й розбазарюване почуття доповнюється категорією
вульгарного, що стосується будь-якого почуття, яке йде на продаж. Один із моментів кітчу, який можна
було б використовувати як дефініції цього явища, полягає в наступному – це симуляція неіснуючих
почуттів і тим самим їх нейтралізація, нівелювання, а також симуляція естетичного феномену. Кітчем
можна назвати мистецтво, яке не може або не хоче, щоб його сприймали серйозно і яке, проте, усім своїм
видом демонструє естетичну серйозність" [4 : 345].
Власне зазначена позиція вмотивована природою кітчу. Так, К. Ґрінберг писав: "Осілі в містах селяни
навчились читати і писати як необхідності, але вони одночасно не отримали можливості дозвілля та
смакової освіти для того, щоб вільно насолоджуватись міською культурою. Загубивши інтерес до
фольклорної культури (яка пов’язана з селянським побутом), відчувши ситуацію нудьги, вони, природно,
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почали вимагати від суспільства забезпечення доступної їм культури. Таким чином, соціальна
батьківщина кітчу – маргіналії промислових міст, а кітч можна визначити також як псевдофольклор у
постселянському середовищі" [5 : 49].
Як бачимо, кітч по-особливому пов’язаний із такою свідомістю, у якій, з одного боку, констатується
безпідставність свого існування, а з іншого – прагнення змінити, організувати, впорядкувати світ, що
відбувається на основі зміни ідеологем. Зауважимо, наслідком цього виступає або власне зміна самого
життя у його основі (що є зміною екзистенційного характеру), або зміна світу для життя шляхом його
прикрашання (що провокує властиве людині-маси міщанство як убогий, немічний у своїй духовній
примітивності образ життя, несмак і вульгарність).
На думку Жана Бодрійяра, розповсюдження кітчу, яке витікає з індустріального множення кількості
речей, із вульгаризації на рівні предмету різних знаків, запозичених із всіх областей (минуле, нео,
екзотика, фольклор, футуризм) і з невпорядкованої ескалації "готових" знаків, має свою основу як тип
"масової культури" у соціологічній реальності суспільства споживання. Зазначене суспільство є
мобільним і таким, для якого обмеженої кількості предметів розкоші достатньо, щоб слугувати
"відмінним" матеріалом для привілейованої касти. Відтак, кітч із його функцією похідної речі осягається
не тільки посередництвом естетичних категорій (краса, грація, вишуканість і т. д.), але й соціологічних
(статус, відмінність, статистична рентабельність та ін.).
Першопочатково, виконуючи імітуючу та компенсаторну функції, кітч реалізувався в оформленні
помешкань (найчастіше відбувалось певного роду кодування помешкання як такого, яким володіє
людина зі статками, але без знань та історії). Організація / влаштування приватного простору / оселі як
власної сакральної моделі, що імітує архетип раю, є одним з інваріантів повернення. А тому й не дивно,
що людина-маси у дизайні помешкання віддає перевагу кітчу, за допомогою якого констатується
несвідоме прагнення до розкішного життя, показ іншим своїх матеріальних статків, демонстрування
власної неординарності. Естетиці краси й оригінальності він опонує естетикою симуляції, а кітчеві
образи трансформуються у кліше, найчастіше лише з одним смисловим навантаженням, котре досить
часто не має нічого спільного з класичним. Кітч орієнтується на предмет унікальний, дорогоцінний,
проте відтворює його більшим або меншим, ніж оригінал, імітує матеріал, повторює форми або комбінує
їх належним чином (маємо на увазі категорію аксесуарів, прикрас, сувенірів, декору).
Проілюструємо присутність елементів кітчу на прикладі сучасного дизайну житла. Кітч від
надмірності статку в помешканні людини-маси обґрунтований викликом бідності, а тому він апелює до
псевдоісторичної архітектури та дизайну. Тоді з’являються псевдоколони, що розташовані у невдалих
місцях, розмальовані під мармур стіни, портики й каріатиди в зоні дверей, готичні вікна в поєднанні із
сучасними жалюзі. Кольорове оформлення такого інтер’єру відповідає поняттю "занадто": фіолетовий,
червоний, зелений і подібні відтінки, та домінуючою залишається імітація золота. Хаотичне поєднання
стилів і кольорів, натяк на неординарність демонструють, що власник такого помешкання "може собі
дозволити" й "ніхто йому не вказ".
Кітч від бідності в помешканні людини-маси виглядає зовсім по-іншому і є агресивним, оскільки
самовираження знаходить вихід у оформленні оселі підручними засобами. Він простежується у наданні
переваги картинам і статуеткам, що належать до так званого "ширпотребу": фігурки із несправжнього
"африканського" дерева, квадратні "китайські" монетки, величезні скляні "котячі очі", буддійський
символ достатку – Хотей, зодіакальні знаки, фігурка індійського царя мавп – Ханумана, "грошове"
дерево, маски, скульптурки духів та інше. Всі ці речі, покликані сприяти достатку й благополуччю, проте
зібрані разом вони радше викличуть дискомфорт і роздратування.
Актуальними з цього приводу є думки Ж. Бодрійяра, який наголосив на таких ознаках кітчу, як
надмірність знаків і псевдооб’єкт: "Мова йде про категорію, яку важко визначити, але яку не треба
змішувати з тими чи іншими реальними об’єктами. Кітч може бути повсюдно – у деталі предмета, у
крупному ансамблі, у штучній квітці й фоторомані. Він визначається переважно як псевдооб’єкт, тобто
симуляція, копія, штучний об’єкт, стереотип; для нього прикметна бідність, у тому, що стосується
реального значення, і надмірність знаків, алегоричних референцій, різнорідних конотацій, екзальтація в
деталях і насиченість деталями" [6 : 144-145]. Як бачимо, людина-маси замість того, щоб прагнути
заволодіти тим, у чому відмовлено, насолоджується тим, що є недостатньо досконалим.
У сучасній культурі кітч як явище значно розширив межі свого існування, що обумовлено масовою
комунікацією, котра керується варіативністю інтерпретацій. Одні й ті самі речі в різних соціальних
групах "читаються" за допомогою різних "кодів". Можемо стверджувати, що кітчування – це
декодування, оскільки речі, які несуть на собі естетичний, історичний та інформативний коди,
найчастіше втрачають їх, коди витісняються механічним примноженням або механічним привласненням.
А тому й не дивно, що кітч у дизайні пов’язаний із комфортом, задоволенням, колекціонуванням
вражень-сувенірів і фетиш-об’єктів, а також із відчуттям "свята, яке завжди з тобою". Йому властива
естетична фікція, емоційний хлам та "ерзац незадоволення". Він вийшов за межі дизайну помешкань, і
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представлений у дизайні одягу ("королем кітчу" називали Джанні Версаче, лінія Cheap and Chic марки
Moschino), рекламі, глянцевих журналах (Vogue), літературі (соцреалізм як ерзац-культура), музиці.
Висновки. Отже, кітч належить до позамистецьких явищ, у той же час залишаючись частиною
сучасної культури. Поява цих явищ вмотивована запитами маргінальних структур. Він найчастіше
пов’язаний із потребою творення нового, що базоване на імітації елітарних форм мистецтва. Таким
чином кітч дозволяє наблизити вишуканий культурний простір до носія масової свідомості. Ставши
полем об’єднання для елітарного й масового, кітч містить у собі ще й ідеологічне навантаження. Він
дозволяє маніпулювати масовою свідомістю його виробником і замовником (кітчменами), створюючи
поле безконфліктності, оптимізуючи дійсність через зображення її виключно позитивною.
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Чаплинская О. В. Китч как следствие массовизации.
В статье указано, что произошла стандартизация потребностей и способов их удовлетворения, а
также уравнение их до уровня человека-массы. Это способствовало созданию новой культуры, которая
бы удовлетворяла широкие массы населения. Таким культурным образованием стало явление китча.
Китч, обусловленный массовизацией сознания, сегодня есть сущностной частью украинской и
зарубежной культуры.
Ключевые слова: китч-ирония, масскультура, постмодернизм.
Chaplinska O. V. Kitsch as the Consequence of Massification.
The article points out that standardization of needs and means of their satisfaction and also their equalization to
the level of human mass happened. The phenomenon of "massification" is not a new field for the research. It is
interpreted in the works of such famous thinkers as F. Nietzsche, José Ortega y Gasset, E. Tofler, Z. Freud, E.
Fromm, O. Spengler, K. Jung , K. Jaspers and others. It caused the creation of the new culture that would satisfy
the great mass of the population. This cultural formation was the phenomenon of kitsch. Kitsch, which is due to
the massification of consciousness, is now an essential part of Ukrainian and foreign culture. The phenomenon
of kitsch was analyzed in the works of Th. Adorno, Jean Baudrillard, K. Greenberg, U. Eko. Kitsch absolutizes
the role of the visual image, and hence – hyperception. It is easy to confuse kitsch with postmodernism as for
external features, but the former is aimed at a naive spectator / recipient, and the latter refers to the critical one.
Kitsch appeals to "human mass", deprived of individuality and subjectivity. It is spread so much in the modern
culture that we can talk about such varieties as: "naive" and "ironic" imitative and shocking. It is common for
all versions that the aesthetics of beauty and originality is replaced by simulation, so kitsch is always a copy, a
repetition, etc. It is approved that kitsch is the decoding as the things bear the aesthetic, historical and
informative codes, replaced by mechanical augmentation or appropriation.
Keywords: kitsch-irony, massculture, postmodernism.
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ІНТУЇТИВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ БАЗИС ДРЕВНІХ СВЯТ
Автор статті пропонує розглянути сьогоднішнє повернення до древньоязичеських гедоністичних
псевдоцінностей не з описового боку і відповідно не з позиції захоплення ними як спадщиною минулого, а
оцінити досягнення сучасної християнської святкової культури крізь культуру язичеську із врахуванням
їх часткової взаємодії. При цьому древні релігійні ритуали розглянути не як антагоністичні, а як ті, що
віддалено затверджують з минулого сучасну високорозвинену культуру християнську, констатуючи
поступову підміну фундаментальніших традиційних культур квазікультурою з аксіологічними
елементами старовини.
Ключові слова: свято, ритуал, хаос, самопожертвування, парадокс.
Постановка проблеми. Осмислення свята як складової святкової традиції і культури стає особливо
актуальним в ХХI столітті, коли поряд з іншими кризисними явищами в суспільстві виявляється і криза
традиції святкування. Відбувається поступова підміна фундаментальніших традиційних культур
квазікультурою з аксіологічними елементами старовини. Християнські цінності як етичне досягнення
сучасного соціуму оголошуються лише одними з рівних в черзі безлічі асоціальних регресивних культівкультур. Людство заради науково-філософського виправдання своїх низовинних бажань згодне
апологізувати проникнення перехідних культурних форм з минулого в сьогодення. Як результат різко
знижується значущість традиційних свят, споконвічно профанні і язичеські свята сакралізуются, в той
час як сакральні профануються.
Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю наукового аналізу культурскладових
древніх міфів і ритуалів для констатації факту прогресивності або регресивної культури соціуму при
поверненні до елементів язичеських свят.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатозначність свята як важливої складової
цивілізаційного і культурного просторів породила щонайширше дослідницьке поле різних аспектів,
напрямів, підходів і проблем, починаючи з часів античності і до наших днів: вельми обширна література,
де досліджується один з основних аспектів – аналіз свята як культурологічного і соціального феноменів
(А. Афанасьєв, А. Гуревич, К. Жигульський, Ю. Лотман, В. Пропп); співвідношення сутнісних
характеристик свята і культури (М. Бахтін, А. Гуревич, В. Іванов); погляд з позицій етнографічного
аспекту і антропології (А. Байбурин, К. Леві-Стросс, Б. Малиновський, С. Токарєв, Д. Фрезер).
Осмислення різних аспектів сакральності свята проводилося як у класичних роботах (Аристотель,
Аврелій Августин, Фома Аквінський, Платон), так і в роботах сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів
(Н. Баранова, М. Бахтін, С. Безклубенко, В. Біляцька, М. Бубер, Р. Генон, В. Личковах, Д. Лихачьов,
О. Лосєв, М. Еліаде, П. Чубинський, Ф. Щербіна, М. Епштейн). Проте у вказаних і багатьох інших
роботах не відбивається повною мірою трансцендентна і сакральна суть святкового дійства, його
структури в співвідношенні з цивілізацією і квазіцивілізацією, культурою і квазікультурою.
Мета дослідження. Протягом історії міф, ритуал, свято включали елементи пояснення світу, проте не
це було їх основною метою [1: 44]. Ритуал завжди був вкрай прагматичний, але не в утилітарному, а
знаковому аспекті. Прагматичність полягала в тому, що за допомогою ритуалу колектив вирішував
життєво важливі завдання по збереженню, контролю і відтворенню своїх основних цінностей, і
переважно не матеріальних, а символічних. Саме тому культурологи, етнографи і лінгвісти Р. Ферс,
М. Хеллідей і їх послідовники, у відповідь на тейлоровське і фрезеровське розуміння ритуалу як свого
роду протонауки, відкинули ''практичний'' підхід до ритуалу. Ними було проголошено, що основною
якістю ритуалу є його виразність і за своєю природою він ближче до поезії, мистецтва, ніж до науки [2:
238]. Й саме свято є найбільш точним тому підтвердженням. Звідси визначаючою звучить думка
Джеймса Бітті, коли він пише, що для ритуалу немислиме питання ''яким чином це сталося?''. Замість
цього є питання ''хто це зробив?''. У цьому сенсі можна сказати, що наука деперсоніфікувала
Всевишнього і його віддзеркалення y пантеїстичному світосприйманні – природу. У науці існує свого
роду презумпція невідомості, тоді як в ритуалі і святі все відомо заздалегідь. Коли ми маємо справу з
витвором мистецтва, ми не задаємося питанням ''для чого це?'' або ''як це використовувати?''. В усякому
разі, важливішим представляється питання ''які ідеї і цінності в ньомy реалізуються?'' [3: 65]. Тому автор
статті пропонує підійти до сучасного осмислення повернення до древньоязичеських гедоністичних
псевдоцінностей не з описового боку і захоплення ними як спадщиною минулого, а оцінити досягнення
сучасної християнської святкової культури крізь культуру язичеську з врахуванням їх часткової
взаємодії. При цьому древні релігійні ритуали розглянути не як антагоністичні, а як ті, що віддалено
затверджують з минулого сучасну високорозвинену християнську культуру.
© Погребной В. В., 2014
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Основна частина. Сенс даного огляду елементів древньої еортології і рітуалістики полягає не в
простому узагальненні. Важливим бачиться окреслити круг ідей, що визначають принципи розуміння і
інтерпретації деяких древніх ритуалів стосовно сучасності. Географічний і хронологічний розкид, що
при цьому виявляється, характеризується як стан вивченості, так і міру складності ритуалу й свята. ''При
цьому навряд чи варто вважати, що подальші дослідження ритуалу приведуть до більшої одноманітності
поглядів на його природу. Одна з особливостей таких феноменів культури якраз і полягає в тому, що
вони допускають безліч прочитань, навіть таких, які на перший погляд є взаємовиключними, але по
глибині проникнення в суть проблеми виявляються максимально близькими'' і об'єднуючими [4: 36].
Вираження суті древніх ритуалів відповідає їх глибинному і навіть позачасовому сенсу як
віддзеркаленню на перший погляд невидимого прогресу. До того ж це творіння кінець кінцем має
креаціонний характер і має на увазі жертвопринесення як найбільш досконалу і ефективну форму діяння
[5: 24], причому жертвопринесення граничного. Детально описаний Тітом Лівієм обряд, який мав своє
коріння у військових діях римлян з самнітами, є яскравим тому прикладом. У одній із вирішальних битв
Другої Латинської війни консул Децій, побачивши, що його легіони відступають під натиском ворогів,
приніс себе в жертву заради перемоги. Він повторив за верховним жерцем ритуальні заклинання,
закликаючи безліч богів, починаючи з Януса, Юпітера, Марса і Квіріна і кінчаючи духами-манами і
богинею Теллус. Тим самим Децій прирік в жертву манам і Землі як ворожі війська, так і себе і свою рать
разом з ними. В епізоді загибелі Деція ритуал devotion (відданості) ілюструє архаїчну ідею
самопожертвування людини ''смерть як творіння'': принесення себе в жертву заради успіху майбутнього
підприємства [6: 103]. Витоки ритуалу devotion варто шукати в педагогіці релігійної літератури, що
пропагувала високу смерть заради блага людства в древніх міфах. ''Існувало оповідання про смерть і
воскресіння Осіріса, що дійшло до нас в уривках. Згідно цьому міфу, цар Єгипту бог Осіріс був
зрадницьки убитий своїм братом богом Сетом, тіло Осіріса було розрубане на шматки і розкидане по
всіх частинах країни; сестра-дружина Осіріса богиня Ісіда після довгих пошуків знайшла і зібрала
шматки тіла бога і народила від нього сина – бога Гора; останній здолав Сета і воскресив свого батька''
[7: 182]. У святковій системі це виражалося в трьох днях посту, жалю і пантомімічних дій, що
змальовували пошуки убитого і розчленованого Осіріса і похоронні обряди, здійснювані Ісідой (29
жовтня – 1 листопада), які у міру розвитку сюжету змінювалися радістю і тріумфуванням вірних, коли їм
сповіщали, що тіло бога нарешті знайдене, відтворене й живе. Звідси стає ясним, чому на великому святі
сівби жерці хоронили зображення Осіріса, зроблене з глини і зерна. Коли в кінці року або через
коротший проміжок часу це зображення викопували, було видно, як з плоті Осіріса пробиваються
порослі. А це вважалося ознакою хорошого урожаю. Зерно виростало з тіла бога зерна, він годував народ
тілом своїм і вмирав для того, щоб люди могли жити [8: 342]. Подібний святковий ритуал ми зустрічаємо
і в культі ацтеків. На святі зимового сонцестояння в грудні ацтеки ''вбивали'' зображення свого бога
Уітцілопочтлі, після чого споживали його. Перед початком цього урочистого обряду з насіння різних
сортів, замішаних на дитячій крові, вони ліпили статую бога в образі людини. Кістки бога були
представлені шматками деревини акації. Статую ставили на головний вівтар храму, і в день свята цар
обкурював її пахощами. Вранці наступного дня статую знімали і ставили на ноги. Потім жрець, що діяв
від імені бога, виймав дротик і, з силою метнувши його в груди статуї, пронизував її наскрізь. Цей акт
називався ''убиванням бога Уітцілопочтлі, щоб його можна було з'їсти''. Один iз жерців вирізував
серцевину статуї і давав цареві з'їсти її. Останню частину статуї ділили на дрібні шматочки, які
роздавалися всім ацтекам від малого до старого, включаючи новонароджених немовлят чоловічої статі
[8: 440]. Якусь тотожність даного ритуалу ми знаходимо і в єгипетській та старо-мексиканській
культурах, і цей далеко не одиничний випадок викликає більше питань, чим відповідей. Територіальне
розділення континентів, а після і хронологічна різниця роблять неможливим обмін культурами, а тільки
дозволяють висунути припущення про якусь єдність загальних форм у далекому минулому, до
розділення на нації, релігії – культури.
Але якщо в одних культурах святкові жертовні ритуали стосувалися антропоморфних богів, то в
анімістичних схожі ритуали здійснювалися зі священними для племен тваринами. Так один із народів
Далекого Сходу – гіляки, вірили, що в кожному роді є свій ведмідь, як би їх родич. У його честь
влаштовували велике родове свято, де сам ведмідь був головною дійовою особою. Засновник ведмежого
свята запрошував на нього своїх родичів і друзів. Якщо він жив у невеликому селищі, то участь в святі
брали практично всі жителі. У віддалені поселення розсилалися запрошення, які звучали приблизно так:
''Я, такий-то, збираюся принести в жертву маленьке, дороге божественне створіння, яке мешкає в горах.
Друзі мої і господарі, приходите на пір. На нім ми з'єднаємося у великій радості отослання бога''. Для
цього заздалегідь ловили в лісі ведмежа, вигодовували в клітці, надаючи йому всі знаки поваги, а в
призначений день з великою шаною водили по стійбищу. Напередодні запрошені збиралися перед
кліткою, а спеціально вибраний оратор звертався до ведмедя з промовою, в якій повідомляв, що його
скоро відішлють до прабатьків. Він благав ведмедя пробачити їм цей гріх і виражав надію, що той не
розсердиться, підбадьорюючи, що разом з ним в довгу подорож відправиться багато пирогів і вина. На
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закінчення ведмедя розстрілювали з луків, але це робили не самі члени роду, а представники іншого
роду, пов'язаного з першим по браку. Люди цього іншого роду їли м'ясо убитого ведмедя і отримували
його шкуру. Голова і кістки ведмедя вдавалися до урочистого поховання [9: 174]. Джеймс Фрезер
підтверджував як свято ведмедя, так і дуже схоже з ним свято шанування і убивання китів у
далекосхідних народів.
Складнішими для інтерпретації в соціо-культурному плані з'являються жертовні свята, де центральним
об'єктом вже є не неживий символ бога, і навіть не священна тварина, а людина. Приклад людської замісної
жертви добре відомий в римській і вавілонській культурі. ''На сакейських святах відбувався обмін
соціальними ролями: у кожному сімействі на деякий час панував раб, одягнений по-царськи, що володів
повною владою над всіма домашніми. Аналогічне явище відбувалося і в масштабі всієї держави. У Римі
обирали монарха-одноденку, який віддавав своїм підданим безглузді накази. Деякі дані дозволяють
передбачати, що за часів більш древніх цього лжецаря чекала трагічна доля: йому дозволялася будь-яка
розпуста, будь-які ексцеси, але потім його убивали на вівтарі верховного бога Сатурна, якого він протягом
тридцяти днів втілював собою. На Родосі в кінці кроній приносили в жертву в'язня, заздалегідь напоївши
його доп’яна. На вавілонських сакеях вішали або розпинали раба, який протягом свята виконував в місті
роль царя, – користувався його наложницями, віддавав замість нього накази [10: 277]. Як і у випадках із
мексикансько-єгипетською аналогією подібні ''парадоксальні'' жертвопринесення здійснювалися і в
Південній Америці. Так обряд описаний іспанськими авторами XVI ст. проводився під час найголовнішого
весняного свята на честь бога Тецкатліпокі. У жертву йому заздалегідь вибирали найкрасивішого з
полонених, без фізичних недоліків. Такий обранець вважався втіленням бога. Протягом цілого року він
жив, оточений розкішшю і почестями, але під строгою охороною. За 20 днів до свята йому давали в
дружини і для послуг чотирьох красивих дівчат, і вони теж вважалися богинями. Але в день свята
полонений платився за ці почесті своїм життям: його вели до храму, жерці зводили його на вершину
теокаллі, клали грудьми вгору на кам'яного жертовника і верховний жрець розрубував йому кам'яним
ножем груди, виривав серце і підносив це серце богові сонця [9: 241].
Вавилонські й індійські жертовні свята приголомшують ще більшою символічністю і
парадоксальністю. Так випадки убивання правителів, коли видимий симптом старості, що настає і
служить сигналом того, що цар або жрець не в силах більш виконувати священні функції логічно може
бути з'ясований, то система віддання смерті правителя до появи вказаних симптомів вигладить
парадоксальною. Саме такі випадки і викликають здивування і стають об'єктом досконального розгляду.
Так на Сході в деяких народностях було прийнято убивати правителя у повному розквіті сил. Такі
народи обмежували монархічне правління певним терміном, який міг варіюватися. У деяких районах
Південної Індії правителя вибирали строком на 12 років. За повідомленням одного старого мандрівника,
в провінції Куілакар ''є язичеський храм, а в нім знаходиться високошанований ідол; раз в 12 років в його
честь влаштовується розкішний бенкет, щось схоже на ювілейне торжество, на яке скликаються всі
тутешні язичники. Місцевий цар управляє провінцією не більше дванадцяти років, тобто від одного свята
до іншого. Коли цей період добігає кінця, на свято збираються незчисленні натовпи людей, і великі
гроші витрачаються на пригощання брахманів. Для царя споруджується дерев'яний поміст,
задрапірований шовковою тканиною. В день торжества під звуки музики він у супроводі пишної процесії
вирушає до водоймища, щоб зробити обмивання, після чого молиться в храмі місцевому богові. Потім
цар, перед тими що зібралися, піднімається на поміст, бере гострий ніж і починає відрізувати собі ніс,
губи, вуха й інші м'які частини тіла. Відрізані шматки він поспішно відкидає, поки не починає втрачати
свідомість від втрати крові. На закінчення він перерізує собі горло. Такий обряд принесення жертви
місцевому богові'' [8: 262]. Ритуал дуже схожий із римською, мексиканською і індійською традицією
повідомляє й історик Берроз. ''У Вавілоні щорік справлялося свято Закєєв. Починалося воно
шістнадцятого числа місяця Лyc і продовжувалося п'ять днів. Засудженого на смерть злочинця
обряджали в царський одяг і садили на трон: йому дозволяли віддавати будь-які розпорядження, їсти і
пити за царським столом і жити разом з наложницями царя. Після закінчення п'яти днів з нього зривали
пишний одяг, карали батогами і вішали або садили на кол. У короткий період свого перебування у влади
злочинець носив титул Зогана. Цей звичай можна тлумачити просто як похмурий жарт, який зіграли з
нещасним злочинцем учасники веселого народного гуляння. Проте таку інтерпретацію спростовує одна
вирішальна обставина – псевдоцареві надається право жити разом із наложницями правлячого царя.
Досить пригадати, як ревниво оберігав східний деспот свій гарем, щоб не залишилося жодних сумнівів в
тому, що вавілонський цар ніколи і нікому, тим більше засудженому на смерть злочинцеві, не дав би
подібного дозволу без дуже вагомих до того підстав. Підстава ж могла бути лише одна – засудженого
придавали страті замість царя. А для того, щоб заміна була повноцінною, необхідно було дати
злочинцеві в короткий період правління насолодитися всіма благами царського сану [8: 267].
Висновки. Те, що було викликане до буття в акті творіння, стало умовою існування і сприймалося як
благо. Але до кінця кожного циклу воно приходило в занепад, убувало, ''стиралося'' і для продовження
існування потребувало відновлення, оновлення, посилення. Основним інструментом, за допомогою якого
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це досягалося, і був ритуал. Можливості ритуалу в цьому відношенні визначалися тим, що він був як би
схожий на акт творіння, відтворював його своєю структурою і сенсом і заново відроджував те, що
виникло в акті творіння [5: 7]. Іншого рішення парадоксів описаних святково-ритуальних дій складно
позначити. При аналізі філософа, культуролога, релігієзнавця вищеописані особливості древньої
рітуалістіки віддалено обреслюють збірний образ християнської еортології. І якщо на перший погляд
поїдання псевдотіла Осіріса, презирство власного життя заради блага свого народу можуть бути пояснені
пізнім запозиченням християнських теологів, то такі парадоксальні особливості людських
жертвопринесень, як убивання в розквіті сил, при переході від безрозсудного до зрілого віку, коли носій
стає скарбом мудрості і якраз міг найбільш продуктивно виконувати функції вождя, не логічно…, але
мало місце! Таким же простим і парадоксальним бачиться й те, що не крушаться кістки й череп
жертовного ведмедя у гіляків. Ще більш підсилюючим парадоксальність бачиться самоумерщвління
царя. У його самогубстві немає спокою, немає упевненості, що це, безумовно вірно, але він це робить!
Правильність його вчинку неначе підсвідомо признається відносною, а вірний, повний сенс лежить за
межами законів цього світу, недоступний у момент здійснення. Повнота сучасного християнського
ритуалу представляється такою, що включила безліч складних і малозрозумілих ритуальних дій древніх
язичеських релігій, і без християнського висновку так і залишилися б розрізненими первісними
парадоксами. Більш того, складається враження, що людство спочатку отримало якусь звістку про
найбільш досконалий ритуал, свято, їх смислове віддзеркалення, після чого вже народи, племена різних
континентів зберігали цю звістку, облікаючи її в нову форму, скорочуючи або ж розширюючи її
ритуальну модель. І без ритуальної символічної преамбули християнська ''смерть Бога'' для будь-якого
релігійного філософа виглядала б антиномією і ніяк не могла бути прийнята – Бог як абсолютна і вічна
істота просто не може померти! Не кожна людина ... вдумувалася у філософсько-релігійний сенс того або
іншого свята, але кожен знав, що святкується щось піднесене і гідне тріумфування. Високий сенс подій,
що святкуються, якщо не розумів до кінця, то добре відчував кожен учасник такого свята [11: 37]. По
Сімєону Новому, справжнє свято має лише той, хто, беручи участь в реально здійснюваному святі,
сприймає його як свято духовне. Лише при такому святкуванні все життя людини перетвориться на ''одне
безперервне свято ..., прєхождєніє від видимого до невидимого, туди, де припиняються всі образи, знаки
і символи свят, що бувають в справжньому житті, і де вічно чисті вічно насолоджуються чистішою
жертвою...'' (41, 6) [12: 529]. Свято своєю структурою відтворює порубіжну ситуацію, коли з Хаосу
виникає Космос [13: 112]. Він починається з дій, які протилежні тому, що вважається в даному колективі
нормою, із заперечення існуючого статусу, і закінчується відновленням організованого цілого шляхом
диференціації елементів Космосу і Хаосу за допомогою системи загальних семантичних зіставлень [14: 144].
Відповідно будується й образ творіння – ритуал. Вихідне положення – світ розпався в Хаосі, всі колишні
зв'язки порушені і знищені. Завдання – інтегрувати Космос із його складових частин, знаючи правила
ототожнення цих частин і частин жертви, зокрема людської. Спосіб – ритуальна дія, під час якої жрець
виголошує над жертвою, що знаходиться на вівтарі, відповідаючому центру світу, текст, що містить вказані
тільки що ототожнення, і жертва приймається, в чому варто бачити дію, простворюючу синтез Космосу,
відновлення всього того, що виникало в акті першотворіння.
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Погребной В. В. Интуитивный христианский базис древних праздников.
Автор статьи предлагает рассмотреть сегодняшний возврат к древнеязыческим гедонистическим
псевдоценностям не с описательной стороны и соответственно не с позиции восхищения ими как
наследием прошлого, а оценить достижения современной христианской праздничной культуры сквозь
культуру языческую с учетом их частичного взаимодействия. При этом древние религиозные ритуалы
рассмотреть не как антагонистические, а как отдаленно утверждающие из прошлого современную
высокоразвитую христианскую культуру, констатируя постепенную подмену более фундаментальных
традиционных культур квазикультурой с аксиологическими элементами древности.
Ключовые слова: праздник, ритуал, самопожертвование, парадокс, хаос.
Pogrebnoy V. V. Intuitive Christian Basis of Ancient Holidays.
The author of the article suggests to consider a nowadays return to the ancient heathen hedonistic
pseudovalues not from the descriptive side and accordingly not from the position of admiration as the
heritage of the past, but to estimate achievements of the modern Christian festive culture through the
heathen culture taking into account its partial cooperation. At the same time to consider the ancient
religious rituals not as antagonistic, but as the religious rituals that remotely assert from the past the
modern highly developed christian culture, stating the gradual substitution of more fundamental traditional
cultures by the quasi-culture with the axiological elements of antiquity.
Keywords: holiday, ritual, self-sacrifice, paradox, chaos.
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ВЕКТОРИ ЛІН-ОСВІТИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто особливості трансформаційних процесів щодо цінностей освітнього процесу, а
саме вектори лін-освіти у вищому технічному навчальному закладі в умовах транзитивної економіки.
Уточнено стратегії впровадження лін-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх
викладачів вищих технічних навчальних закладів як своєрідних інвестицій у розвиток інтеграційних
процесів вітчизняної вищої технічної освіти. Подано стислий аналіз концепції щодо моніторингу
професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів.
Ключові слова: інженер, вищий технічний навчальний заклад, викладач вищого технічного навчального
закладу, трансформація цінностей в умовах транзитивної економіки, лін-освіта, лін-технологія.
Постановка проблеми. На шляху просування до європейського освітянського простору Україна
дедалі наполегливіше працює над єдиними вимогами, критеріями і стандартами задля забезпечення
належних умов підготовки професійних кадрів світового рівня. Актуальною проблемою стає ефективне
використання сучасних інноваційних технологій в освітянському процесі. В Національній доктрині
розвитку освіти вказано, що пріоритетним напрямком poзвитку освіти є впровадження сучасних
інноваційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців, доступність та продуктивність вищої освіти, підготовку фахівців до життєдіяльності
в інформаційному суспільстві. Відтак, головним завданням вищих технічних навчальних закладів має
стати підготовка висококваліфікованих кадрів, компетентних, здатних до виконання завдань суспільства,
заснованого на знаннях.
Процес підготовки висококваліфікованих фахівців набуває подальшої актуальності, зростає його вага,
він може розглядатися як основний чинник освітньої державної політики. Вища технічна освіта в умовах
сьогодення є каталізатором прогресу та могутнім чинником розвитку інтелектуальних та продуктивних
сил суспільства, забезпечення сталого розвитку держави та покращення добробуту людини. Йдеться про
підпорядкування цілей економічного, культурного та соціального розвитку, розробку та розповсюдження
знань і вмінь. Компетентність майбутніх інженерів сьогодні розглядається як результат і продукт
діяльності вищої технічної школи, як конкурентоспроможний товар на ринку праці, як важлива складова
формування репутації певного університету. Зміна парадигми вищої освіти на основі компетентнісного
підходу має за мету перенесення акцентів із організації процесу професійної підготовки на його кінцевий
якісний результат. Щоб розв'язувати складні проблеми, сучасний викладач вищого технічного
навчального закладу повинен опанувати фундаментальними та спеціальними знаннями, а також володіти
методологією наукових досліджень, інформаційними технологіями, вміти використовувати все те нове,
що з'являється у теорії та методиці професійної освіти, адаптуватися до ринкових перетворень й
вдосконалювати свою кваліфікацію.
Постанова проблеми у загальному вигляді полягає в тому, що в умовах переходу світової
економіки від індустріальної до інформаційної значно підвищується вплив інноваційних технологій
виробництва знань та використання інформаційних систем у всіх управлінських та виробничих процесах.
Сучасне розуміння розвитку освітніх інформаційних систем як складних полісистемних
соціоекономічних утворень відображають ключові процеси в суспільстві. Напрямки змін у розвитку
освітніх інформаційних систем ведуть до управління, яке базується на знаннях, інформації та,
відповідно, нових моделях педагогічного менеджменту. В інформаційному суспільстві сфера знань – це
та скрижаль, навколо якої створюються нові технології, здійснюються процеси економічної, культурної,
політичної глобалізації, дедалі більше зростає роль освіти, а методології та технології навчання стають
об'єктами дослідження та модернізації. У світовій виробничій практиці формується нова парадигма росту
ефективності сучасного виробництва на базі використання знань та інновацій. Інформаційне суспільство
можна розглядати як новий етап розвитку людства, для якого характерним є домінування інформації,
інформаційної продукції, інформаційних технологій та комунікацій як у сфері виробництва так і
споживання, а також формування інформаційної індустрії як частини економіки.
© Єрмакова С. С., 2014
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Перетворення освітньої інформації в економічний ресурс стратегічного значення забезпечує
кардинально нові можливості економічного розвитку вищої освіти, зростання продуктивності праці та
запровадження педагогічних інновацій, вирішення соціальних та економічних проблем, а також сприяє
встановленню та розвитку нових економічних відносин. Знання та інформація, що об'єднані та передаються
через мережу, прискорюють розвиток технологій у всіх наукомістких галузях, що раніше відбувалося
повільно через тривалу обробку великих масивів даних для отримання нових результатів. Нові економічні
тенденції в умовах інформатизації суспільства, перетворення освітньої інформації та похідних від неї на
товар вимагають формування специфічного економіко зорієнтованого простору, в якому будуть враховані
всі особливості впливу на нього інформаційного ринку. Інформаційні ресурсі (інформація) і технікотехнологічні засоби їх обробки та використання суттєво впливають на всі галузі вищої технічної освіти та
фактично перетворюють її на економіку знань, для якої характерною є інноваційність.
Проте аналіз використання освітнього інформаційного середовища при підготовці кваліфікованих
викладачів вищих технічних навчальних закладів показує, що в даній сфері дуже багато чого ще не
вирішено. Розвиток ринку праці, а також динаміка змін на ньому вимагає від вищих технічних
навчальних закладів підготовку фахівців, які вільно володіють як теоретичними основами з базових
інженерних та економічних дисциплін, а також знаються на усіх аспектах застосування в практичній
діяльності інформаційних комп'ютерних технологій, компетенції яких підкріплені сучасними
професійними знаннями та вміннями.
Аналіз останніх публікацій по темі дослідження. Питанню укладання професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів, компетенції яких дозволяли б їм ефективно
працювати в умовах інформаційної економіки, приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких
варто зазначити В. Базилевич, В. Воронкова, В. Гужву, Н. Желябина, С. Івахненко, В. Кривуца,
Л. Мельник, В. Шквір, а також ряд зарубіжних авторів. Аналіз публікацій по зазначеній проблемі [1-3]
показує, що в умовах формування інформаційного суспільства, економіки знань та кризи перехідного
періоду в Україні назріла необхідність уточнення трактування окремих положень і понять щодо
взаємозв'язків поміж ними, та розробки низки методичних питань щодо вирішення проблем якісної
професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів, здатних працювати
в інформаційному суспільстві.
Зауважимо, що питання змісту суто інженерної освіти і підготовки викладачів у вищому технічному
навчальному закладі перебувають у фокусі дослідницької уваги здебільшого зарубіжних науковців:
З. Пудловський, П. Дарвалл (Австралія), А. Мелецинек (Австрія), Ж. Мартіна (Франція), А. Майоров,
Л. Сахарчук, Н. Селезневі, А. Сотов, А. Субетто та ін (Росія) тощо. Останнім часом окремі аспекти цієї
проблеми актуалізовано і в дослідженнях вітчизняних науковців (А. Величко, В. Іваненко, А. Ясев,
О. Кириленко, Л. Климашевський, В. Британ, О. Потап, А. Рожков та ін.), де, зокрема висвітлено наукове
осмислення безперервної університетської підготовки майбутнього викладача вищого технічного
навчального закладу в межах підсистеми ''спеціаліст – магістрант – аспірант'' [4; 5].
Метою нашого дослідження є висвітлення ситуації, яка склалася на ринку освітніх послуг,
спрямованих на забезпечення професійної підготовки у вищих технічних навчальних закладах
викладачів для них, здатних відповісти на виклики "знаннєвої економіки" та задовольнити попит на
сучасному ринку праці, аналіз та обґрунтування напрямів та змісту роботи викладачів щодо формування
відповідних інноваційних компетенцій викладачів вищої школи; уточнити вектори лін-освіти у вищому
технічному навчальному закладів в умовах транзитивної економіки.
Виклад основного матеріалу. На системну модернізацію вищої технічної освіти в Україні впливає
політика євроінтеграції та приєднання до Болонського процесу. До того ж модернізація вищої технічної
освіти стає об'єктивною необхідністю, яка зумовлена безпрецедентним зростанням уваги до неї,
розширенням її функцій і ролі в суспільстві. Високо продуктивний процес професійної підготовки у
рамках сучасної концепції, що трактує освіту як безперервний гнучкий цілеспрямований демократичний
процес отримання знань протягом усього життя, повинен базуватися не лише на відтворюючому
навчанні та й на творчому стилі. Не лише володіння певним набором фундаментальних теоретичних
знань та конкретних практичних навичок, але й формування готовності до впровадження та прийняття
нестандартних управлінських рішень в умовах динамізму та інформаційної кризи.
Пояснюючи сутність професійної діяльності викладача вищого технічного навчального закладу,
науковцями особлива увага приділяється новому ''статусу'' викладача означеного закладу. Виявлена
тенденція знайшла відображення в експериментальних спробах зарубіжних дослідників створити
''інноваційний маршрут'' професійної підготовки викладача для означеного закладу, здійснених на
засадах оновленої структури безперервної професійної підготовки фахівців у вищому технічному
навчальному закладі, що дає можливість визначити нові освітні цілі, які висуває зарубіжна і вітчизняна
вища технічна освіта до викладача вищого технічного навчального закладу та схарактеризувати їх у
такий спосіб: підготовка до самостійної науково-педагогічної діяльності – спеціалізація; комплексна
соціально-економічна, психолого-педагогічна, інформаційно-технологічна підготовка – магістратура;
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збагачення педагогічної ерудиції, розвиток індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності –
аспірантура. Вони, згідно з освітніми цілями, в контексті дослідження набувають певних характеристик,
а саме: пропедевтичний – спеціалізація, методологічно-спрямовуючий (основний) – магістратура,
творчо-рефлексивний (завершальний) – аспірантура. Проблема продуктивної професійної підготовки
майбутніх викладачів для вищого технічного навчального закладу актуалізується саме в межах освітньої
програми магістратури.
Зосереджуючись на глибинному скарбі безперервної освіти щодо професійної підготовки майбутніх
викладачів вищих технічних навчальних закладів нами розуміється, що отримані в такий спосіб
професійно-педагогічні знання, уміння і навички природним чином складатимуть ''безперервний
ціннісний потік здобування знань'', а навчальний процес буде виконувати функцію прогностичного
''виробництва знань'', спрямованого на ''подвійне випередження'' й ощадне використання можливостей
освітнього процесу вищого технічного навчального закладу.
У дослідженні [6] ми доводимо, що продуктивність професійної підготовки сучасних фахівців у
вищому технічному навчальному закладі безпосередньо пов’язана із вибудовуванням її в межах
освітнього бенчмаркингу, тобто з урахуванням світового досвіду формування ціннісних потоків
професійно-профільних та економіко-управлінських знань, що є важливим інструментом системи
забезпечення та менеджменту якості як нового ступеня розвитку вищої технічної освіти.
Вивчення вітчизняного ринку праці дозволило констатувати, що культура соціального діалогу вищої
технічної освіти з економікою вимагає від вищого технічного навчального закладу особливої
прогностичності, а орієнтація на європейський вибір потребує посилення прозорості освітніх програм,
збільшення вимірів зіставлення якісних параметрів, зближення моніторингових процедур. Дослідження
''змістового ядра'' якості професійної підготовки викладачів для вишів технічного профілю у педагогічній
теорії і практиці дозволило визначити новий підхід (відмінний від традиційної логіки професійної
підготовки) – безперервну освіту майбутнього фахівця на засадах розрахунковості та ощадного
використання можливостей освітнього процесу вищого технічного навчального закладу. Нова структура
й економіка зумовлюють докорінно інноваційну структуру новітніх продуктів освіти та видів освітніх
послуг, їх високу конкурентоспроможність. Формування інноваційної культури є необхідною складовою
підготовки нової формації викладачів вищих технічних навчальних закладів – конкурентоздатних у
розробці нових інноваційних продуктів як технічного, так і педагогічного характеру, управлінні
інноваційними проектами, акумулюванні досвідом інноваційної діяльності і здійсненні трансферту
результатів фундаментальних і прикладних досліджень в освітній процес, економіку, науку та
виробництво. У зв’язку з цим встановлено, що професійна підготовка викладачів для вищих технічних
навчальних закладів зобов’язана випереджати час.
Виходячи з вищезазначеного стратегія розгортання процесу дослідження моніторингу професійної
підготовки майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу заснована на трьох
взаємопов’язаних концептах:
Методологічний концепт відтворює взаємозв’язок і взаємодію наукових підходів (особистісно
зорієнтованого, особистісно-діяльнісного, системного) до вивчення проблеми моніторингу професійної
підготовки майбутніх викладачів, домінантою яких є компетентнісна парадигма, що дозволяє виробити
системне загальне наукове уявлення про професійну підготовку майбутніх викладачів вищих технічних
навчальних закладів з огляду на тлумачення компетентнісних ключових рескриптів (''знання в дії'',
''знання способів діяльності'', ''процедурні знання'').
Теоретичний концепт визначив сукупність вихідних параметрів, дефініцій, оцінок, без яких
неможливе наукове пояснення своєрідності моніторингу професійної підготовки, його специфічних
функцій та характеристик. Сутність і теоретичні засади моніторингового супроводу професійної
підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів розкриваються через тріаду
характеристик навчально-професійної діяльності (мета, засоби, результат). На цьому підґрунті визначено
теоретичні засади моніторингової парадигми як особливої підсистеми професійної підготовки майбутніх
викладачів вищих технічних навчальних закладів.
Технологічний концепт репрезентує моніторинг професійної підготовки як педагогічного інструменту
управління продуктивною професійною підготовкою майбутніх викладачів вищих технічних навчальних
закладів. Експериментальна моніторингова технологія професійної підготовки майбутніх викладачів
вищих технічних навчальних закладів базується на теоретично обґрунтованій сукупності необхідних і
достатніх педагогічних умов.
Визначено, що впровадження у процес професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому
технічному навчальному закладі ідеї розрахунковості та ощадності використання можливостей
освітнього процесу спрямовано на формування всіх видів професійних умінь майбутнього фахівця в
якості набору компетентностей у процесі його професійної підготовки, тобто ключової ідеї лін-освіти.
Виходячи з вище зазначеного встановлено, що лін-освіта – це галузь професійної педагогіки, що
спрямовує підготовку кваліфікованих фахівців за принципом ''чітко в термін'', на перехід на
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персоніфіковане навчання та забезпечення впровадження інтегративно-компетентнісної підготовки
майбутніх фахівців. При цьому, моніторинг результативності освітнього процесу передбачає не лише
констатацію наявного рівня знань, умінь і навичок, а й їх діагностику та облік, тобто встановлення
реальної педагогічної ситуації забезпечення умов навчання, оцінкy якості отриманих знань за
результатами поточного контролю, аналіз їх динаміки та відповіднy корекцію навчального процесу з
упередження негативних наслідків. До того ж, професійна підготовка, її цілі, завдання і зміст
умотивовані на забезпечення досягнення найвищої якості професійної підготовки фахівця.
У такий спосіб актуалізується визнання якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому
технічному навчальному закладі на засадах лін-освіти, де важливими є дві функції: супровід (інноваційна
технологія професійної підготовки і моніторинг професійної підготовки) та постійне самовдосконалення.
Під такою інтегрованою науково-освітньою системою розуміють ''ощадну'' професійну підготовку
майбутніх фахівців, яка є поєднанням ''європейського практицизму'' і ''східної філософії''.
Упровадження у процес професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних
закладів лін-технологій забезпечує ''ощадне навчання'', ''витягуюче'' навчання, візуальний моніторинг,
кайдзен, що, у свою чергу, складає раціональний вектор розв’язання порушеної проблеми.
Висновки. Випереджальна професійна підготовка майбутніх фахівців за рахунок педагогічно
виваженого моніторингу професійної підготовки передбачає: оптимізацію організаційно-управлінських
структур через мобільність засобів реалізації освітніх функцій, системне впровадження новітніх
інформативних технологій, а також ініціювання інтерактивних форм і методів контролю, націленість на
допоміжний і водночас випереджальний контроль, зміщення акцентів на кінцевий результат, облік
результативності освітнього процесу у вищому технічному навчальному закладі та ощадливе
використання його можливостей; це додає рельєфність ознакам відкритості і демократичності вишу.
Технологія професійної підготовки майбутніх викладачів для вищих технічних навчальних закладів у
контексті ідеї безперервної освіти на засадах ''ощадного виробництва знань'' є системою безперервного
моніторингу результативності освітнього процесу та ощадного використання його можливостей у
технічному виші як домінанти професійної підготовки майбутніх інженерів, що спрямована на постійне
виявлення та знешкодження освітніх втрат для розвитку професіоналізму й творчості за рахунок
''витягуючого'' виробництва знань та їх повсякчасного самовдосконалення.
Таким чином, втілення лін-технологій у процесі професійної підготовки фахівців у вищому
технічному навчальному закладі – це своєрідні інвестиції у розвиток інтеграційних процесів вищої освіти
в Україні загалом, зокрема в укладання інноваційних педагогічних технологій, формування
конкурентоспроможних фахівців, а моніторинг результативності освітнього процесу передбачає не лише
констатацію наявного рівня знань, умінь і навичок, а й їх діагностику та облік, тобто встановлення
реальної педагогічної ситуації забезпечення умов навчання, оцінку якості отриманих знань за
результатами поточного контролю, аналіз їх динаміки та відповідну корекцію навчального процесу з
упередження негативних наслідків.
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Матеріал надійшов до редакції 11.12. 2013 р.
Ермакова С. С. Векторы лин-образования в высшем техническом учебном заведении в условиях
транзитивной экономики.
В статье рассматриваются особенности трансформационных процессов в отношении ценностей
образовательного процесса, а именно векторы лин-образования в высшем техническом учебном
заведении в условиях транзитивной экономики. Уточнены стратегии внедрения лин-технологий в
процесс профессиональной подготовки будущих преподавателей высших технических учебных заведений
как своеобразных инвестиций в развитие интеграционных процессов отечественного высшего
технического образования. Представлен краткий анализ концепции мониторинга профессиональной
подготовки будущих преподавателей высших технических учебных заведений.
Ключевые слова: инженер, высшее техническое учебное заведение, преподаватель высшего
технического учебного заведения, трансформация ценностей в условиях транзитивной экономики, линобразование, лин-технология.
Ermakova S. S. Vectors of Lean-Education in Higher Technical Educational Institution in the Conditions of
Transitive Economy.
The article considers peculiarities of transformation processes in regards to the values of the educational
process, namely vectors of Len-education in higher technical educational institution in the conditions of
transitive economy. The precised strategy of introducing lean technologies in the process of the professional
preparation of future teachers of higher technical educational institutions as the original investment in the
development of integrational processes of national higher technical education are cleared out. The brief analysis
of the concept of monitoring of professional preparation of future teachers of higher technical educational
institutions is presented.
Key words: engineer, higher technical educational institution, teacher of the higher technical educational
establishment, transformation of values in the conditions of transitive economy, lean-education, lean-technology.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ
У статті запропоновано методику формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в
письмі, обгрунтовано доцільність використання інтегрованого підходу до навчання письма, який
поєднує риси текстового, жанрового та процесуального; обгрунтовано етапи навчання студентів
створення текстів різних жанрів; запропоновано типи та види вправ, які доцільно використовувати на
цих етапах; визначено можливості самостійної роботи у формуванні у майбутніх учителів англомовної
компетентності в письмі залежно від року навчання.
Ключові слова: вправи, етапи, компетентність у письмі, майбутні вчителі, текст.
Постановка проблеми. Письмо є продуктивним видом мовленнєвої діяльності, який забезпечує
висловлення думки в графічній формі. Оволодіння письмом включає роботу над технікою письма
(графіка, орфографія, пунктуація) і над письмовим висловленням думок іноземною мовою (письмове
продуктивне мовлення) [1: 214].
Хоч письмо вважається досить важким і тривалим для оволодіння видом мовленнєвої діяльності
[2: 6], у практичній мовній підготовці майбутніх учителів іноземних мов йому часто приділяють
недостатню увагу. На думку Л. К. Мазунової, неувага до письма як найбільш культуроносного,
культуротранслюючого виду мовленнєвої діяльності призводить до падіння загальної культури в
суспільстві [2: 7]. Письмо є ''осмислена діяльність, соціокультурно обумовлена, яка має як особисту, так і
соціальну ціль'' [3: 5], оскільки створена в соціальному середовищі [4: 55].
Значною мірою недостатню увагу до письма можна пояснити браком аудиторного часу. Тому необхідно
максимально ефективно організувати самостійну роботу, поєднуючи її з аудиторною, для забезпечення
оптимальних умов для оволодіння майбутніми вчителями англомовною компетентністю в письмі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує низка досліджень стосовно різних аспектів
формування у майбутніх учителів іншомовної компетентності у письмі. Зокрема, запропоновано систему
оволодіння культурою письма іноземною мовою в мовному вищому навчальному закладі
(Л. К. Мазунова); методику навчання написання текстів студентами І курсу (Ф. А. Ашурляєва,
Н. Б. Хохлова), творчого письма студентів ІІІ курсу (М. К. Алтухова), академічного письма
(Г. Г. Мартинова) та аргументуючому дискурсу (С. М. Мусульбес) студентів старших курсів; навчання
письма з використанням комп’ютерних технологій (О. О. Москалець), дистанційного курсу навчання
(М. А. Татаринова), друкованого посібника і комп'ютерної програми (І. М. Тутатчикова), із
використанням інтерактивних технологій (Г. Ф. Крівчікова), мовного портфеля (І. В. Беженар); навчання
соціокультурних особливостей іншомовного письмового дискурсу (Л. Г. Кузьміна, Е. С. Чуйкова).
Однак, сьогодні потрібні дослідження з урахуванням сучасних реалій в системі освіти, коли все
більшої ваги набуває самостійна робота студентів. Тому мета статті – обгрунтувати методику
формування в майбутніх учителів англомовної компетентності в письмі з урахуванням можливостей
самостійної роботи студентів.
Виклад основного матеріалу. Майбутні вчителі англійської мови (АМ) повинні оволодіти
індивідуальним стилем письма, що передбачає володіння канонами всіх основних стилів (художнього,
наукового, публіцистичного, офіційно-ділового) і жанрів іншомовних текстів на рівні рецепції,
репродукції, трансформації, породження-рефлексії, породження-саморефлексії [2: 200]. Проаналізувавши
вимоги Програми з англійської мови для університетів / інститутів [5], а також врахувавши реалії
сьогодення та можливі професійні потреби, ми зробили висновок, що студенти повинні навчитися писати
твори в особистих (особисті листи, рецепти, електронні повідомлення); професійних (автобіографія,
оголошення, інструкції, ділові листи, статті); академічних (біографії, реферати, конспекти, анотації, есе,
статті, рецензії, доповіді) цілях, а також творчі письмові роботи (оповідання та за бажанням вірші,
драматичні твори, сценарії).
У СР повинна бути реалізована письмова текстова діяльність, яка ускладнюється від рецепції
(розуміння) до продукції. Динаміка процесу відображена в дослідженні Л. К. Мазунової такими фазами:
рецептивно-аналітичне сприйняття тексту, фіксування, репродукція, трансформація, продукція [2: 239].
Перші дві фази пов’язані з рецептивною текстовою діяльністю. Від фази до фази поступово зростає доля
елементів продуктивності і творчості. Найвищою фазою є письмо-продукція, яке досягається в результаті
оволодіння цілим рядом проміжних рівнів письма, зокрема, технічним (письмо-фіксування, в тому числі
окремих частин), репродуктивним, що полягає в репродукції окремих частин у нових ситуаціях,
трансформаційним (компресія, перифраз тощо) письмом. Письмо продуктивного рівня характеризується:
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в змістовому аспекті – інтроспективним та ретроспективним відображенням інформації і особистісного
смислу (результату інтерпретації фактів і предметно-рефлексивних відносин дійсності на основі досвіду,
свідомості тощо); в текстологічному аспекті – в стильових ознаках і наборі компонентів змісту,
характерних для кожного жанру англомовного писемного мовлення і їх просторового розташування; в
лінгвістичному аспекті – формально-мовною нормативністю, яка виявляється у виборі лексикограматичних і пунктуаційних засобів, адекватних комунікативній задачі, змісту тексту, його жанровостильовому реєстру; в технічному аспекті – орфографічною і каліграфічною нормативністю, а також
відповідністю текстів певних жанрів прийнятій культурі оформлення [2: 240-241].
Відповідно до зазначених фаз, значну роль в оволодінні компетентністю в письмі відіграють
автентичні модельні тексти як продукти писемного мовлення, в основі використання яких лежить
текстовий підхід. Доцільність використання текстів-моделей зазначається в багатьох дослідженнях [2; 6;
7; 8]. Однак у методиці зазвичай поєднують кілька підходів, зокрема текстовий (передбачається
ретельне опрацювання зразків письмових текстів та написання на їх основі власних текстів), жанровий
(орієнтований на навчання досягнення різних видів комунікативних цілей у власних письмових текстах
через усвідомлення того, як ці цілі повинні досягатися в продуктах різних жанрів) та процесуальний
(акцентований на процесі створення тексту, його численних доопрацюваннях для досягнення бажаного
комунікативного ефекту самим студентом та у співпраці з іншими студентами шляхом рецензування та
коментування робіт один одного) [9: 220-221]. У нашому дослідженні ми базуємося на інтегрованому
підході, який поєднує риси названих трьох.
Навчання письма на першому курсі повинно починатися з пропедевтичного етапу. Таку ж думку
висловлено в докторській дисертації Л. К. Мазунової [2: 245]. Однак мета пропедевтичного етапу, за
Л. К. Мазуновою, полягає у визначенні вихідного рівня вмінь у письмовій текстовій діяльності рідною
мовою і його вирівнюванні, формуванні графемно-фонемних та фонемно-графемних відповідностей
[2: 245]. Ідея науковця базується на факті залежності рівня володіння студентом письмом іноземною
мовою від рівня письма рідною мовою [2: 246]. Не заперечуючи логічності таких тверджень, у нашому
дослідженні метою пропедевтичного етапу вважатимемо визначення вмінь письмово висловлювати окремі
думки АМ та ліквідацію прогалин. Значну роль при цьому відіграє СР, в процесі якої студенти можуть
виконувати індивідуальні завдання залежно від індивідуальних труднощів. Наприклад, перефразувати
речення, з’єднати окремі речення в одне, написати абзац на певну тему, написати переказ прочитаного
тощо. Важливу роль на цьому етапі відіграють також взаємодиктанти, рекомендовані, передусім, для
студентів, які мають проблеми з орфографією. У такому випадку викладач пропонує першокурсникам
тексти для взаємодиктантів, із якими студенти працюють самостійно в парах у позааудиторний час,
диктуючи один одному по черзі та відразу перевіряючи результати написаного. Пропедевтичний етап не
повинен тривати довго, необхідно досить швидко переходити до навчання власне письма.
Повертаючись до питання використання тексту-моделі, звернемося до дисертаційного дослідження
Г. Г. Мартинової, в якому автор пропонує здійснювати навчання створення тексту певного жанру на
основі моделі в чотири етапи: ознайомлення, письмо на основі опор і зразків, письмо із використанням
орієнтирів, самостійне письмо [6: 40]. Погоджуючись загалом із запропонованими етапами, вважаємо за
доцільне їх дещо розширити. Під час первинного ознайомлення студентів із особливостями написання
текстів певного жанру на І-ІІ курсах презентації тексту-моделі повинен передувати етап ознайомлення
студентів із структурними, лінгвістичними особливостями жанру, яке доцільно здійснювати на
аудиторних заняттях під керівництвом викладача чи самостійно з подальшим обговоренням разом із
викладачем в аудиторії. Надалі студенти повинні мати інформацію в письмовому вигляді, до якої вони
можуть звернутися в будь-який момент під час самостійного написання текстів відповідного жанру. На
ІІІ і особливо IV курсах, коли в студентів уже сформовані певні навички та вміння у письмі, можна
пропонувати майбутнім учителям самостійно ознайомитися з особливостями написання текстів певних
жанрів, забезпечивши їх необхідною інформацією та банком вправ, які поступово розкривають
структурні, лінгвістичні, стилістичні особливості жанру. Однак, викладачу все-таки доцільно звернути
увагу на основні особливості на аудиторному чи індивідуальному занятті.
Етап ознайомлення з текстом-моделлю та аналіз його структурних і лінгвістичних особливостей
варто спершу теж здійснювати на аудиторних заняттях під керівництвом викладача. У подальшому
студенти повинні мати моделі-зразки для самостійного написання текстів, до яких вони можуть
звернутися в разі потреби. На ІІІ та особливо IV курсах аналіз можна здійснювати і самостійно, однак,
по-перше, при цьому бажано забезпечувати студентів запитаннями для аналізу тексту-моделі, які
скеровували б увагу студентів до жанрових, стилістичних особливостей тексту (наприклад, How formal is
the writing? What words does the writer use to introduce each paragraph? What examples and justifications
does the writer give in the supporting sentence? тощо); по-друге, на аудиторних заняттях викладачу
потрібно акцентувати увагу на особливостях написання текстів відповідного жанру.
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Наступний етап – підготовчий – має на меті підготовку студентів до створення якісного письмового
продукту. Підготовчий етап доцільно реалізовувати в СР студентів із подальшим обговоренням на
аудиторних та індивідуальних заняттях чи з використанням ключів.
На підготовчому етапі потрібно навчати студентів вибирати тему, яка повинна бути достатньо широкою,
щоб про неї можна було написати в необхідному обсязі, і водночас достатньо вузькою, щоб вона не забирала
надто багато часу та була цікавою для того, хто пише [10: 67]. Навчати студентів вибирати тему С. Бейкер [11]
пропонує за допомогою такої вправи. Обмірковуючи якесь абстрактне поняття чи предмет, потрібно
визначитися, що студент про нього думає. Наприклад, I think knitting is boring чи Knitting helps me to relax. Далі
потрібно узагальнити висловлену думку, наприклад, Knitting is unsuitable for a hobby чи Knitting is a good way to
relax. Речення, отримане таким чином, і буде темою есе чи його тезою.
Розглянемо види вправ, які доцільно використовувати на підготовчому етапі (у тому числі і в СР),
запропоновані нами на основі аналізу науково-методичної та навчальної літератури [2; 6; 7; 10 та ін.] і з
урахуванням викладених вище міркувань.
Вправи спрямовані на забезпечення повноти розкриття теми і логічної послідовності викладу думок,
смислової і структурної цілісності тексту, смислової і структурної цілісності абзацу, логічності і
правильності викладу думок на рівні речення. Це вправи умовно-комунікативні; рецептивні, рецептивнорепродуктивні, продуктивні; з повним, частковим, мінімальним керуванням; без рольового ігрового
компонента, з рольовим ігровим компонентом; із штучно створеними опорами; індивідуальні:
І. Повнота розкриття теми і логічна послідовність викладу думок:
• визначення у запропонованому плані пунктів, які не відповідають темі тексту;
• внесення коректив у запропонований план;
• складання плану до тексту із використанням плану тексту іншої тематики (цього ж жанру);
• написання плану до твору на тему …;
• письмовий опис малюнка із використанням запропонованих ключових слів;
• розширення тексту цитатами.
ІІ. Смислова і структурна цілісність тексту:
• виділення тези у запропонованому тексті;
• вибір речень із запропонованих, які є тезами (реченнями, які передають основну думку цілого тексту);
• вибір однієї із запропонованих тез до тексту;
• визначення прийомів, які використано у запропонованих вступах (анекдот, цитати, вислови,
приказки, статистичні дані, історична довідка, звертання до читача тощо);
• визначення прийомів, які використано у запропонованих закінченнях (запитання до читача,
запропонований варіант вирішення проблеми, передбачення, узагальнення тощо);
• визначення, який із запропонованих вступів і яке закінчення відповідають поданій основній
частині тексту;
• знаходження у тексті речень, які містять нерелевантну інформацію;
• аналіз тексту з погляду помилок у логіці викладу;
• підкреслення маркерів у тексті і визначення їх функції;
• підбір заголовку до текста;
• вибір із запропонованих анотацій до тексту найбільш вдалої.
• заповнення тексту запропонованими маркерами;
• звуження запропонованих (наприклад, Mass Media, Sport, Education) тем до трьох конкретніших ;
• заміна маркерів у тексті їхніми синонімами;
• поділ запропонованого тексту на абзаци;
• розташування запропонованої інформації в міру її важливості щодо запропонованої теми;
• написання тез до запропонованих тем;
• написання вступу та / чи закінчення до запропонованого тексту;
• написання закінчення на основі вступу;
• написання власного закінчення поданого тексту;
ІІІ. Смислова і структурна цілісність абзаців:
• підкреслення в абзаці речення, яке передає його основну думку (топікальне речення);
• вибір із запропонованих найдоцільнішого топікального речення;
• знаходження у запропонованому абзаці нерелевантної інформації;
• визначення смислової єдності абзацу;
• виправлення абзацу із перевантаженими реченнями;
• перефразування абзацу зі зміною стилю на офіційно-діловий;
• відновлення логіки викладу в абзаці, розташувавши речення в логічному порядку;
• написання топікального речення до поданих абзаців;
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• розширення абзацу підтримуючими реченнями, яких у ньому недостатньо;
• написання абзацу до поданого топікального речення;
• усунення недоліків щодо смислової і структурної цілісності абзацу;
• висловлення основної ідеї кожного із запропонованих абзаців одним реченням;
IV. Виклад думки на рівні речень:
• знаходження та аналіз стилістичних помилок у запропонованих реченнях;
• вибір фраз із наведених, які доречно вживати під час написання особистого / ділового листа тощо;
• виправлення перевантажених речень;
• перефразування речень із вносенням певних змін у зміст;
• виправлення речень, в яких деякі частини знаходяться далеко одна від одної, що утруднює їх
розуміння;
• перефразування речень, використовуючи інший порядок слів для уникнення монотонності та
однотипності;
• заповнення речень запропонованими маркерами;
• перефразування речень зі зміною стилю;
• перефразування запропонованих речень так, щоб вони не порушували стиль тексту;
• написання одного речення, яке стосується кожної із запропонованих проблем.
Наступний етап передбачає написання тексту відповідно до запропонованих опор (наприклад, під
час підготовки до написання есе доцільно обміркувати разом зі студентами можливу тезу, топікальні
речення, план твору). Опори варто використовувати, передусім, на молодших курсах, коли студенти ще
не оволоділи вміннями писати тексти певного жанру, а також можуть використовуватися на ІІІ-IV курсах
під час ознайомлення з новими жанрами. У подальшому використання опор не є доцільним. На цьому
етапі використовуються вправи умовно-комунікативні, продуктивні, з частковим керуванням, без
рольового ігрового компонента, з рольовим ігровим компонентом; зі штучно створеними опорами,
індивідуальні.
Наступним етапом може бути написання власного тексту на основі запропонованих чи визначених
разом зі студентами на аудиторному занятті орієнтирів. Вправи цього етапу умовно-комунікативні,
продуктивні; з частковим керуванням; без рольового ігрового компонента, з рольовим ігровим
компонентом; зі штучно створеними опорами; індивідуальні.
Останнім етапом є самостійне написання (без опор чи орієнтирів) тексту, яке, в свою чергу, теж має
певні етапи, про що йтиметься далі. На цьому етапі виконуються вправи комунікативні; продуктивні; з
мінімальним керуванням; без рольового ігрового компонента, з рольовим ігровим компонентом; без опор,
з природніми опорами; індивідуальні.
Аналіз сучасної наукової літератури [7; 8] та власний викладацький досвід свідчать, що самостійне
написання будь-якого тексту передбачає, в свою чергу, загалом такі етапи: планування, організацію матеріалу;
написання; редагування.
Вважаємо, що певної уваги потребує перший та третій етапи, яким досить часто не приділяють
належної уваги та від ефективності яких залежить кінцевий результат. Важливим на першому етапі є
знання студентів про ефективні стратегії організації матеріалу і планування, а також відбір стратегій
відповідно до власного стилю навчальної діяльності. На першому етапі доцільно рекомендувати
студентам використовувати стратегії мозкового штурму (brainstorming), складання списків, вільного
письма та побудови схем. Мозковий штурм передбачає швидкий запис протягом кількох хвилин окремих
аргументів, думок, які спадають на думку з теми. Потім відбираються слова з більш абстрактним
значенням і слова, які означають конкретні поняття, виділяється теза і ланцюжок аргументів, які
розвивають основну думку. Складання списків передбачає записування всіх ідей, які спадають на думку з
теми твору у вигляді списку ключових слів, словосполучень, об’єднання подібних ідей у групи,
вилучення зайвих, які дублюються чи не належать до жодної з груп. Отриманий список може бути
основою плану для майбутньої письмової роботи. Вільне письмо означає записування всіх думок із теми
без їхньої логічної організації та подальше підкреслення ідей, які потрібно буде використати у
майбутньому творі. Побудова схем означає створення плану-схеми, де від ключового слова
вибудовуються різні логічні зв’язки. [6: 77-78; 7: 42-43]. Доцільно також обирати стратегію "коло
обговорення", за якої передбачається аналіз теми з різних ракурсів (особистого, морального, наукового,
психологічного, соціального, політичного тощо) із метою її найповнішого розкриття. Студентам варто
пропонувати обирати стратегії відповідно до індивідуальних уподобань.
Важливим етапом у створенні якісного письмового продукту є саморедагування – робота над
покращенням власного тексту [10: 78]. При цьому студенти повинні знати критерії, за якими викладач
оцінюватиме їхні письмові продукти.
Таким чином, оволодіння вміннями написання текстів певного жанру доцільно здійснювати за такими
етапами:
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• ознайомлення зі структурними та лінгвістичними особливостями написання текстів певного жанру;
• ознайомлення та аналіз тексту-моделі;
• виконання підготовчих вправ;
• написання текстів за запропонованими опорами;
• написання текстів за орієнтирами;
• самостійне написання тексту (планування та організація матеріалу, написання, редагування).
Усі етапи можуть реалізовуватися в позааудиторній СР, однак, первинне ознайомлення з особливостями
текстів певних жанрів та текстами-моделями доцільно здійснювати, на нашу думку, на аудиторних заняттях
чи принаймні обговорювати на аудиторних заняттях після попереднього ознайомлення студентів із
матеріалами вдома. У подальшому за умови сформованості вмінь створення письмового продукту певного
жанру аналіз тексту-моделі (якщо у ньому є потреба) може здійснюватися самостійно.
Висновки. Оволодіння компетентністю в письмі – процес тривалий, який вимагає значних затрат часу.
Тому особливу роль у його успішній реалізації відіграє СР. На першому курсі варто виділити пропедевтичний
етап, метою якого вважаємо визначення вмінь письмово висловлювати окремі думки АМ та ліквідацію
прогалин. Оволодіння вміннями писати твори різних жанрів пропонуємо здійснювати за такими етапами:
ознайомлення зі структурними та лінгвістичними особливостями написання текстів певного жанру;
ознайомлення та аналіз тексту-моделі; виконання підготовчих вправ; написання текстів за запропонованими
опорами; написання текстів за орієнтирами; самостійне написання тексту. Усі етапи можна здійснювати під
час СР, однак на молодших курсах доцільно ознайомлюватися чи обговорювати особливості текстів певних
жанрів та текстів-моделей на аудиторних заняттях, реалізовуючи інші етапи у СР.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці методики індивідуалізації СР майбутніх
учителів з оволодіння англомовної компетентності в письмі.
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Задорожная И. П. Формирование у будущих учителей англоязычной компетентности в письме.
В статье предложена методика формирования y будущих учителей англоязычной компетентности в
письме, обоснованa целесообразность использования интегрированного подхода к обучению письмa,
который объединяет особенности текстового, жанрового и процессуального; определены этапы
обучения студентов написанию текстов различных жанров; предложены типы и виды упражнений,
которые целесообразно использовать на этих этапах; определены возможности самостоятельной
работы при формировании у будущих учителей англоязычной компетентности в письме в зависимости
от года обучения.
Ключевые слова: упражнения, этапы, компетентность в письме, будущие учителя, текст.
Zadorozhna I. P. The Formation of Future Teachers’ English Writing Competence.
The article deals with the problem of formation future foreign language teachers’ writing competence in
English. The article is based on the scientific material on the problem, modern textbooks on teaching English.
The scientific methods of analysis, synthesis have been used in order to suggest the effective combination of
classroom learning and self-study in teaching writing on different levels. It has been stated that as writing is a
time-consuming process, self-study plays an important role in the formation of future foreign language teachers’
writing competence. The methodology of the formation of future teachers’ English writing competence has been
suggested; the necessity of using the integral approach, which combines features of text, genre, process
approaches, in teaching writing has been grounded; stages of teaching students writing texts of different genres
have been defined (getting acquainted with structural and linguistic peculiarities of texts of a particular genre;
the analysis of a model text; doing preparatory stage exercises; writing texts on the suggested keys; writing texts
on the suggested points; writing a text); types of exercises to be used on the stages have been suggested; the
possibilities of self-study in forming future teachers’ English writing competence on different levels have been
defined in the article.
Key words: exercises, stages, writing competence, future teachers, text.
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ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕВКЛІДОВОЇ ГЕОМЕТРІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Дано узагальнене обґрунтування розгорнутої схеми повномасштабного впровадження у вищих
педагогічних навчальних закладах концепції структурно-системного навчання геометрії
конструктивно-генетичним методом. Вирізняються протиріччя в сучасних підходах до постановки
питання. Пропонуються шляхи інноваційної модернізації навчального процесу через геометризацію та
унаочнення пропозицій, широке впровадження у практику викладання й учіння найпершої з наук
візуальних графічних і графоаналітичних способів діяльності студентів. Подається теоретична
новизна і практична значущість результатів проведеного дослідження.
Ключові слова: евклідова геометрія, структурно-системне навчання,
конструктивно-генетичний метод.
Постановка проблеми. Роль учителя математики (геометрії) у стимулюванні пізнавальних інтересів,
інтелектуального розвитку і збагачення задатків творчого мислення проявляється через популяризацію,
активне залучення в навчальний процес новітніх освітянських технологій, прогресивних методів і засобів
наукового пізнання. Справжній учитель-професіонал спроможний дохідливо передати учню відчуття
гармонії геометричного матеріалу, візуально продемонструвати його природну красу і одвічно
прикладне спрямування, він уміло перекладає абстрактні результати логічних умовиводів на мову
уявлюваних графічних образів, які повертають до реальності, що досліджується.
Загальне протиріччя між узаконеним державними документами рівнем вимог до підготовки
майбутніх учителів та наявними переліком, змістом, формою і методами викладання в університетах
навчальних дисциплін геометричного циклу детерміноване фактом недостатньої розробленості основ
дидактики і, передусім, браком вивіреної, надійної теоретико-методичної системи навчання евклідової
геометрії, що й зумовлює загострення суперечностей між:
• планами переорієнтації системи навчання на пріоритет розвивальної функції по відношенню до
функцій освітянської та інформаційної і емпіричною будовою наявних стандартизованих навчальних
курсів дисципліни ''Геометрія'';
• реформуванням освіти й напрацюванням державних стандартів навчання і вилученням із цих
стандартів істинно геометричних розділів предмету;
• інтегрованим змістом освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього вчителя, декларацією
формування системних знань, творчих здібностей, умінь, мотивацій і вузько орієнтованим (формальнологічним) підходом до здобуття знань, способів дій у сфері геометрії;
• потенційно діяльнісним, уявлювано-зримим характером пізнавальних випробувань на теренах
геометрії, прогресом першонауки як найважливішої гілки прикладної математики та малоефективними
прийомами і засобами, традиційно деструктивною методологією її навчання;
• соціальними вимогами наукового підходу до вивчення процесів і явищ навколишнього світу, що
притаманно методам конструктивної (прикладної) геометрії, та очевидним зменшенням аудиторних
занять, відведених цим предметам;
• стрімким зростанням науково-технічних можливостей людства і фактичною відмовою від
творчого, розвивального навчання засобами геометрії, а отже, відмовою від становлення та розвитку у
студентів динамічних стереотипів просторових уявлень, наочно-образного і логічного мислення,
алгоритмічної культури;
• закликами якісного оволодіння кожним студентом дисципліною ''Геометрія'' і відсутністю
реальних можливостей її наповнення суто геометричним змістом, системного научіння розв’язуванню
задач із практичним, прикладним характером конструктивними методами.
Аналіз перерахованих суперечностей висуває на найперше місце професійної підготовки учителів
математики проблему впровадження та укорінення конструктивного підходу для ефективного
опанування дисциплін геометричного циклу. Ми вбачаємо вирішення проблеми шляхом
відпрацювання теоретико-методичних основ системного подання і учіння в евклідовій геометрії
планіметричних побудов, закономірних зображень стереометричних фігур та їх комбінацій,
прийомів і методів розв’язування позиційних і метричних задач на проекційних кресленнях
обчислювально, графічно та графоаналітично.
Аналіз останніх досліджень. Питаннями фахової підготовки майбутніх учителів математики в
розділі ''Планіметрія'', зокрема (і особливо), методичними аспектами розв’язування задач на побудову в
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різні часи займалися відомі науковці і методисти: А. Адлер, І. І. Александров, Б. І. Аргунов,
О. М. Астряб, М. Б. Балк, М. Ф. Берг, Л. Бієрбах, М. І. Бурда, Н. О. Глаголєв, Ф. Клейн, Г. Лемер,
Л. М. Лоповок, Л. Маскероні, І. В. Місюркеєв, Д. Д. Мордухай-Болтовський, Н. А. Нікулін, Ю. Петерсон,
О. П.Сергунова, О. С. Смогоржевський, І. Ф. Тесленко, П. Цюльке, М .Ф. Четверухін, І. Є. Шиманський,
Я. Штейнер, І. М. Яглом та ін.
Провідним фактором, лейтмотивом кожної книги є теза про унікальну значущість задач на побудову в
реалізації геометрією виключно розвивальної функції навчання. Водночас, важко не помітити, що в
жодній із них не просто виокремити прозору, ідеально подану, зрозумілу аргументацію цілісного
процесу (і його компонентів) у системному опануванні майбутніми вчителями розділу ''Планіметрія'' на
основі (чи з допомогою) конструктивного підходу. Традиційно базова, підготовча науково-теоретична
складова в цьому плані залишається невиразною, не розставлені психолого-педагогічні акценти на
значущості вичерпного насичення окремих блоків структурної моделі змістово і фактографічно, бракує
методики, переконливого узгодження пріоритетів у схемі планіметричних побудов.
Вичерпно повне обґрунтування методу вільного виконання зображань фігур стереометрії на площині
здійснив проф. М. Ф. Четверухін. Його ідея, визнаний всіма задум базується на основній теоремі
аксонометрії (ОТА, теорема Польке-Шварца), властивостях паралельних проекцій та вимогах до
навчальних проекційних креслень. Однодумцями, прихильниками і послідовниками М. Ф. Четверухіна в
різні періоди становлення методології конструктивізму в геометрії у ХХ столітті були: Н. М. Бескін,
Г. А. Владимирський, А. Д. Горячев, П. Г. Дзик, Є. Є. Ельясберг, А. Е. Зенгін, М. Є. Знаменський,
Б. М. Зозуляк, Н. П. Ірошніков, М. П. Лащенов, Л. М. Лоповок, І. Г. Польський, М. Л. Франк, та ін.
Питанням позиційної та метричної визначеності вірних і наочних проекційних креслень,
розв’язуванню на них конструктивними методами різнопланових стереометричних задач присвятили
свої методичні праці О. М. Астряб, А. Б. Василевський, Я. Є. Гольтберг, П. Г. Дзик, Я. М. Жовнір,
Б. М. Зозуляк, Н. П. Ірошников, П. Г. Казаков, В. С. Карнацевич, М. С. Корольова, В. В. Кузнецов,
М. П. Лащенов, В. Н. Литвиненко, Л. М. Лоповок, П. С. Орєхов, Б. В. Романовський, В. М. Савченко,
А. Д. Семушкін, М. Ф. Четверухін та ін.
Позитивом широкого використання методу М. Ф Четверухіна, за наявних суб’єктивних умов, є
належна якість проекційних рисунків, виконуваних із мінімальними працезатратами в часі. Негативом
– безсистемність у навчанні. ''Однобоко'' математизований метод дезорієнтує студента (учня) в
міркуваннях і операціях, не додає чіткості дій, в ньому відсутні універсальність і стержень покрокової
алгоритмізації. Завжди на часі запитання: ''З чого розпочати?'' і ''Що за чим?''. Такий підхід придатний
лише для доведеного до автоматизму підсвідомого використання педагогом, який має досвід, значну
практику. Відпрацьовується метод за принципом ''спроб і помилок'', як правило, роками.
Дотепер не акцентується значущість інноваційних педагогічних технологій навчання позиційної і
метричної геометрії на основі конструктивного підходу, що не сприяє професійному зросту,
особистісному становленню майбутнього вчителя.
Всі розглянуті чинники об’єктивно вказують на актуальність проблеми розроблення обґрунтованої
науково-методичної концепції структурно-системної реалізації принципу конструктивізму і, на цій
основі, шляхів удосконалення процесу навчання предмету ''Геометрія''.
Метою дослідження є з’ясування науково-методичних, педагогічних і психофізіологічних засад
конструктивного підходу у викладанні й учінні найпершої з наук, виявленні та відпрацюванні шляхів і
засобів його практичного впровадження, в установленні технологій використання цих шляхів і засобів у
ВПНЗ, розробці і теоретичному обґрунтуванні науково-методичної системи навчання евклідової геометрії,
основним стержнем якої є конструктивний підхід, та експериментальній перевірці її ефективності.
Виклад основного матеріалу. Якщо навчання евклідової геометрії на основі конструктивного
підходу організувати системно і в повному обсязі так, щоб щоразу побудовний шлях до результату з
нетрадиційною уявлюваною логікою міркувань стимулював формування професійних компетентностей і
мотивував навчально-пізнавальний інтерес, а діяльнісний підхід до використання закономірних понять і
фактів став базовим для творчого, розвивального навчання всіх предметів геометричного циклу, то це
забезпечить становлення динамічних стереотипів, шліфування просторових уявлень і уяви, наочнообразного і логічного мислення, а отже, компонування міцних, ґрунтовних знань геометрії загалом і
елементарної геометрії, зокрема, умінь і навичок користуватися ними в житті та майбутній професійній
діяльності, що істотно підвищить рівень наукової і методичної підготовки, позитивно впливатиме на
становлення особистісних якостей сучасного вчителя.
В науково обґрунтованій реалізації висунутої проблеми вбачається, що знайомство студентів з
елементарним геометричним курсом уже відбулося. Тепер ставиться завдання діяльнісної візуалізації
ще не усталених знань шляхом їх структурування, залучення до системного вирішення різнопланових
геометричних пропозицій і, в такий спосіб, глибокого, ефективного переосмислення та засвоєння
першонауки на рівні вчителя професіонала.
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Наше дослідження присвячене професійній підготовці вчителів математичного профілю і
стосується методики навчання геометричних дисциплін. Річ у тім, що переважна більшість
геометричних фігур, відношень, перетворень, які в них вивчаються, є евклідовими. Традиційний курс
аналітичної геометрії описує об’єкти евклідового простору засобами алгебри за допомогою методу
координат із використанням різних систем (афінних, декартових, полярних, барицентричних тощо). Ця
складова фундаментальної та професійної підготовки важлива в час домінування в усіх сферах життя
комп’ютерної техніки та ІКТ. Не виходить за межі евклідової і диференціальна геометрія. Більше того,
геометрична складова математичного аналізу є виключно евклідовою. У свою чергу, проективна
геометрія включає в себе афінну, а остання – евклідову. Її методом є метод проекцій у розширеному
евклідовому просторі. Нарисна геометрія – теж евклідова, оскільки в ній звичайні позиційні та метричні
пропозиції візуально подаються кількакартинними зображеннями Г. Монжа. Без неї немислиме
креслення, а отже, жодна галузь машинобудування, будівництва і архітектури тощо. Виключення
складають лише курс топології та розділи неевклідових геометрій (геометрія Лобачевського, геометрія
Рімана, а також сферична геометрія) в курсі ''Основи геометрії''.
Розроблено як категоріально-понятійну та змістову основу предметів геометричного циклу теоретикометодичну систему впровадження конструктивного підходу у процес навчання геометрії.
Сформульовано і вирішено чотири групи завдань. Перша група завдань пов’язана з обґрунтуванням
нагальної потреби розроблення структурно-системної концепції конструктивізму, яка об’єктивно є
фундаментальною складовою успішної реалізації планів фахового навчання майбутніх учителів предмету
''Геометрія''. Друга група завдань включає в себе розроблення, шляхом пріоритетного використання
побудовних методів, теоретичних і методичних підвалин системного навчання планіметрії. Третя група
завдань стосується запровадження в навчальну практику університету системного навчання основ
стереометричних побудов інноваційним методом аксонометричних напрямів і умовних співвідношень.
Четверта група завдань передбачає розроблення методичних підсистем навчання студентів педагогічних
університетів графічних і графоаналітичних методів розв’язування позиційних і метричних задач
(включно із задачами на обчислення) на кресленнях-моделях.
Запропонована нами структурно-системна концепція характеризується такими положеннями:
• методику навчання геометрії, з ухилом на конструктивізм пошукових операцій, варто
розбудовувати і впроваджувати в університетах, які готують учителів математики, на основі
процесуального, змістового і наочно-образного підходів;
• конструктивні методи можуть бути повномасштабними і передбачувано якісно реалізованими лише за
умов повсюдного, ефективного здійснення дослідницького, діяльнісного викладання й учіння геометрії;
• структуру методичної системи утворюють зв’язки і відношення між цілями, змістом, формами,
методами і засобами навчання, які інтерпретуються у процесі навчання дидактичними відношеннями:
між змістом і методами навчання та студентом; між викладачем і студентом;
• реалізація концепції здійснюється в таких основних напрямах: у поглибленні змістової складової
курсу, його коректності та строгості; візуальному моделюванні геометричних пропозицій; в навчаючій
ролі педагога, який поміркованою геометризацією і унаочненням задач орієнтує студента на їх активне
включення у структуру дій; в зацікавленості студента особисто отриманими результатами діяльності та,
завдячуючи цьому, предметом ''Геометрія'' загалом;
• принцип конструктивного підходу до суто геометричних пропозицій через уявлення і дію в
живому спогляданні забезпечує максимально можливу варіативність у виборі методів досягнення
результату, активне підключення до розумової роботи правої півкулі головного мозку, а отже
поглиблення якості знань;
• диференціація за розділами викладання, інтеграція за об’ємом використаних знань, класифікація
методів і схем конструктивних дій забезпечують не лише дидактичні принципи послідовності й
систематичності, а й системності навчання, в основі яких лежать педагогічні та психофізіологічні
фактори і зв’язки;
• геометричним задачам у графічних і графоаналітичних реалізаціях (не виключаючи
обчислювальних) відводиться особливе місце, адже в них акумулюється весь фактичний матеріал,
завдяки їм відбувається переосмислення та упорядкування геометричних понять і тверджень, в колі
студентів вони є новими задачами-проблемами, й тому – ''на піку навчання''.
Дослідження має теоретичну значущість, яка полягає у формулюванні та обґрунтуванні концепції
системного навчання евклідової геометрії майбутніх учителів на основі конструктивного підходу, що
є категоріально-понятійною та змістовою основою предметів геометричного циклу. З’ясовано потребу,
можливості, а також шляхи і способи цілеспрямованого формування навичок просторового мислення
студентів-математиків, збагачення їх візуально-оперативного досвіду як важливої передумови
гармонійного розвитку логічного мислення засобами конструктивної геометрії. Концептуально
обґрунтовано необхідність перебудови у ВПНЗ курсу евклідової геометрії з активним включенням
системного, діяльнісного й особистісно-орієнтованого навчання на основі конструктивного підходу.
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Досліджено функції й умови реального впровадження в університетах комплексу дисциплін
''Конструктивна евклідова геометрія'', визначено теоретичні підходи до його структурування і змістового
наповнення. Сконструйовано модель методичної системи навчання евклідової геометрії майбутніх
учителів математики у контексті проблеми дослідження.
Практична значущість дослідження проявляється в розробці, структуруванні та впровадженні у ВПНЗ
системного навчально-методичного комплексу, який гарантує діяльнісне оволодіння елементарним
геометричним курсом і дисципліною ''Геометрія'' загалом. Цей комплекс включає: навчальні програми,
змістове наповнення і методичне забезпечення окремих курсів ''Конструктивна евклідова геометрія'';
загальні підходи і деталізовані методичні рекомендації стосовно фахового використання розроблених
методів і налагоджених прийомів наочно-образного виконання з геометричними фігурами чи їх
елементами узаконених уявлювано-динамічних і зображувальних операцій конструктивного характеру;
методологію активізації, інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності, зацікавленості
першопредметом на основі єдиного теоретично обґрунтованого підходу до організації і ефективного
включення в роботу кожним суб’єктом навчання нових методів і схем; висновки про те, що виключно
візуальне моделювання уявлюваних дійств у закономірному вирішенні суто геометричних пропозицій
структурує процес навчання, поліпшує його логічну організацію, урізноманітнює кількісно та якісно
методи і прийоми досягнення результатів, до яких наближаються покроково й у живому спогляданні;
узагальнюючі умовиводи про ефективність пріоритетного впровадження у процес навчання студентів
геометрії прийомів і методів, розроблених на основі конструктивного підходу, зорієнтованих на задачікомплекси практичного (прикладного) характеру; навчальні та навчально-методичні посібники, які
вміщують вичерпну за об’ємом і змістом теоретичну і практичну базу, методологію навчання
конструктивної геометрії, тематичні відбірки задач із суто геометричним змістом, приклади їх
алгоритмізованого розв’язування у всіх варіаціях і всіма можливими методами, задачі для самостійної
роботи; достатню кількість задач обчислювального характеру, типових для курсу геометрії ЗОНЗ,
рисункове моделювання яких рекомендується здійснювати, пріоритетно, методами нарисної геометрії.
Окремий істотний фактор, який обумовлює практичну цінність результатів дослідження, пов’язаний із
впровадженням в навчальний процес педагогічного ліцею та інституту післядипломної педагогічної освіти
напрацьованих структурних ліній, методів і схем, методик змістового подання евклідової геометрії з
поміркованим, максимально можливим для ЗОШ включенням елементів конструктивізму.
Висновки. Уявлюване та рисункове покрокове моделювання різного рівня складності задач, надбання
вмінь і навичок вільного оперування фактами потрібно розглядати як найліпший засіб професійного
зросту особистості майбутнього вчителя. Сьогодні, щоб ефективно передати знання учням, актуально
набиратися власного досвіду застосування одержаних знань для життєвих і практичних потреб, для
задоволення пізнавальних інтересів в інших освітніх галузях. Вміння успішно користуватися набутими
знаннями в навчальних, виробничих і побутових ситуаціях, пов’язані з переходом від абстрактних
теоретичних умовиводів до практичних дій, що є прямим свідченням дієвості знань, природної
життєдайності диво-науки ''Геометрія''.
Дослідженням розкрито діалектику зв’язків просторового наочно-образного і логічного мислення,
з’ясовано функції, виявлено структуру і зміст компонентів концепції геометричної підготовки в
педагогічному університеті.
Концептуальна модель методичної системи включає в себе підсистеми: планіметричні побудови;
вірні та наочні зображення у стереометрії; позиційні та метричні пропозиції, реалізовані
обчислювальними, графічними і графоаналітичними методами на проекційних рисунках.
Вірогідність та обґрунтованість одержаних результатів забезпечується методологією вихідних
позицій, встановлених шляхом ґрунтовного наукового аналізу теоретичних і практичних аспектів
проблеми з опорою на загальнонаукові, психолого-педагогічні, математичні (геометричні) концепції
навчання; відповідністю методів дослідження його цілям і завданням, логічною незаперечністю,
строгістю умовиводів та їх умоглядних реалізацій; різнобічною апробацією основних положень,
впровадженням розробленої методичної системи у практику роботи ВПНЗ, педагогічних ліцеїв та
інститутів післядипломної педагогічної освіти вчителів; довготривалим педагогічним експериментом.
Результати дослідження використовуються в усіх формах роботи зі студентами і вчителями: на
лекціях і практичних заняттях, у підготовці та проведенні спецкурсів і факультативів, у науководослідній роботі, під час педагогічних практик, у самоосвіті та виконанні самостійних завдань. Їх
впроваджено в начально-виховний процес Житомирського державного університету імені
Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького, Донецького національного університету,
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди, Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти,
Житомирського педагогічного ліцею.
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Ленчук И. Г. Содержание и особенности процесса обучения евклидовой геометрии
будущих учителей.
Обобщена развёрнутая схема полномасштабного внедрения в высших педагогических учебных
заведениях концепции структурно-системного обучения геометрии конструктивно-генетическим
методом. Выделяются противоречия в современных подходах к постановке вопроса. Предлагаются
пути инновационной модернизации учебного процесса через геометризацию и наглядное представление
предложений, широкое внедрение в практику преподавания и учения первейшей из наук визуальных
графических и графоаналитических способов деятельности студентов. Подаётся теоретическая
новизна и практическая значимость результатов проведенного исследования.
Ключевые слова: евклидовая геометрия, структурно-системное обучение, конструктивногенетический метод.
Lenchuk I. G. Contents and Peculiarities of Future Teachers' Teaching Euclidean Geometry.
The generalized scheme is justified by the detailed full-scale implementing the concept of the structural and
systematic study of the geometry design-genetic method in higher educational institutions. Recent researches
and publications, which discuss the problem, are analyzed. There are inconsistencies in current approaches to
the question. Ways of the innovative educational process modernization are proposed through geometrization
and illustration of proposals, widespread implementation of learning visual, graphic, graph-analytic and
computational methods of students' activity into the practice of teaching and learning. The theoretical innovation
of the constructive approach in the work with teachers within the post-graduate pedagogical educational
establishments and pupils in the general schools of the math orientation is emphasized. The scientific novelty of
the research lies in the fact that for the first time in methods of teaching and learning of geometry, taking into
account national requirements and new social orders regarding the quality of training future teachers in higher
pedagogical educational establishments, a concept learning system of Euclidean geometry, which is based on
the constructive approach has been presented, inducing the natural unity of the subject and the pragmatist sides
of the learning content. The specific conceptual apparatus has been introduced and the theoretical justification
of the methodology of the constructive approach realization is given. A line of structural studies is fixed, ways of
the heuristic modeling of the constructed ways in providing didactic course are cleared out, block diagrams of
the concept realization as a whole and according to individual branches are constructed. The question of
management and self-management of the students' creative developing activity in terms of operations
representations and projective drawings is investigated. The effectiveness and feasibility of using the
constructive approach to the geometrization and illustration of the varied offerings is justified. The contents is
structured, computing, graphics and graphic-analytical methods for solving problems are texturized
Key words: Euclidean geometry, structural-system learning, constructive-genetic method.
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ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
ПУБЛІКАЦІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
На основі аналізу наукової і навчально-методичної літератури, особистих довготривалих наукових
досліджень і навчально-педагогічного досвіду зроблено висновки щодо впливу різної якості наукових
досліджень і їх публікацій та якості підручників, посібників і навчальних методичних вказівок на стан
навчального процесу і виховної роботи ВНЗ. Звернуто увагу на вивчення сучасних екологічних проблем і
впровадження в навчальний процес всебічно обґрунтованих заходів щодо їх вирішення.
Ключові слова: ВНЗ, викладачі, спеціалісти, наукові дослідження, навчально-методична робота,
підручники, посібники, якість, екологізація.
Постановка проблеми. Значення науково-дослідної роботи у підготовці висококваліфікованих
спеціалістів. Наукові дослідження з будь-яких проблем в усіх країнах світу зосереджувались і нині
проводяться в університетах; на їх результатах ґрунтується навчально-методична робота і підготовка
спеціалістів різних кваліфікаційних рівнів. Підтвердженням цього є відомий університетський принцип
''п’ятериці'', якому має відповідати ''справжній викладач''; він повинен бути: 1) вченим; 2) філософом; 3)
артистом; 4) вихователем; 5) людиною [1]. Отже, основою університетської підготовки спеціалістів є
наукова робота, а тому від її якості залежить і рівень підготовки спеціалістів [2-5]. Невипадково лекції
''справжніх викладачів'', які займались справжньою науковою роботою і впровадженням її результатів у
практику часто ставали театром одного актора, де чіткість замислу органічно поєднувалась з дотепністю,
уважністю до аудиторії, несподіваністю наукових і сугубо життєвих переплетень, а головне, з постійним
тривожним відчуттям того невидимого кола, за яким знаходиться наукова таємничість. Наукові інтереси
''справжнього лектора'' майже завжди розміщуються на ''передньому краї'' дисципліни. Завдяки своїй
пристрасності до науки, вмінню показати її захоплюючі перспективи лектор буквально заражає слухачів
ентузіазмом і бажанням займатися вирішенням нагальних наукових проблем [1].
Необхідно зазначити, що таланти вченого і педагога не завжди можуть бути сумісними в одній
людині. Адже від дослідника вимагається зосередженість на вузькій області, а викладач, навпаки, має
цікавитись широким спектром чужих досягнень і ділитись своїми знаннями. У ''справжнього викладача''
мають гармонійно поєднуватись усі ці якості. Науково-технічний прогрес, неперервне зростання
кількості інформації, підвищення ролі особистості, інтелектуальності її діяльності, швидкоплинність змін
техніки і технології у світі – все це вимагає якісно нового рівня, викладання як базових, так і фахових
дисциплін, забезпечення інтелектуальної, психологічної та моральної готовності до праці в нових умовах
усіх учасників навчально-виховного процесу, тобто викладачів і студентів. Тільки активна,
цілеспрямована, сумісна дослідна робота у вирішенні важливих наукових проблем і завдань, що
сприяють науково-технічному прогресу, забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців і
достойну зміну наукових кадрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність інтеграції нашої держави у світовий
високотехнологічний конкурентний простір зумовлює потребу в формуванні інноваційної моделі розвитку,
в якій головну роль відіграють наукові надбання та їх технологічне застосування, що є джерелом сталого
економічного зростання і базою для формування суспільства знань; реалізація інноваційної моделі
потребує прискореного розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти наукоємну
продукцію, конкурентоспроможну на світовому ринку, та принципового підвищення технологічного рівня
всіх галузей народного господарства [6]. Наука, зокрема вітчизняних ВНЗ, має відігравати важливішу роль
в узгодженні взаємодії екологічних систем як систем забезпечення життя з інтегрованими техногенними
системами у сприянні ефективності використання ресурсів, пошуку нових методів, засобів і альтернатив
ощадливого використання енергоресурсів у промисловості, сільському господарстві, на транспорті, а також
у розробленні, удосконаленні і впровадженні інших прогресивних заходів інтенсифікації виробництва
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продукції в усіх галузях народного господарства. Формування національної інноваційно-зорієнтованої
господарської системи, складові якої мають забезпечувати структурно-технологічну перебудову
вітчизняної економіки на базі активного трансферу нових технологій, передусім у галузі енергетики,
водного господарства, сільськогосподарського виробництва, може бути здійсненою лише завдяки
досягненням науки, що характеризується необхідними якісними показниками, у тому числі й отриманими
вищими навчальними закладами. Тільки висока якість вітчизняних досліджень та їх практичне
впровадження забезпечуватиме технологічну перебудову нашої економіки. Лише такі якісні дослідження
позитивно відображаються на навчально-виховному процесі ВНЗ. Визначення якості науково-дослідної
роботи і наслідків її широкого впровадження в практику здійснюється шляхом публікації вітчизняних і
зарубіжних рекомендацій виробництву, участі в національній і міжнародних виставках, у конкурсах на
премії – державні, АНУ та інші [5-7].
В Україні якість наукових досліджень, зокрема за роки ХХІ ст., як ВНЗ, так і академічних та
галузевих НДІ значно знизилась у зв’язку з мізерним фінансуванням і відпливом кращих наукових кадрів
закордон, старінням і деградацією лабораторної науково-технічної і науково-експериментальної баз [6].
Урядові потуги покращити становище ''штампуванням'' необґрунтованої чисельності докторів і
кандидатів наук не сприяють виправленню негативного становища в науці, а навпаки, погіршують його,
оскільки недостатньо кваліфіковані ''вчені'' лише перешкоджають якісному виконанню наукових робіт.
Тому й не дивно, що Україна, не поступаючись найрозвиненішим країнам світу за кількістю наукових
кадрів і працівників із вищою освітою, знаходиться на рівні найменш розвинених держав за рівнем ВВП
(валового внутрішнього продукту) на душу населення – у 2009-2012 р.р. у нас цей показник здебільшого
не перевищував 4400 доларів, а в Ізраїлі, Канаді, Японії, США – 26,5-48,4 тис. на рік. У навчальновиховному процесі ВНЗ заслуговують використання лише результати високоякісних досліджень
галузевого, загальнодержавного значення, що впроваджуються в практику виробництва.
Мета статті. Критерії якості науково-теоретичних публікацій, їх використання у навчальнометодичній літературі. Основа навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних
розробок та інших дослідних навчально-методичних матеріалів) – науково-теоретичні публікації
(монографії, наукові статті, тези наукових доповідей); обов’язково використовуються також галузеві
технологічні рекомендації виробництву, публікації винаходів рацпропозицій та висвітлення передового
виробничого досвіду, різнохарактерні словники і довідники. Усі наукові і виробничі літературні джерела,
що використовуються в процесах підготовки навчально-методичної літератури, повинні
характеризуватись науковою і виробничою значущістю, тобто сприяти прогресу науки і виробництва.
Однак визначення якості науково-теоретичних і науково-виробничих публікацій – процес досить
складний, залежить від численних факторів, як і виробництво будь-якої продукції. Само по собі поняття
якості наукових досліджень і публікацій їх результатів ще ні про що не говорить. Уся справа в тому, що
під цим (якістю) необхідно розуміти. Мова йде не про пошук якогось філософського каменя, який
вирішить саму по собі всю проблему. Виходити приходиться з реалій: в якості результатів досліджень і
їх публікацій, у тому числі й у навчально-методичній літературі, фокусуються численні, якщо не всі,
негативні тенденції нашої нинішньої вітчизняної науки. І ніяка найдосконаліша стандартизація
неспроможна забезпечити її необхідну якість, як це відбувалось у минулому з вітчизняною промисловою
продукцією. Визнати приходиться, що наше суспільство стало суспільством споживання, оскільки
відбулося класичне відчуження праці від особистості, і на зміну настанові ''бути'' за визначенням
американського соціолога і психолога Еріха Фрома, прийшла настанова ''мати'' [8]. І особистість
неповторима особистість (талановита, інтелігентна, високоерудована, всебічно грамотна, чесна,
добросовісна, доброзичлива, сумлінна, трудолюбива) відійшла в тінь; кожний стає помітним лише,
володіючи чим-то; кожний проявлений настільки, наскільки має влади, звання і ступінь матеріальних
благ. Тому справедливе зауваження німецького філософа Е. Шумахера, що ''Економіка як суть життя – це
хвороба, тому що необмежений її ріст підходить необмеженому світу''. Філософи різних країн прийшли
до висновку, що збільшення матеріального споживання не обов’язково означає підвищення, покращення
загального блага, і поряд з необхідністю соціальних змін потрібні зміни в характерологічній і духовній
сферах, враховуючи, що ''сучасна людина невільна, недосконала, нецілеспрямована, патологічно залежна
і абсолютно пасивна''. Все це необхідно враховувати, навчаючи ''вчителів-науковців'' і виховуючи
''вчителів-вихователів'' різних рангів.
Якісні науково-теоретичні публікації характеризуються всебічно грамотним висвітленням досліджень
належного методичного рівня, що мають досить обґрунтоване наукове чи науково-практичне значення.
Усі інші науково-виробничі й довідкові джерела, використовувані у навчально-методичній літературі,
також мають бути якісними – характеризуватись достатнім науковим чи виробничим значенням. Сучасна
навчально-методична література будь-якого призначення не повинна оминати значення екологічних
факторів, особливо аграрних (виробництво екологічно безпечних продуктів харчування), значення
сучасного стану довкілля в усіх сферах діяльності людства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Значення якості навчально-методичної літератури у
навчально-виховній роботі ВНЗ. Якісні підручники і навчальні посібники – одна з важливих основ
навчального процесу; без них нормальне навчання взагалі неможливе. Успіх навчальної літератури,
зокрема підручників і навчальних посібників (як і лекцій та лабораторно-практичних занять), рівною
мірою зумовлюється як глибиною відображення у них знань, так і блискучою літературною формою
викладення матеріалу. Становлення нових тенденцій у розвитку науки (ріст міждисциплінарних
досліджень, тенденція до синтетичного ведення досліджуваних об’єктів і явищ, ''екологізація'' і
''гуманітаризація'' природознавства) пов’язано з іншими, ніж раніше, поглядами на механізми і рушійні
сили розвитку науки, особливо аграрної, на методологічні засоби, що нею впроваджуються, і заслуговує
відображення у навчально-методичній літературі й використання в навчально-виховній роботі вищих
навчальних закладів [2; 3; 9; 10].
Якість навчально-методичної літератури залежить від досягнень науки і впровадження її результатів
у практику виробництва. Оцінка якості наукового експерименту, а отже, і навчальних публікацій,
ускладнюється запереченням будь-якого соціально-етичного його регулювання, вбачаючи в цьому
перешкоду для подальшого прогресу науки. І, насправді, управляти процесами наукової творчості,
науковим мисленням неможливо, а керувати науковими і науково-навчальними закладами, організацією
науки в сучасний період необхідно. При цьому мова не йде про якусь регламентацію, будь-яке
обмеження наукової творчості, наукового мислення; якщо це відбувається, то це вже не управління
наукою, а створення ідеї управління, яке не може не принести шкоди. Таке ''управління'' також певною
мірою впливає на відплив кращих, талановитих наукових вітчизняних кадрів закордон, сприяє зниженню
віддачі наукових досліджень і їх впровадження в практику виробництва та отриманню порівняно
мізерного рівня валового внутрішнього продукту і паритету купівельної спроможності населення. Проте
здебільшого, якість підручників і навчальних посібників та іншої допоміжної навчально-методичної
літератури залежить від ''якості'' їх творців, інтелекту, ерудиції, загальнокультурного рівня їх авторів.
Тільки всебічно грамотний автор може забезпечити підготовку якісної навчально-методичної літератури,
використовуючи для її створення достовірні наукові і науково-виробничі джерела, впроваджуючи їх
кваліфіковану інтерпретацію [1; 5; 9].
Певна частка сучасної навчально-методичної літератури характеризується низькою якістю в усіх
відношеннях: кваліфікованому, методичному, стилістичному, граматичному; зустрічається явний
плагіат, нерідко малограмотний, що не робить честі ні автору, ні організації, закладу, де він працює. Не
можна погодитися й з ''неузаконеними'', необґрунтованими, несанкціонованими відповідними
державними структурами, скороченнями термінів, назв, процесів, явищ, технологічних прийомів тощо;
така ''дика'' абревіатура значно ускладнює використання навчально-методичної літератури. Надмірне,
необґрунтоване вживання іноземних термінів, яких іноді не розуміє й сам автор, також значно знижує
якість підручників і навчальних посібників, ускладнює їх використання. Недоліки, допущені у
навчально-методичній літературі, призначеній для використання вищою школою, незагрозливі, оскільки
під час лекцій, лабораторно-практичних та інших видів занять висококваліфікований викладач зверне на
них увагу, вносячи відповідні корективи. Але, якщо після відвідування лекції, викладачеві зроблено
зауваження про допущену помилку, а професор відповідає, що в ''книжці так написано'', то це вже
катастрофа, свідчення його елементарної безграмотності. Тому й необхідно більшого значення надавати
якості навчально-методичної літератури.
Сучасний екологічний стан довкілля в усіх країнах і регіонах спонукає значно посилити його
вивчення і невідкладне впровадження дійових, обґрунтованих заходів регулювання та належного, значно
активнішого, ніж тепер, відображення цих процесів у навчально-методичній літературі і використання у
навчально-виховній роботі. Більш поглибленого вивчення заслуговує забруднення повітря викидами
вуглецю в атмосферу і зміна клімату [4; 6; 11]. Доцільно зосереджувати зусилля як на загальному
зниженні викидів в атмосферу, так і на конкретних масштабах, зокрема на зменшенні викидів вуглецю на
одиницю ВВП (внутрішнього валового продукту). Проблема вуглецевого забруднення атмосфери досить
складна і потребує не лише технологічного вирішення – розроблення і впровадження заходів, що
гарантують значне (близько 20 %) зниження викидів вуглецю, зокрема внаслідок модернізації
виробництва промислових галузей – забруднювачів, а й економічного (фінансового) їх забезпечення.
Внаслідок впливу ''тепличних газів'', особливо вуглекислого, температура повітря в Європі за останні 40
років підвищилась на 0,7 oС, а в деяких регіонах на 1,7 oС. Подальше зростання температури призведе до
глобальних змін клімату – зміниться також вегетація рослин, інтенсивніше розвиватимуться шкідники і
хвороби, виникнуть нові економічні проблеми. Тому й пропонується створити національну програму
адаптації сільськогосподарського виробництва у контексті змін кліматичних умов; лише тоді можна буде
говорити про гарантований урожай та підвищення продуктивності [11]. Очищенню повітря значною
мірою сприяють деякі рослини, зокрема деревні, пошуки і вивчення яких необхідно значно активізувати;
такі рослини варто поширювати на територіях промислових підприємств, на приавтомагістральних
смугах, у різних міських насадженнях і садово-наукових приміських зонах.
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Висновки.
1. Науково-дослідна робота – основа навчального процесу ВНЗ. Тільки активна, цілеспрямована,
якісна науково-дослідна робота, всебічно апробована і впроваджувані в практику її результати сприяють
науково-технічному прогресу, забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців та
інтелектуальних наукових кадрів.
2. Якість науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів та інших наукових установ і
організацій оцінюється за публікаціями результатів їх впровадження в практику вітчизняних і
зарубіжних рекомендацій виробництву, участі й позитивним оцінюванням на міжнародних, державних
(вітчизняних), академічних та інших конкурсах і виставках.
3. У процесі підготовки навчально-методичної літератури заслуговують використання лише науковотеоретичні публікації, що характеризуються всебічно грамотним висвітленням досліджень належного
методичного рівня і обґрунтованого наукового чи науково-виробничого значення, а також інші наукововиробничі і довідкові джерела важливого екологічно-наукового і виробничого спрямування.
4. Навчально-методична література, що відображає сучасні досягнення науки і техніки – одна з
важливих основ навчального процесу ВНЗ; якість її залежить від інтелекту, ерудиції, загальнокультурного
рівня авторів. Для покращення її якості, особливо підручників і навчальних посібників, необхідна
докорінна зміна передвидавничої апробації та вдосконалення системи видання і реалізації.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження доцільно зосередити на розробленні
заходів з аналізу, вдосконаленнї і активізації науково-дослідної і навчально-методичної роботи ВНЗ.
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Куян В. Г., Тимошенко Н. М., Евтушок И. М., Чепиков М. С. Значение качества научных
исследований и научно-методических публикаций в учебно-воспитательном
процессе высшей школы.
На основании анализа научной и научно-методической литературы, собственных многолетних научных
исследований и учебно-педагогического опыта сделаны выводы относительно влияния разного качества
научных исследований и их публикаций, а также учебников, пособий и учебно-методических указаний на
состояние учебного процесса и воспитательной работы ВУЗА. Обращено внимание на усиление
изучения современных экологических проблем и внедрение в учебный процесс всесторонне обоснованных
мероприятий относительно их решения.
Ключевые слова: ВУЗ, преподаватели, специалисты, научные исследования, учебно-методическая
работа, учебники, пособия, качество, экологизация.
Kuyan V. G., Tymoshenko N. M., Yevtushok I. M., Chepikov M. S. The Importance of Quality of Scientific
Researches and Methodological Publications in the Educational Process of Higher School.
On the basis of the analysis of the scientific and educational-methodological literature, as well as individual
sustainable scientific researches and educational-pedagogical experience, conclusions were made concerning
the influence of the scientific researches of different quality with following publications and textbooks,
guidebooks and educational-methodological instructions on the condition of the educational process and the
work in the higher educational establishments. The attention is drawn on the intensifying of modern ecological
issues learning and the implementation of universal justified actions regarding their solution into the
educational process. It is found out that the scientific-research work is the basis of the educational process in the
higher educational establishments. Only active, goal-oriented, qualitative scientific-research work, universally
probated and its implemented results promote to the scientific-technical progress, provide the preparation of the
highly qualified experts and intellectual scientific staff.
Кey words: higher educational establishment, teachers, specialists, scientific researches, scientific-methodical
work, pupils, manuals, quality, ecologization.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVASCRIPT
СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКІВ
Статтю присвячено розкриттю особливостей змісту і структури модуля ''Веб-програмування мовою
JavaScript'' для студентів-математиків. У статті розкрито методичні особливості навчання вебпрограмування студентів-математиків, висвітлено основні проблеми, які виникають у процесі навчання
веб-програмування майбутніх учителів математики та інформатики. Автор пропонує свою концепцію
викладання основ веб-програмування мовою JavaScript в курсі ''Спеціальний лабораторний практикум з
інформатики'' під час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем ''Спеціаліст''.
Ключові слова: веб-програмування, студенти-математики, мова JavaScript.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, зростання ролі мережі Інтернет у навчанні студентів неминуче впливають і на зміст сучасної
інформатичної освіти. Майбутній учитель-інформатики має бути людиною, компетентною у більшості
галузей ІКТ, у тому числі і веб-програмуванні. Поява курсу ''Основи веб-дизайну'' у структурі шкільної
інформатичної освіти зумовлює необхідність вивчення основ програмування мовою JavaSсript саме
студентам-математикам, які мають другу спеціальність ''Інформатика''. З іншого боку, кількість годин з
інформативних дисциплін постійно зменшується. Курс ''Веб-програмування'' або ''Основи вебпрограмування'' не належить до нормативних дисциплін спеціальності ''Математика'', а отже, в багатьох
педагогічних університетах просто не викладається. Виникає певне протиріччя між наявністю
об’єктивних передумов до вивчення курсу веб-програмування в педагогічному університеті і відсутністю
окремої дисципліни, в якому він буде вивчатися.
Аналіз останніх праць. Питання вивчення програмування у вищих педагогічних навчальних закладах
висвітлюються у працях М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, С. О. Семерікова та ін. Проблемі вивчення основ вебпрограмування в загальноосвітній школі і педагогічному ВНЗ присвячені дослідження І. С. Іваськіва,
Ю. С. Рамського, О. Ю. Ніколаєнка та інших учених [1; 2]. Розглядаючи методичні особливості вивчення
даного курсу, специфіку викладання веб-програмування для різних попередніх мов програмування,
уточнюючи форми і методи навчання веб-програмування, науковцями недостатньо розкрито один із
важливих аспектів даної проблеми, а саме – зміст курсу ''Основи програмування мовою JavaScript''.
Метою даної статті є обґрунтування змісту курсу веб-програмування мовою JavaScript для студентівматематиків, другою спеціальністю яких є інформатика.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із шляхів вирішення проблеми вивчення основ
веб-програмування у вищому педагогічному навчальному закладі, на нашу думку, є введення елементів
веб-програмування у зміст дисциплін інформатичної спрямованості. Крім базового курсу інформатики,
студенти-математики (які мають спеціалізацію ''Інформатика'') вивчають інші дисципліни інформатичної
спрямованості: бази даних, вибрані питання інформатики, спеціальний лабораторний практикум з
інформатики, адміністрування інформаційних систем, проектування інформаційних систем, практикум із
програмування.
Особливої уваги заслуговує дисципліна ''Спеціальний лабораторний практикум з інформатики'', на
вивчення якої навчальним планом спеціальності ''Математика'' відведено 90 годин, з них 44 години –
лабораторні заняття. Половини цієї кількості, на нашу думку, цілком достатньо для формування
ключових компетентностей учителя інформатики у галузі веб-програмування мовою JavaScript.
Уточнимо спочатку вимоги до змісту навчального матеріалу. На нашу думку, до навчального
матеріалу з веб-програмування мовою JavaScript висуваються такі вимоги:
1. обсяг навчального матеріалу повинен охоплювати всі ті теми, без вивчення яких досить важко
зрозуміти особливості даної мови програмування;
2. навчальний матеріал має бути чітко структурованим, логічно і послідовно викладеним;
3. зміст навчального матеріалу повинен надавати уявлення про основні об’єкти, властивості і методи
JavaScript;
4. навчальний матеріал повинен бути достатньо деталізованим для забезпечення міцності знань,
умінь та навичок студентів;
5. навчальний матеріал має бути викладеним на доступному для студентів рівні;
6. наявність задач, розв’язаних із помилками і розв’язаних частково;
Добираючи навчальний матеріал, ми керувалися наступними принципами:
– від простого до складного;
© Базурін В. М., 2014
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– наступності і послідовності;
– посильності;
– зв’язку теорії з практикою;
– індивідуалізації та диференціації навчання.
Розглянемо детальніше, як реалізуються вказані дидактичні принципи у процесі вивчення вебпрограмування мовою JavaScript. Під час побудови змісту модуля ''Веб-програмування мовою JavaScript''
було враховано принцип ''від простого до складного''. Спочатку розглядається введення-виведення даних
як необхідний компонент програмування мовою JavaScript, а на наступних заняттях навчальний матеріал
поступово ускладнюється. У той же час навчальний матеріал кожної наступної теми базується на
попередніх темах.
На основі аналізу змісту і особливостей програмування мовою JavaScript було зроблено висновок про
те, що він має містити 11 лабораторних робіт за такою тематикою:
1. Введення і виведення даних в JavaScript.
2. Розгалуження.
3. Циклічні алгоритми.
4. Масиви.
5. Операції із рядковими змінними.
6. Створення об’єктів користувача.
7. Операції із вікнами.
8. Використання динамічних стилів.
9. Керування документом і рядком статусу.
10. Програмування форм.
11. Створення меню.
Розглянемо особливості навчання студентів-математиків програмування мовою JavaScript.
Як відмічають науковці [1; 2], методика навчання веб-програмування залежить від того, які мови
програмування студенти вивчали перед цим:
– одну з процедурних мов програмування (Паскаль, С);
– одну з об’єктно-орієнтовних мов програмування (ObjectPascal, C++, Java).
У першому випадку студентів варто ознайомити з об’єктно-орієнтованою парадигмою програмування,
відповідно до якої програма подається у вигляді сукупності об’єктів, кожен із яких є реалізацією деякого
класу, а класи утворюють ієрархію за принципами наслідування. Центральним поняттям об’єктноорієнтованого програмування є об’єкт. Програмний об’єкт володіє деяким зовнішнім виглядом або
властивостями, що виражаються у значеннях його змінних, і методами, що задаються у вигляді його
процедур. Властивості та методи не існують відокремлено один від одного, а об’єднані разом, утворюючи
об’єкт з новою властивістю. Методи ''оточують'' властивості об’єкта, не дозволяючи напряму звертатися до
них або змінювати їх значення. Властивості інкапсульовані в об’єкт і доступ до них здійснюється тільки
шляхом методів, які надаються об’єктом. При викладанні матеріалу недоцільно заглиблюватися в
механізми успадкування і поліморфізму, які реалізуються об’єктно-орієнтованими мовами програмування.
JavaScript реалізує просту об’єктно-орієнтовану модель і для розуміння функціонування і створення
сценаріїв достатньо наведеної інформації про програмні об’єкти [1: 179-182].
У другому випадку варто відмітити, що JavaScript базується на спрощеній об’єктно-орієнтованій
парадигмі програмування, тому студентам доцільно ознайомитися з особливостями синтаксису цієї мови
і можна приступати до реалізації характерних для мови сценаріїв JavaScript програм [1: 183].
Як показує практика, студенти-математики до 5 курсу вивчають і структурні, і об’єктно-орієнтовані
мови програмування. Застосувати можна кожен із указаних шляхів навчання програмування. Однак
спочатку доцільно уточнити: об’єктно-орієнтовані мови програмування зазвичай вивчаються за
допомогою візуальних середовищ програмування. Мова сценаріїв JavaScript не має візуального
середовища розробки програм, тому у студентів виникають значні труднощі при переході до створення
програм мовою JavaScript. Тому доцільним, на нашу думку, є використання другого і першого варіанту
(коли студенти вивчали структурну мову програмування).
Для тих студентів, що раніше вивчали структурні мови програмування, доцільно починати з
написання функцій у заголовку документа [1: 184]. Далі варто ознайомити студентів з основними
об’єктами JavaScript. Таку саму схему побудови документа варто використовувати і далі: ознайомлення
студентів з першою програмою на мові JavaScript, з викликом програми безпосередньо з гіперпосилання,
з поміщенням програми у контейнер <SCRIPT> тіла документа, з викликом обробника події Click
елемента форми. На наступних етапах завдання ускладнюються [1: 185].
Ускладнення відбувається так: більшість лабораторних робіт містять дві задачі. Розв’язання першої
задачі відбувається з використанням вікон prompt, alert, розв’язання другої задачі – з використанням
елементів введення форм. На наочному прикладі студенти мають усвідомити відмінності між
зчитуванням даних із спливаючих вікон і зчитуванням даних з елементів форм. Аналогічними є
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відмінності у виведенні даних у вікно типу alert і текстові поля форм. Ці вміння удосконалюються у
процесі кожної лабораторної роботи.
Визначаючи особливості методики навчання веб-програмування студентів, зауважимо, що JavaScript
базується на об’єктно-орієнтованому підході, який передбачає оперування не тільки зі змінними, але й з
властивостями та методами об’єктів. Як показує практика, саме поняття об’єктно-орієнтованого підходу
викликає певні труднощі для зрозуміння студентами сутності понять ''об’єкт'', ''властивість'', ''метод'',
''інкапсуляція'' та ін. У процесі вивчення мов структурного програмування (Паскаль, С, С++) основні
поняття об’єктно-орієнтованого програмування, здебільшого, залишаються ''за кадром''. Під час вивчення
мови Object Pascal і середовища програмування Delphi студент працює у візуальному середовищі
програмування, в якому звертання до об’єктів та їх властивостей відбувається напівавтоматично. Це значно
прискорює процес розробки програми, але часто призводить до формування поверхневих уявлень про
особливості об’єктно-орієнтованого програмування. Під час роботи над сценарієм на мові JavaScript
студентам доводиться писати код програми вручну, набираючи відповідні властивості і методи, їх значення
з клавіатури, а для цього їм необхідно чітко знати назви основних об’єктів і їх властивостей, типів
спливаючих вікон і т. д. Це призводить до частих помилок і ускладнює вивчення мови сценаріїв JavaScript.
Суттєвим недоліком курсу ''Спеціальний лабораторний практикум з інформатики'' є відсутність
лекцій. Лекції є необхідним компонентом навчального процесу. Через їх відсутність у навчальному плані
теоретичний матеріал доводиться пояснювати на лабораторних заняттях, що призводить до скорочення
кількості часу, який припадає на виконання практичного завдання. Доопрацьовувати задачі студенти
мають вдома, що за відсутності поряд викладача зводить їх зусилля нанівець. Не в силах знайти помилку
в коді, вони не виконують одне завдання, що призводить до неможливості виконувати наступне.
Для того, щоб запобігти даних недоліків, доцільно проконтролювати виконання студентами перших
лабораторних робіт. Окрім того, спрощує роботу студентів з розробки HTML-коду застосування WEBредактора, в якому всі ці дії автоматизовані [3: 19]. Більшість WEB-редакторів мають підсвітку коду, що,
в свою чергу, спрощує написання коду мовою JavaSсript. Водночас більшість таких редакторів мають
режим попереднього перегляду, що теж спрощує роботу над програмою.
Окрім спеціалізованого програмного забезпечення, можливо використовувати консоль
налагоджування, яка присутня в таких браузерах, як Mozilla Firefox останніх версій.
Практика показує, що найбільш ефективним засобом формування умінь студентів-математиків
створювати сценарії мовою JavaSсript є задача. Її переваги перед проектом полягають у тому, що задача
формулюється конкретно і вимагає конкретного розв’язку. Задача може бути розв’язана правильно або
неправильно. При задачному підході спрощується контроль за навчальними досягненнями студентів,
водночас економиться аудиторний час, якого зазвичай не вистачає.
На основі аналізу педагогічної практики варто відмітити, що задачний підхід до вивчення
програмування мовою сценаріїв JavaScript має низку переваг перед проектним підходом:
1. чіткий поділ навчального матеріалу на порції (задачі);
2. полегшення фіксації навчальних досягнень студентів;
3. економія аудиторного часу.
Для успішного розв’язування задач із програмування у студентів повинно бути розвинуте логічне та
алгоритмічне мислення, яке формується у процесі вивчення математичних дисциплін та програмування.
На п’ятому курсі у переважної більшості студентів-математиків таке мислення сформоване. Студентип’ятикурсники зазвичай мають чітке уявлення про основні алгоритмічні конструкції (слідування,
розгалуження, цикл), тому логіка побудови програми зазвичай не є проблемою. У процесі вивчення
програмування мовами Паскаль або С++ студенти засвоїли основні алгоритмічні конструкції, тому
викладач має тільки нагадати їх. Варто звернути увагу студентів на особливості реалізації вказаних
алгоритмічних конструкцій мовою JavaScript, тобто їх синтаксис, який значно відрізняється від
синтаксису мови Паскаль. Якщо студенти у минулому вивчали мову С++, то варто звернути їх увагу на
відмінності у структурі програми на JavaScript і С++ (у програмі на JavaScript відсутня декларативна
частина, оголошення змінних відбувається під час їх ініціалізації, тип змінних не вказується явно,
введення і виведення здійснюється у вікна prompt, confirm або елементи форм). У випадку, коли студенти
раніше вивчали мову С або мови на її основі, майже не виникає проблем у засвоєнні студентами
синтаксису мови сценаріїв JavaScript.
На онові аналізу ефективності роботи студентів було зроблено висновок про те, що оптимальна
кількість задач для виконання на лабораторному занятті – дві. Більша кількість задач призводить до того,
що студенти часто не встигають виконувати всі задачі, менша – у них з’являється зайвий час, тобто
робочий час лабораторного заняття використовується неефективно.
Для дотримання принципу диференціації та індивідуалізації навчання кожен інструкційний лист до
лабораторної роботи містить 20 варіантів завдань. Кожен варіант налічує дві задачі, виконувати які
студент має самостійно.
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Формування у студентів поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта, здебільшого, викликає
більше труднощів. Але за умови використання наочних прикладів ці труднощі можуть бути зменшені.
Варто звернути увагу студентів на особливості ієрархії об’єктів у JavaScript: найвищий рівень мають
об’єкти класу window, далі слідують об’єкти класу document, які, в свою чергу, включають об’єкти
нижчого рівня (форми та елементи форм). Кожен клас об’єктів має свої властивості і свої методи.
Тобто, існують об’єктивні засади для успішного навчання створення сценаріїв мовою JavaScript в
умовах вивчення дисципліни ''Спеціальний лабораторний практикум з інформатики'' студентамиматематиками.
Вивчення основ програмування сценаріїв на JavaScript можна здійснювати також за допомогою методу
проектів. У такому випадку студент працює над певним проектом, продовжуючи поетапну розробку одного
програмного продукту протягом усього модулю. Його переваги перед задачним підходом:
1. проектний підхід сприяє формуванню у студентів умінь планувати свої дії, розробляти і
реалізувати логіку проекту, формулювати мету і завдання проекту і т. д.;
2. у процесі здійснення проекту студенти виконують основні етапи дослідження, що сприяє
формуванню у них дослідницьких умінь;
3. важливе значення має практична спрямованість проекту.
На практиці доведено, що задачний підхід у навчанні студентів-математиків створення сценаріїв
мовою JavaScript має ряд переваг над проектним: розв’язування задач викликає значно менше труднощів,
ніж виконання проекту, висуває більш конкретні вимоги до розв’язання. Одна задача – один розв’язок.
Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На
основі вищесказаного можна зробити висновок про те, що навчання основ програмування мовою
JavaScript доцільно для випадку, коли студенти вивчали раніше одну зі структурних мов програмування.
Найбільш ефективним визнано задачний підхід, тому структуру модуля ''Розробка сценаріїв мовою
JavaScript'' доцільно будувати відповідно до цього підходу.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є обґрунтування компонентів системи
навчання веб-програмування мовою JavaScript.
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Базурин В. Н. Особенности обучения веб-программированию на языке JavaScript
студентов-математиков.
Статья посвящена раскрытию особенности содержания и структуры модуля ''Веб-программирование
на языке JavaScript'' для студентов-математиков. В статье раскрыты методические особенности
обучения веб-программирования студентов-математиков, освещены основные проблемы, которые
возникают в процессе обучения веб-программированию будущих учителей математики и информатики.
Автор предлагает свою концепцию преподавания основ веб-программирования языком JavaScript в курсе
''Специальный лабораторный практикум по информатике'' во время обучения за образовательноквалификационным уровнем ''Специалист''.
Ключевые слова: веб-программирование, студенты-математики, язык JavaScript.
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Bazurin V. M. Features of Teaching Web Programming Students-Mathematicians
in JavaScript Language.
The article is devoted to opening the content peculiarities and the structure of the module ''Web
Programming in the JavaScript Language'' for students-mathematicians. The methodical features of
teaching Web programming of students-mathematicians are exposed in the article, basic problems which
arise up in the process of teaching Web programming of future teachers of mathematics and informatics are
highlighted. An author offers his conception of learning web-programming bases on the JavaScript
language in the course ''Special Laboratory Practical Work on Informatics'' during studies after the
educational-qualifying level ''Specialist''. The author formulates the requirements to the laboratory of Web
programming. The author tells about didactic principles, which are used during the learning Web
programming on the JavaScript language: 1) from simple to complex; 2) continuity and consistency; 3)
affordability; 4) the connection between theory and practice; 5) individualization and differentiation.
V. Bazurin describes main ways of realization of these principles during the studying the Web programming.
The author describes the structure and contents of the laboratory practicum, which used the author’s model
of learning web-programming on JavaScript language. During planning the content of laboratory practice
the author used the task (problem) approach, because this approach must be the most effective than other
approaches. The task (the problem) is the main component of the laboratory practice. Another approach is
the project approach. During the lessons students work on the project. The author concludes that the most
effective approach in the study of Web programming is the task approach
Key words: web-programming, students-mathematicians, JavaScript language.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ
У статті розкрито важливість урахування психологічних чинників у формуванні лінгвокогнітивних
умінь майбутніх учителів російської мови засобами інформаційних технологій. Особливу увагу приділено
ролі таким психологічним механізмам, як увазі, пам'яті, сприйманню, що приймають активну участь у
пізнавальній діяльності студента під час навчання. Автором розглянуто і висвітлено точки зору
провідних учених на реалізацію можливостей ефективного використання психологічних чинників
майбутніми вчителями з метою покращення учіння. Визначено місце інформаційних ресурсів під час
сприймання, розуміння та усвідомлення нової інформації.
Ключові слова: вища школа, пізнавальний процес, лінгвокогнітивні уміння, увага, сприймання, пам'ять,
мислення, інформатизація навчального процесу вищої школи.
Постановка проблеми. Інформаційно-технологічне ХХІ століття потребує від вищої школи
формування компетентного фахівця, здатного до творчого саморозвитку та підготовленого до
професійної комунікації. Саме тому одним із напрямів підготовки майбутніх учителів російської мови є
формування у процесі навчання системи лінгвокогнітивних умінь. Якість їх формування залежить від
уміння викладача вищої школи свідомо залучати психологічні механізми (таких, як пам'ять, увага,
мислення, сприймання тощо) у процес навчання та учіння.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема визначення ролі психологічних механізмів фахової
підготовки майбутніх учителів російської мови відображена в наукових доробках українських та
зарубіжних теоретиків та практиків педагогічної науки. Так, питанню трактування поняття ''вміння''
присвячено
праці
С. С. Антонченка,
О. І. Вишневського,
О. М. Левінова,
Р. Г. Лемберга,
В. М. Максимової, К. К. Платонова, П. Н. Шимбирєва та ін. Аспектному аналізу проблеми, а саме
визначенню ролі психологічних механізмів у процесі формування умінь присвячено дослідження
М. М. Амосова, Б. С. Братуся, П. Я. Гальперіна, М. Ф. Добриніна, Д. М. Узнадзе, Р. Л. Солсо та ін.
Проте варто зауважити, що спеціальних досліджень, присвячених висвітленню ролі психологічних
механізмів у процесі формування лінгвокогнітивних умінь, не здійснювалося.
Мета статті – з’ясувати суттєві когнітивні властивості особистості, що зумовлюються
психологічними механізмами: уваги, сприймання, пам’яті, під час формування лінгвокогнітивних умінь.
Виклад основного матеріалу. Психологічні механізми постійно знаходяться в полі зору світової та
вітчизняної науки і широко висвітлюються в роботах Г. О. Атанова, М. Ф. Добриніна, С. Л. Рубінштейна,
Д. М. Узнадзе та ін.
Підвищенню інтенсивності пізнавальних процесів, точності й повноті їх сприймання сприяє увага,
тому що вона є зосередженням, концентрацією свідомості [1: 201]. Науковці Б. С. Братусь, О. Р. Лурія,
О. Д. Хомська називають увагу основним фактором активізації процесів сприймання та пам'яті й
уважають її необхідною передумовою виникнення й розвитку мислення.
С. Л. Рубінштейн характеризує увагу як важливу складову пізнавальних процесів, у якому вона
представлена як діяльність, що спрямована на об’єкт та зосередженість на ньому, поглибленість,
спрямовану на об’єкт пізнавальної діяльності [2: 385]. Дещо інакше будує визначення уваги
М. Ф. Добринін, який розуміє увагу як поглиблену усвідомлену діяльність мозку із об’єктами навчання,
що характеризується зосередженістю та спрямованістю [3: 73]. П. Я. Гальперін визначає увагу як
ідеальну, згорнуту й автоматизовану дію, що контролюється свідомістю суб’єкта навчання [4: 135].
У сучасних підручниках із когнітивної психології поняття уваги трактують як відображення складної
діяльності людини, ставлення суб'єкта до об'єкта. Така діяльність характеризується вибірковою
спрямованістю свідомості на певному об’єкті пізнання. Отже, можна зробити висновок, що, по-перше,
увага як когнітивний процес являє собою зосереджену діяльність свідомості, тобто затримку активності
свідомості суб’єкта на предметі навчання. По-друге, увага є передумовою виникнення й породження
мислення, а саме – пізнавального процесу. Крім того, увага виражає ставлення суб’єкта до об’єкта і
передбачає підвищення рівня сенсорної й інтелектуально-мовної активності індивіда.
Увага сприяє підвищенню інтенсивності когнітивної діяльності суб’єкта навчання і тому вимагає
тренування. Щоб ефективно керувати увагою особистості, доцільно враховувати такі її властивості, як
стійкість, переключення, розподіл і обсяг.
Стійкість уваги психологи розуміють як тривале збереження її концентрованості. Стійкість має дві
основні властивості. Вона залежить: 1) від особливостей об'єкта зосередження й активності суб'єкта; 2)
від усвідомлення ним значущості об’єкта.
© Біденко Л. В., 2014
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Особистість у процесі пізнавальної діяльності за допомогою вольових зусиль може примусити себе
продуктивно сприймати інформацію. Збереження стійкості уваги також залежить від інших суб’єктивних
і об’єктивних умов, наприклад, складності завдання, наявності психологічних перешкод, умотивованості
індивіда, особливостей його нервової системи. Така властивість уваги, як переключення, потрібна, коли
особистості необхідно перейти з одного виду пізнавальної діяльності до іншого. Основними показниками
переключення уваги є: кількість часу, що витрачається на засвоєння інформації, інтенсивність розумової
роботи та її продуктивність. Під час навчання переключення уваги може мати як позитивний, так і
негативний вплив на індивіда: полегшує засвоєння інформації у результаті зміни різних видів навчальної
діяльності, знижує ефективність навчання у разі впливу сторонніх подразників.
Обсяг уваги визначається кількістю інформації, яка одночасно зберігається у свідомості індивіда. На
думку Ю. Б. Гіппенрейтера, обсяг не є сталою властивістю уваги. Розширення обсягу уваги суб’єкта
навчання дуже важливе, і цьому сприяє здатність індивіда аналізувати навчальний матеріал.
Викладач має володіти інформацією про особливості уваги його студентів, для того щоб
інтенсифікувати процес формування лінгвістичної компетентності. Використання комп’ютерних
ресурсів дозволяє педагогу ефективно переключати увагу студентів, підсилювати її сконцентрованість та
стійкість, тим самим суттєво оптимізувати навчальний процес.
Сприймання науковці визначають як складний психічний процес, спрямований на обстеження об'єкта і
на створення його копії у свідомості особистості (М. М. Амосов, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.).
У працях видатних учених М. М. Амосова, Є. О. Климова та в сучасних дослідженнях діяльності мозку в
процесі пізнання аналізується процес сприймання нової інформації особистістю. Зовнішня інформація
надходить у мозок через п’ять основних сенсорних каналів та кодується нервовими імпульсами. У результаті
складної психологічної діяльності ми сприймаємо не реальність, а неврологічну модель реальності, яка
підлягає інтелектуальній ''обробці'': відбувається перебудова зв’язків у моделях та змінення відношень цих
моделей [5: 184]. Ця ''обробка'' полягає в таких операціях інтелекту з моделями, як створення нової моделі, її
актуалізація і відокремлення від інших, порівняння різних моделей для виділення спільного і відмінного,
трансформування окремих моделей, а також їх збереження.
Крім того, на якісне сприймання об’єктів реальності, що проектуються у свідомості людини, як
стверджував М. М. Амосов, впливають особистісні властивості інтелекту: зацікавленість, неоднорідність
і нерівномірність моделей середовища, мова [6: 215]. Процес сприймання звужується завдяки дії
природних індивідуальних фільтрів, які умовно можна поділити на невралгічні та соціальні.
Отже, процес сприймання нової інформації відбувається завдяки органам чуття, які є носіями
електричних сигналів, що трансформуються й перетворюються мозком у певний образ.
Безумовно, найбільш активним каналом сприймання інформації є візуальний. Учені доводять, що
візуалізація не обмежується тільки репродукуванням об'єкта і продуктивними функціями у створенні
зорових моделей: ''Кожен акт візуального сприймання являє собою не тільки активне вивчення об'єкта,
його візуальну оцінку, відбір істотних рис і зіставлення їх зі слідами пам'яті, але й організацію в цілісний
візуальний образ'' [7: 8].
Суттєве значення мають слухові сигнали, трансформація яких призводить до розуміння мовлення.
Б. В. Бєляєв пише: ''…сприйняття усного мовлення разом із розумінням є єдиним, достатньо складним
психічним процесом, у структурі якого важливо розрізняти інтуїтивно-безпосереднє сприйняття мовного
оформлення, що ґрунтується на почутті мовлення й на наявних автоматизованих мовленнєвих навичках,
і свідомо-дискурсивне розуміння змісту, тобто того, що є предметом (об'єктом) думки'' [8: 177].
Отже, можна стверджувати, що провідну роль у сприйманні і розумінні усного мовлення відіграє
активність індивіда, який, використовуючи уяву, перетворює словесний матеріал у візуальні образи.
Цей механізм потрібно ефективно використовувати в навчальному процесі вищої школи, зокрема
через інформаційні технології: у вигляді лекцій-візуалізацій, лекцій із застосуванням відеоматеріалів,
слайдових презентацій, проектуванням схем, таблиць, створенням ілюстративного блоку до
теоретичного матеріалу або матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання тощо.
Основними властивостями сприймання, за твердженням О. М. Леонтьєва, є вибірковість,
предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість [9: 269]. Вибірковість сприймання
зумовлюється потребами і мотивами суб’єкта навчання – потрібними знаннями, здобуттям необхідних
умінь застосувати ці знання на практиці. Предметність сприйняття виявляється у співвіднесенні
відомостей про об'єкти із самими об'єктами як носіями певної інформації. Осмислення сприйнятого
залежить від досвіду та знань особистості. Психологи говорять про адекватне осмислення, яке
відбувається лише в тому випадку, коли предмет чи явище сприймаються цілісно і структурно.
Під час навчання у вищій школі здатність індивіда сприймати цілісно і структурно зовнішню
інформацію можна ефективно використовувати шляхом розширення арсеналу різноманітних методичних
прийомів та методів, застосування інформаційно-інноваційних технологій.
Інформація, що трансформується через органи чуття й роботу інтелекту, потребує як усвідомлення,
розуміння, так і її збереження, що відбувається завдяки такому психологічному процесу, як пам'ять.
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Особливим видом психічної діяльності вважається пам'ять, яка включає систему теоретичних і
практичних дій, підпорядкованих запам’ятовуванню, збереженню і відтворенню інформації [10: 215]. У
наукових дослідженнях накопичена інформація про роль пам’яті у розвитку розумових та мовленнєвих
здібностей.
Психологи С. П. Бочарова, П. І. Зінченко, А. О. Смирнов та ін. розглядають пам'ять як механізм не
тільки збереження інформації, але й активної переробки сприйнятого, що завершується набуттям та
застосуванням знань, зокрема тих, що входять в основу когнітивних умінь.
На думку С. Д. Максименка, А. О. Смирнова, А. В. Петровського, запам’ятовування відбувається не у
результаті випадкового механічного відображення, а залежно від структури діяльності, її мети, мотивів
та засобів. Аналізуючи процес запам’ятовування та відтворення інформації, С. Л. Рубінштейн виділяє
моторну, образну пам'ять, пам'ять на думки, пам'ять на почуття. За характером діяльності вчений
виокремлює мимовільне та довільне запам’ятовування; залежно від способу запам’ятовування –
механічне та смислове [2: 237].
Науковці не мають єдиної думки щодо видів пам’яті. Так, В. М. Дружинін, використовуючи певні
критерії, поділяє пам’ять на такі види: за тривалістю запам’ятовування – короткотривалу, оперативну,
довготривалу пам'ять; за характером мети запам’ятовування – мимовільну і довільну; за характером
переважаючого аналізатора процесу запам’ятовування – рухову, зорову, слухову, емоційну; за
характером усвідомлення і осмислення нового матеріалу – усвідомлену або механічну пам'ять.
А. В. Петровський базує свою класифікацію на видах психічної активності людини. На думку
дослідника, пам'ять поділяється на рухову, емоційну, образну та словесно-логічну. Науковець класифікує
види пам’яті за іншими параметрами: на основі тривалості збереження матеріалу виділяє
короткотривалу, оперативну, довготривалу, генетичну; на основі переважаючого аналізатора у процесах
запам’ятовування – збереження і відтворення матеріалу – рухову, зорову, слухову, емоційну; за
характером участі волі у процесах запам’ятовування – мимовільну та довільну.
У процесі навчання викладач має змогу надавати інформацію через вплив на різні сенсорні канали
студентів і впливати на розвиток різних видів пам’яті та збільшувати обсяг запам’ятовування
навчального матеріалу. Доведено, що для запам’ятовування інформації необхідно виокремити відповідні
смислові одиниці, встановити зв'язок між ними, застосовувати логічні прийоми, пов’язані з процесами
мислення. Залежність запам’ятовування від логічної структури матеріалу доведено експериментально
(Р. Аткінсон, О. О. Климов, А. О. Смирнов, Н. Ф. Тализіна та ін.). На думку А. О. Смирнова, важливим
для логічного запам’ятовування є складання плану того матеріалу, який треба запам’ятати.
Н. Ф. Тализіна вважає, що текстовий матеріал краще запам’ятовується тоді, коли здійснюються
різноманітні когнітивні операції. Німецький учений Г. Еббінгауз зазначає, що запам’ятовування буде
продуктивнішим у разі неодноразового повторення вже вивченого попереднього матеріалу, а також
підкреслює: те, чим людина цікавиться, запам’ятовується краще. А. В. Петровський, розвиваючи думку
Г. Еббінгауза, додає, що запам’ятовування є процесом пам’яті, у результаті якого відбувається
закріплення нового шляхом поєднання з набутим раніше досвідом.
Варто зазначити також, що ефективним навчальним методом запам’ятовування є метод
стимулювальних ланок, який передбачає повторення інформації у різних видах та на різних етапах
навчання. На ефективність запам’ятовування впливають: мотивація, змістова сторона семантичної
довготривалої пам’яті; ступінь сформованості когнітивних систем; володіння прийомами
запам’ятовування. Краще запам’ятовує суб’єкт, який діє активно, спираючись на власний досвід,
використовуючи різноманітні способи та прийоми запам’ятовування, наприклад, поділ матеріалу на
складові; встановлення зв’язку між частинами матеріалу: виділення ''опорних пунктів''; власне
відтворення інформації; класифікацію, систематизацію, порівняння. Здатність до запам’ятовування є
необхідною умовою ефективності пізнавально-практичної діяльності студентів, зокрема, формування
лінгвокогнітивних умінь.
Усе викладене дозволяє зробити певні висновки. Для ефективного формування лінгвокогнітивних умінь
студентів викладач-філолог має володіти інформацією про сутність когнітивних процесів у свідомості
особистості, індивідуальні психологічні особливості студентів. Ці знання дозволять оптимізувати
використання методів і прийомів навчання, зробити застосування ІКТ виправданим і доцільним.
Інформатизація освіти спрямована на формування вчителя нового покоління, професіонала, здатного
вирішувати професійні завдання на вищому рівні з урахуванням світових вимог.
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Биденко Л. В. Роль психологических механизмов в процессе формирования лингвокогнитивных умений.
В статье раскрывается важность и необходимость учета преподавателем высшей школы
психологических особенностей индивида в процессе формирования лингвокогнитивных умений. Особое
внимание в статье отведено роли таким психологическим механизмам, как внимание, память,
восприятие, которые принимают активную роль в процессе познания. Автором рассматриваются и
освещаются различные точки зрения ведущих ученых на вопросы реализации возможностей
эффективного использования психологических механизмов будущими учителями русского языка с целью
улучшения качества образования. Выявлена роль информационных ресурсов в процессе восприятия,
осмысления и запоминания новой информации.
Ключевые слова: высшая школа, процесс познания, лингвокогнитивные умения, внимание, восприятие,
память, мышление, информатизация учебного процесса в высшей школе.
Bidenko L. V. The Role of Psychological Mechanisms in the Course of Formation of Cognitive Skills.
The article reveals the importance and the need to account the individual's psychological features by the teacher
of higher school in the course of formation of linguistic abilities. The special attention in the article is paid to the
roles of such psychological mechanisms, as attention, memory, perception, which play an active role in the
course of perception. The author considers and outlines various points of view of leading scientists on the
question of realization of opportunities and effective use of psychological mechanisms by the future Russian
teachers. The role of information resources in the course of perception, judgment and storing of new information
is revealed. The aim of the article is to identify the significant cognitive personality's traits that are caused by
psychological mechanisms in the formation of cognitive skills. In the learning process of thinking it serves as a
theoretical cognitive brain activity and is a system of consciously controlled intelligence operations. Human
activity including the mental process exists, except in the form of the chain of actions.
Keywords: higher education, process of cognition, linguistic skills, attention, perception, memory, thinking,
informatization of the educational process in higher education.
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ШЛЯХИ ДО МОТИВАЦІЇ
У статті на основі аналізу наукової літератури та практичних досліджень розглянуто шляхи до
мотивації при викладанні та вивченні мови. Мотивація вважається найбільш впливовим фактором у
практиці викладання іноземної мови. Мотивація повинна бути різноманітною, гнучкою та ставити
студента у центр процесу навчання. Сьогодні у зв’язку з глобалізацією життя, все більше людей
вивчають іноземні мови. Якщо вони починають вивчати іноземну мову завдяки спонтанній особистій
мотивації, задача викладача доволі проста. Якщо вивчення іноземної мови є вимогою освіти, викладачі
часто стикаються з проблемою мотивування студентів до навчання. Нами запропоновано шість
підходів до мотивації, які можуть стати на допомозі викладачам у вирішенні цієї задачі та відкрити
перспективи мотивації.
Ключові слова: мотивація, зв'язок, явище, процес навчання, стратегія мотивації, прагматизм,
спонтанна мотивація, комунікативність.
Постановка проблеми. Допомогти студентам відчути їх особливу роль у опануванні іноземною
мовою є основною метою та піклуванням викладача. Мотивація відіграє значну роль у залученні
студентів до вивчення іноземної мови та є рушійною силою, що сприяє успіху навчання.
Перш, ніж мотивувати студентів до вивчення іноземної мови, доцільно визначити який чинник є
найбільш впливовим в тій чи іншій групі студентів. Так треба брати до уваги зацікавленість культурою
країни, мову якої вивчають, сподівання, можливість застосування творчого підходу до вивчення мови,
прагматизм та можливість розвитку комунікативних навичок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Єдина річ з якою згодні всі викладачі іноземної мови та
фахівці, які вивчають проблеми мотивації Z. Dornyei, Martin Covington, R. Gardner, W. Lambert, Є. Пасов,
Я. Колкер О. Тарнопольський це те, що мотивація відіграє важливу і можливо найбільш рішучу роль у
викладанні та вивченні іноземної мови. Якщо студенти мотивовані, це надає шансів, що вони будуть вивчати
мову якої викладачі навчають їх. Також можливо, що викладач відчує, що його підготовка та зусилля при
викладанні іноземної мови були не марними. Протилежне також можливе. Якщо студенти не мотивовані
викладання та вивчення будуть тяжкими, а результати невтішними і для студентів і для викладача. Маючи це
на увазі, питання щодо мотивації студентів є нагальним та фундаментальним для викладача.
Провідні вчені такі, як Z. Dornyei, Martin Covington підкреслюють ''мотивацію як концепцію тяжіння
легше описати (з точки зору виходу та очевидного впливу), ніж визначити'' [1: 156].
Формулювання цілей статті та постановка проблеми. Статтю присвячено розгляду шляхів
мотивації при вивченні іноземної мови та надано зразки завдань, що можуть мотивувати студентів до
вивчення іноземної мови. Мотивація передбачає участь студентів у пошуку персонально-значущих
мотивів вивчення мови. В статті розглядаються шість підходів до мотивування, які враховують
сподівання, вираження особистості, культуру, можливості творчого розвитку, комунікативність та
прагматизм. Також припускається, що мотивація повинна отримувати сильніше та більш чітко означене
сприйняття мети вивчення. Це потребує розвитку так званої ''методології мотивації''. З погляду на це,
мотивація передбачає участь студентів у пошуку персонально-значущих мотивів вивчення мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мотивація відіграє значну роль у викладанні іноземної
мови. Ми пропонуємо розглядати мотивацію як ''конектор'''. Пропонується застосовувати шість підходів
до мотивування студентів, які вивчають іноземну мову. Ці шляхи пов’язані з: підходами та
сподіваннями; вираженням особистості; культурою та зацікавленістю; творчим підходом та
комунікативністю; прагматичністю та вивченням іноземної мови як інтелектуальної гри. Кожен із цих
шляхів до мотивації пов'язаний із специфічним підходом до викладання іноземної мови з метою
використання особистого підходу до задоволення особистих потреб студентів.
Щоб допомогти студентам пов’язати процес вивчення іноземної мови з їх наступними потребами,
передусім, ми повинні зрозуміти що студенти вкладають в процес вивчення іноземної мови, враховуючи
їх відношення, інтереси, цілі та наснагу, а також, що в дійсності означає для них вивчення іноземної
мови. На цьому підґрунті, можливо визначити, які стратегії мотивації найбільш вірогідно допоможуть
студентам співвіднести вивчення мови з їх особистими потребами. Такі стратегії різноманітні з тієї
простої причини, що студенти – це особистості, які опановують іноземною мовою по-різному. Мотивація
– це явище, зосереджене на студенті. Тому, ми пропонуємо шість підходів до мотивації, кожен з яких
становить більш менш різноманітні перспективи викладання та вивчення іноземної мови. Давайте
розглянемо перспективи мотивації більш детально, маючи на увазі окреслення більш широкого
© Гуковська Т. Г., 2014
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різноманіття видів завдань, зразків завдань, націлених на розвиток окремих мовленнєвих навичок. У
статті розглядається кожен із підходів і надаються зразки завдань, що допомагають ширше розкрити
мотиваційний потенціал. Мета статті – надати дискретний та керований ряд опцій, що можуть
застосовуватися при мотивуванні студентів.
Відношення та сподівання, з яким студенти починають вивчати іноземну мову, впливають на їх
подальшу роботу над вивченням мови. Якщо студенти сподіваються, що вивчення мови це цікаве, корисне
та досяжне завдання, існує впевненість, що вони будуть ставитися до вивчення мови сумлінно. Негативне
відношення та невіра щодо перспектив вивчення, навпаки, можуть стати на заваді, бо студент розмірковує
''я не маю хисту до вивчення мови'', або ''англійська мова важка, в ній так багато виключень, що я ніколи їх
не запам’ятаю''. Такий підхід може стати демотивуючим. Тому основою стратегії мотивації має стати
допомога студентам розвинути реалістичне та позитивне ставлення до вивчення мови. Основою розвитку
позитивного ставлення до вивчення іноземної мови взагалі та створення специфічного відношення до
навчання має стати віра студента в те, що він робить добре. Для цього, працюючи індивідуально, студенти
визначають самостійно, в яких видах діяльності вони відчувають себе впевнено та відчувають задоволення
від виконання таких завдань. Далі, працюючи у групах з трьох-чотирьох студентів, вони обмінюються
поглядами на виконання тих чи інших завдань. На цьому підґрунті кожна група намагається вирішити, як
використати їх підходи до вивчення мови, маючи на меті практичні цілі, які стосуються того, що вони
можуть робити ефективно при вивченні іноземної мови. Викладач робить нотатки та пропонує студентам
yсіх груп обґрунтувати запропоновані види діяльності. Можливість позитивно оцінити свою особисту
спроможність вивчити іноземну мову є важливим мотиватором.
Більшість студентів отримує задоволення від обговорення, вивчення та опису тем та предметів, які їх
цікавлять, або відносяться особисто до них. Дійсно, кожен студент має особисту зацікавленість у
збиранні марок, дайвінгу, вивченні історії та інше. З точки зору вивчення іноземної мови ця
зацікавленість може стати важливим джерелом мотивації. Особисте враження, таким чином, це шлях до
мотивації, який враховує використання видів діяльності, які надають студентам можливість бути собою y
процесі вивчення іноземної мови, працюючи з предметами, які їх цікавлять та є важливими для них. Такі
теми включають особисті інтереси та хобі. Коло потенціальних видів діяльності дуже широке.
Наприклад, більшість студентів вважає важливою тему ''Новини''. Цей вид діяльності надає студентам
можливість обрати та презентувати новину, яку вони вважають найбільш важливою новиною тижня. Це
може бути новина міжнародного, національного або місцевого рівня. Такий вид активності може бути
використаний щотижнево. Одна група студентів є відповідальною за підготовку та презентацію новин.
Презентація має бути розрахована на 10-15 хвилин із наданням часу на питання наприкінці презентації.
Доцільно встановити базовий формат – назва, більш детальна розповідь двох-трьох новин, щоб студенти
мали змогу зосередитися на окремих новинах, які є найбільш цікавими для них із усього набору новин.
Щоб надати студентам можливість висловитися з теми, яка є більш цікавою для них, можна
застосувати таку вправу як ''куточок спікера''. Кожному студенту надається 5-10 хвилин на презентацію
своєї теми. Інші студенти ставлять запитання, маючи на меті виявити якомога більше деталей із теми
презентації. Виконуючи такі завдання, студенти мають можливість висловити особисте ставлення до
проблем. Окрім безпосередньо мотиваційної цінності, діяльність, пов’язана з висловленням особистого
відношення, надає можливість викладачу виявити більш цікаві для студентів теми і використовувати їх
при відборі матеріалів для вивчення мови. Також, це надає студентам можливість впливати на процес
вивчення мови, що є додатковим джерелом мотивації.
Вивчення іноземної мови дає можливість ознайомитися з культурою країни, мову якої вивчають
студенти. Як люди цієї країни живуть, як висловлюють свої думки. Таким чином, вивчення іноземної
мови може надати відчуття належності до цієї країни. Завдання, що мають відношення до культури
країни можуть відкрити нові горизонти та стимулювати цікавість студентів та стати внеском у процес
мотивації. Щоб стимулювати студентів до вивчення географічної та туристичної інформації про країну,
мова якої вивчається, студенти проводять дослідження, маючи на меті знайти місця або країни, де вони
можуть провести свої канікули або жити, маючи можливість використати знання мови. Цей вид
діяльності передбачає використання інтернет-пошуку. Викладач може запропонувати певні сайти для
перегляду. Або викладач пропонує студентам добірку мап та матеріалів. Студенти роблять попередній
вибір, а потім працюють у групах, щоб обґрунтувати свій вибір та звести його до певного міста або
локації. Наприкінці студенти презентують свій вибір, окреслюючи його переваги.
Щоб залучити студентів до вивчення культури країни, мову якої вони вивчають, студентам
пропонують знайти цікаві аспекти культури – національні традиції, блюда місцевої кухні, видатні
особистості, історичні події та таке інше. Працюючи індивідуально, або в малих групах, студенти
досліджують окремі аспекти культури, використовуючи Інтернет, засоби масової інформації, довідники.
Пізніше вони презентують результати своїх досліджень. Цей вид діяльності є популярним у студентів і
викладач має можливість організовувати такі презентації із поглядом на теми, які вивчаються.
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Творчість та комунікація. Творчість студентів та бажання поділитися своїми думками з іншими надає
багато можливостей для розвитку мотивації вивчення іноземної мови. Для деяких студентів вивчення
іноземної мови має значущий соціальний компонент. Такі студенти активно шукають можливості
використати свою творчість та поділитися своїми думками з одногрупниками. Для інших студентів
вивчення іноземної мови це обов’язок. І коли їм надається можливість виявити особисту творчість, це
може привести до їх більш щільного залучення до вивчення іноземної мови. Цей вид діяльності
пов'язаний з творчістю студентів та їх бажанням поділитися думками з іншими студентами, і таким
чином, може відіграти важливу роль у мотивації. Види завдань, які можуть бути використані, практично
необмежені. Ми можемо запропонувати деякі.
Щоб надати студентам можливість виявити їх особливу творчість та уяву відповідним завданням
може стати розповідь про канікули, місце проживання та таке інше. Під ''відповідним'', ми маємо на
увазі, теми, які цікавлять студентів групи. Це може бути щось ''серйозне'', від ідеального суспільства, або
щось легке, таке як ідеальні канікули, ідеальний дім, ідеальний партнер. Студенти працюють
індивідуально, або парами та презентують свої думки групі. При цьому студенти повинні довести
обґрунтованість свого вибору. Щоб підвести підсумок, викладач може запропонувати виявити спільні
тренди, які мають місце у різних презентаціях.
Щоб надати студентам можливість висловити свої думки та сподівання в уявному світі, студенти
описують, щоб вони зробили, маючи достатньо грошей, часу та можливостей. Цей вид завдань
ґрунтується на індивідуальній роботі, але початкова фаза ''мозкової атаки'' на рівні групи може бути
доцільною з точи зору вибору ідей та відповідного вокабуляру. Студенти розмірковують над тим, що
вони можуть зробити та презентують свої проекти групі.
Прагматичність. ''Чому я вивчаю англійську мову?'' або ''Чому я виконую цю вправу?''. Ці питання
наші студенти можуть поставити на протязі курсу вивчення іноземної мови. Відповіді, які ми можемо
надати, можуть вплинути як на відношення студентів до виконання певних завдань, так і на їх подальшу
мотивацію для вивчення іноземної мови. Однією із відповідей на ці питання може бути те, що мова може
стати їм на допомозі при задоволенні їх потреб – заказ у ресторані, пошук інформації в Інтернеті,
користування телефонним зв’язком на виробництві і таке інше. Мають студенти спонтанну мотивацію
для вивчення іноземної мови чи ні, усвідомлення значення прагматизму того чим вони займаються при
вивченні іноземної мови може стати шляхом до мотивації.
Працюючи усією групою, студенти розробляють бізнесові програми, які охоплюють вибір місця
знаходження підприємства, країни, перспектив та партнерів. Потім студенти розподіляються на групи,
які досліджують різні існуючі можливості – географічне положення, транспортні можливості, наявність
партнерів. Як тільки дослідження є закінченим, кожна група презентує свій проект, обґрунтовуючи його
переваги.
Інтелектуальна гра. Треба тільки приділити увагу кількості людей, що вирішують кросворди, або
грають в інші словникові ігри, щоб зрозуміти, яка кількість людей одержує задоволення від гри з мовою.
Крім того, індустрія гри демонструє популярність ігор та пазлів, пов’язаних із мовою. Вивчення
іноземних мов може стати розвагою та цікавою інтелектуальною грою. Це передбачає вивчення
граматики, речових прикладів, колокацій, ідіоматичних виражень і так далі. Іншими, всього того, що
сприймається як базис при вивченні іноземної мови. Введення ігрового елементу в процес вивчення
іноземної мови може, таким чином, надати доступ до цікавих видів завдань, які можуть стати шляхом до
мотивації, особливо у відношенні до вивчення самої системи іноземної мови.
Щоб допомогти студентам поширити знання фразових дієслів, викладач надає студентам два списку:
один список дієслів, другий прийменників. Спираючись на свою інтуїцію та допомогу словника, студенти
співвідносять слова з двох списків, так щоб отримати фразові дієслова. Потім вони створюють речення,
використовуючи кожне фразове дієслово. Ця вправа може застосовуватися як груповий вид діяльності,
причому, команда переможниця – це команда, яка створила найбільшу кількість правильних речень.
Щоб надати студентам можливість користуватися певними структурами (часові форми, модальні
дієслова і таке інше) у межах завдань створення розповіді викладач обирає певний аспект системи мови,
що вивчався раніше, або той, що є релевантним з точки зору виконання студентами інших завдань.
Студенти працюють в групах, щоб підготувати оповідання, яке повинно містити цільові структури:
задану кількість разів або стільки разів, скільки можливо. Один або більше студентів із кожної групи
зачитують свої оповідання. Викладач відіграє роль третейського судді, який виправляє вживання
цільових структур.
Щоб зосередити увагу студентів на коректному вживанні даної граматичної структури або лексичних
одиниць, студенти працюють в групах та готують п’ять речень, чотири із котрих правильні і одне містить
помилку. На етапі підготовки викладач переходить від однієї групи студентів до іншої, щоб впевнитись в
тому, що правильні речення є дійсно правильними. Кожна група презентує свої п’ять речень, члени
інших груп мають дві спроби, щоб визнати речення, яке містить помилку.
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Висновки. Проведені дослідження дає підстави стверджувати, що усі ці фактори впливають на
значення вивчення іноземної мови та надають викладачу підказку, як вони можуть допомогти пов’язати
студентів із процесом вивчення іноземної мови. Сьогодні у зв’язку з глобалізацією життя, все більше
людей вивчають іноземні мови. Якщо вони починають вивчати іноземну мову завдяки спонтанній
особистій мотивації, задача викладача доволі проста. Якщо вивчення іноземної мови є вимогою освіти,
викладачі часто стикаються з проблемою мотивування студентів до навчання. Нами запропоновано шість
підходів до мотивації, які можуть стати на допомозі викладачам у вирішенні цієї задачі та відкрити
перспективи мотивації. Різні студенти, вірогідно, позитивно відкликаються на різні підходи. Деякі
можуть бути мотивовані видами діяльності, які пов’язані з їхніми практичними потребами, інші можуть
знайти види діяльності, які допоможуть їм використовувати свою креативність як найкращий мотиватор.
Є студенти, котрі більш щиро відкликаються на види діяльності, які фокусуються на контенті. Це є
наслідком навчання, сфокусованого на особі, що вивчає іноземну мову. Таким чином, це робить
мотивацію більш різноманітною. Методологія мотивації неминуче буде різноманітним та багатогранним
явищем. З цього приводу не завжди легко зрозуміти у форматі освіти з її предписаними програмами та
рекомендованими підручниками, що мотивація є найбільш впливовим чинником вивчення іноземної
мови. Ми сподіваємось, що вправи, наведені у цій статті, можуть стати на допомозі викладачам
іноземних мов із точки зору досягнення основної задачі викладання: допомогти студентам уявити яким
різноманітним та збагачуючим може стати процес вивчення іноземної мови.
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Гуковская Т. Г. Пути к мотивации.
В статье на основе анализа научной литературы и практических исследований рассматриваются пути
к мотивации при преподавании и изучении языка. Мотивация считается наиболее влиятельным
фактором в практике преподавания иностранного языка. Мотивация должна быть разнообразной,
гибкой и ставить студента в центр процесса обучения. Сегодня в связи с глобализацией жизни, все
больше людей изучают иностранные языки. Если они начинают изучать иностранный язык благодаря
спонтанной личной мотивации, задача преподавателя достаточно проста. Если изучение иностранного
языка является требованием образования, преподаватели часто сталкиваются с проблемой мотивации
студентов к обучению. Нами предложено шесть подходов к мотивации, которые могут стать
полезными преподавателям в решении этой задачи и открыть перспективы мотивации.
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спонтанная мотивация, коммуникативность.
Gukovska T. G. Path to Motivation.
The article investigates levels of motivation of teaching and learning a foreign language on the basis of the
scientific literature analysis and the practical research. Thus, motivation is considered the most important factor
in teaching and studying a foreign language. Motivation should be diverse, flexible and such as putting a student
into the centre of a teaching process. Nowadays more and more people study a foreign language which is
connected with the development of globalization. To help students realize their personal role in mastering a
foreign language is the teacher’s main task and problem. Motivation plays an important role in involving
students in studying a foreign language and facilitates the success in studying. Before starting motivating
students it is advisable to find out the factors which influence on the importance of studying. Thus, it is necessary
to take into account student’s interest in culture of the country language of which is being studied, pragmatism,
and possibility to develop communicative skills. If the students start learning a foreign language due to some
spontaneous personal motivation, the teacher’s task is quite simple. But if a person studies a foreign language
because it is a curriculum demand, a teacher often faces a problem of students' motivation to study a language.
We have proposed six different approaches to motivation to cope with the problem. The article also provides
some examples of a foreign language class activities which may be helpful. Methodology of motivation will
inevitably be diverse and multiple phenomenon. So, it should be used in a foreign language teaching practice to
the advantage of students' success in their future professional and everyday activity.
Key words: motivation, connection, phenomenon, process of teaching, motivation strategy, pragmatism,
spontaneous motivation, communicativeness.
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МЕТОД НАВЧАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО
НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті йдеться про використання інтерактивних методів навчання німецької мови з метою
підвищення ефективності навчального процесу та мотивації студентів до вивчення мови. Доведено, що
метод навчальних станцій дозволяє створити творчу атмосферу на занятті, сприяє формуванню та
вдосконаленню мовних навичок та мовленнєвих вмінь. При використанні даного методу студенти
вчаться планувати свій час, отримують навички самоконтролю, аналізу власного навчального успіху,
планування та проведення етапів роботи.
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Актуальність теми дослідження. Проблема удосконалення форм і методів викладання німецької мови,
їх постійного оновлення, пристосування до нових умов життя є однією з актуальних для вищої освіти.
Викладача німецької мови ВНЗ не може не цікавити проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального
інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної мотивації до навчання.
Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є використання інтерактивних методів у навчанні.
Вони надають можливість викладачам впровадити нові методи роботи, підвищити ефективність
навчального процесу і рівень знань студентів, зробити традиційні заняття більш цікавими. На відміну від
звичайних занять, уроки з використанням інтерактивних технологій найбільш повно враховують
інтереси, нахили та здібності кожного студента.
Аналіз останніх досліджень. Розробкою елементів інтерактивного навчання займалися ще вчителіноватори 70-80 років ХХ століття Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталов, С. М. Лисенкова. Пізніше
інтерактивні методи навчання та їх використання у навчально-виховному процесі знайшли відображення
у роботах таких дослідників, як К. О. Баханов [1], О. В. Біда, Г. П. Волошина, В. В. Гузеєв,
Н. Г. Каліцька, М. В. Картель, Г. І. Коберник, П. І. Матвієнко [2], О. М. Пєхота, Л. В. Пироженко [3],
О. М. Пометун [3], Л. М. Ронко, В. А. Сластьонін, О. Б. Тарнопільський, І. В. Шевчук та ін. Питання
використання методу навчальних станцій висвітлені, передусім, у працях німецьких методистів: Р. Бауер
(R. Bauer) [4], В. Кленк (W. Klenck) [5], Г. Фауст-Зіль (G. Faust-Siel) [6], І. Хегелє (I. Hegele) [7] та ін.
Однак, незважаючи на значний інтерес дослідників та викладачів до методів інтерактивного
навчання, вони (методи) не завжди використовуються в навчальному процесі, або їх використання
носить епізодичний характер, що пояснюється, з одного боку, невеликою кількістю аудиторних годин,
відведених на вивчення німецької мови, а з іншого, недостатньою поінформованістю викладачів про ті
чи інші навчальні технології. Отже, метою даної статті є розгляд та детальний аналіз педагогічних умов
використання методу навчальних станцій як одного з ефективних методів інтерактивного навчання
студентів вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію учасників
навчального процесу за допомогою викладача, що володіє методами, спрямованими на оволодіння цими
знаннями [8: 10]. Провідними ознаками та інструментами інтерактивної педагогічної взаємодії є: полілог,
діалог, міжсуб'єктні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і
оптимістичність оцінювання, рефлексія та інше. Інтерактивні методи навчання покликані сприяти
переосмисленню відносин вчитель – учень. З огляду на це головною метою методичних інновацій є
створення таких умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну самостійність,
що робить процес навчання продуктивним.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної
активної взаємодії всіх його учасників. Це взаємонавчання, де і студент і викладач є рівноправними,
рівнозначними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин
та відповідної ситуації. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню
цінностей, створенню атмосфери співробітництва і взаємодії. Інтерактивна взаємодія виключає як
домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою [3: 7]. Під
час інтерактивного навчання студенти вчаться бути більш демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, критично мислити, приймати адекватні рішення.
Саме інтерактивні технології на сучасному етапі розвитку суспільства сприяють формуванню соціально
успішної особистості. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких
особистісних якостей, як уміння працювати в команді, відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т. д.
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Саме під час виконання інтерактивних вправ в учнів формуються вміння і навички, які являються кінцевим
продуктом навчання. Як доводить досвід, просте прослуховування інформації, підготовленої вчителем, їх не
сформує. Лише через практичну діяльність можна досягти реального засвоєння.
Сучасна педагогіка має велике розмаїття інтерактивних форм навчання іноземної мови, серед яких
можна виділити наступні: ділові та рольові ігри; дискусія, диспут; дебати; кейс-метод; метод проектів;
мозковий штурм; портфоліо; метод роботи в малих групах; круглі столи; телеконференції; проведення
форумів; комп'ютерні симуляції; презентації на основі сучасних мультимедійних засобів та ін.
Прикладом інтерактивного навчання є метод навчальних станцій – технологія, при якій студенти
виконують роботу над навчальним матеріалом, що упорядкований у вигляді станцій. Ця форма
інтерактивного навчання бере свій початок у 1952 році, коли англійці Морган (Morgan) та Адамсон
(Adamson) вперше використали її на уроках фізкультури. Поняття навчальних станцій було введено в
методику навчання іноземних мов Г. Фауст-Зіль (G. Faust-Siel) у 1989 році.
При проведенні занять за даним методом розрізняють три етапи:
1) планування;
2) реалізація;
3) рефлексія [6].
На етапі планування викладач обирає тему, визначає цілі заняття та станції, кількість яких залежить,
звичайно, від складності та обсягу завдань. Під станцією розуміють певне місце в кабінеті (частіше за все
це окремий стіл), на якому стоїть табличка з номером або назвою станції. Найбільш оптимальним є такий
варіант, коли студенти мають можливість переходити від станції до станції й виконувати завдання
безпосередньо на самій станції. Тобто для кожної станції необхідно передбачити певну кількість місць і
забезпечити студентів необхідними матеріалами.
Реалізація принципу поєднання індивідуальної і колективної роботи передбачає два можливих
варіанти проведення заняття. Перший варіант – розподіл студентів на мікрогрупи, кожна з яких отримує
маршрутний лист (Laufzettel) з переліком станцій і завдань, на виконання яких відводиться певний час.
Для роботи в групах можуть поєднуватись студенти з різним рівнем мовної підготовки, робота
організується таким чином, що кожен член групи вносить свій вклад у вирішення проблеми і результат
роботи залежить від кожного, а не тільки від лідера групи. При другому варіанті кожен студент отримує
свій маршрутний лист і самостійно обирає станцію, темп роботи і партнерів по спільній діяльності, якщо
вони необхідні для виконання завдання. Студенти самостійно визначають, коли вони працюють
самостійно, а коли в групах чи парах. Використання другого варіанту нам здається доцільним, коли
розміри аудиторії не дозволяють розставити столи так, як хотілося б, і викладач може обмежитись двоматрьома столами, на яких розміщуються станції із завданнями, а кожен студент підходить до певної
станції, бере завдання і виконує його, повернувшись на своє робоче місце.
Важливим моментом на етапі планування є розробка маршрутного листа, в який студенти вписують
свої відповіді, виконують творчі завдання або занотовують свої міркування з приводу виконання того чи
іншого завдання. В цей маршрутний лист виставляються також бали за виконані завдання, які
перевіряються способом самоконтролю або взаємоконтролю за допомогою ключів, розроблених
викладачем. Завдання для станцій можуть бути найрізноманітнішими, наприклад, заповнити пропуски в
реченнях, розв’язати кросворд, намалювати, про що йдеться в тексті, написати історію із
запропонованими словами тощо.
На етапі реалізації студенти виконують запропоновані завдання, переходячи від станції до станції і
заповнюючи свій маршрутний лист у групі або індивідуально, в залежності від обраного режиму роботи.
Викладач повідомляє студентам час, який відведено на опрацювання станцій загалом, і студенти повинні
розпланувати його таким чином, щоб пройти всі необхідні станції. Тому не зайвим буде повісити чи
поставити в аудиторії годинник, який можуть бачити усі студенти. Варто зауважити, що при плануванні
роботи необхідно визначити обов’язкові станції, які мають пройти всі учасники, і факультативні, або
визначити певну кількість станцій, які мають бути опрацьовані, наприклад п’ять із семи.
Додатково організується станція релаксації, завдання якої студент може виконати без особливих
зусиль, а отриманий результат підвищить мотивацію до виконання інших завдань і змусить повірити у
власні сили. Станція релаксації може взагалі не містити завдання, за виконання якого студент отримає
бали. За виконання завдання студент може отримати маленьку винагороду, наприклад, розгадавши
закодоване слово, яке означає назву призу, він отримує його.
Етап реалізації може тривати частину заняття або ціле заняття, в залежності від цього наступний етап
рефлексії проводиться або безпосередньо наприкінці заняття, або вже на наступному занятті.
Рефлексивний етап передбачає самоконтроль (взаємоконтроль) та самооцінювання. Роль викладача
зводиться, по-перше, до того, щоб проаналізувати типові помилки студентів і провести корекційну
роботу, та, по-друге, організувати обговорення процесу виконання завдань. Студентів варто спонукати
до роздумів над тим, яку мету мала вправа, які способи та прийоми вони використовували для
досягнення мети, це сприятиме розвитку методичної компетентності студентів-майбутніх учителів.
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Процес обговорення можливих шляхів виконання вправи і досягнення певного результату, зштовхування
різних бачень однієї і тієї ж проблеми стає основою і каталізатором рефлексії.
Успішність методу роботи по станціях залежить на думку Г. Каммермайер (G. Kammermeyer) та
Б. Шлирт (B. Schliert) від наступних факторів:
1) відповідності завдань темі заняття;
2) чіткості та зрозумілості формулювання завдань до вправ;
3) можливостей для самоконтролю;
4) мотивації студентів;
5) індивідуальної підтримки кожного студента в процесі роботи над завданнями;
6) наявності чіткої структури заняття;
7) відповідності завдань індивідуальним особливостям учнів та можливостей диференціації [10: 137].
Як будь-який метод навчання, навчання по станціях має свої недоліки та переваги [10], які
систематизовано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Переваги та недоліки методу навчальних станцій
Переваги
Недоліки
• метод орієнтований на різні типи учнів;
• не всі теми можуть бути опрацьовані за
цим методом;
• можуть бути враховані відмінності між
учнями щодо темпу навчання та рівня
• постійне спостереження за навчальним
успішності;
процесом з боку викладача суперечить
прагненню учнів до керування власною
• використовуються
різноманітні
засоби
діяльністю;
інформації та матеріали;
• необхідність
проведення
ґрунтовної
• сприяє розвитку самостійності учнів;
методичної рефлексії;
• не існує просторових обмежень, групи
• недостатня кількість емпіричних даних
можуть працювати в різних приміщеннях;
щодо
результатів навчання з використанням
• використовуються різні форми організації
даного
методу;
роботи (індивідуальна, парна, групова);
•
загроза,
що самостійність може бути
• змінюється роль вчителя, він виступає
використана учнями недостатньо ефективно.
модератором, менеджером, консультантом,
внаслідок чого змінюється тип відносин між
учителем і учнем.
Як бачимо, метод навчальних станцій поєднує в собі діяльнісне, самостійне та диференційоване
навчання певного матеріалу. Він дозволяє здійснити внутрішню диференціацію, основу якої складає
суб’єктивність усіх навчальних процесів, і спирається на неповторність кожного суб’єкту навчальної
діяльності, але одночасно створює умови для реалізації індивідуального навчання через групове, що
неодмінно підвищує якість навчання [11].
Далі наведемо приклад заняття з німецької мови з використанням методу навчальних станцій за
темою ''Література''. Для заняття тривалістю 80 хв. заплановано п’ять станцій, три з яких студенти мають
пройти обов’язково:
a) eine Widmung verfassen;
b) Buchtitel erfinden und den Klappentext schreiben;
c) Lyrik nach Vorlagen dichten;
d) Texte schreiben und gestalten;
e) Schemagedichte verfassen.
Завдання: Es gibt fünf Stationen. Jeder sollte mindestens drei Stationen bearbeitet haben, in Einzel-, Partneroder Gruppenarbeit. Präsentiert sowohl Eure Texte als auch Eure didaktischen Ideen.
Zeit für die Stationen: 80 Minuten. An den Stationen macht außerdem folgende Aufgaben zur Reflexion:
1. Selbsterfahrung: ''Löst'' die Aufgabe.
2. Welche (Lern-)Ziele lassen sich damit verfolgen?
Laufzettel
Station
Meine Meinung zur Station
(Lern)Ziele
erledigt
Punkte
A
eine Widmung verfassen
B

Buchtitel erfinden und
Klappentext schreiben

C

Lyrik nach Vorlagen dichten

D

Texte schreiben und gestalten

Е

Schemagedichte verfassen

den
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Завдання до станцій:
a) Schreibt für eines der Bücher oder für Euer Lieblingsbuch eine Widmung.
b) Erfindet einen Buchtitel für ein Buch, das Ihr gerne lesen würdet.
Schreibt dazu einen Klappentext, der Lust darauf macht.
c) Sucht Euch ein Gedicht aus und schreibt es um: ein anderes Thema, eine andere Form, …
d) Schreibt einen kleinen Text zu einem der folgenden Themen und gestaltet ihn: Natur, Kindheit, Musik,
Einsamkeit.
e) Verfasst ein Gedicht nach dem Schema / in der Art einer der Vorlagen.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Викладач вищої школи має постійно
удосконалювати свою методичну компетентність, цікавитися новітніми освітніми технологіями,
впроваджувати інтерактивні методи навчання у власну практику викладання. Метод навчальних станцій
дозволяє створити творчу атмосферу на занятті, сприяє формуванню та вдосконаленню мовних навичок
та мовленнєвих вмінь, підвищує мотивацію до вивчення німецької мови. При використанні даного
методу студенти вчаться планувати свій час, отримують навички самооцінки, аналізу власного
навчального успіху, планування та проведення етапів роботи. Робота по станціях дозволяє здійснювати
диференціацію навчання згідно інтересів студентів та за ступенем складності завдання. Само тому
вважаємо перспективним детальне дослідження інших інтерактивних методів, таких як метод проектів та
використання веб-ресурсів для навчання німецької мови.
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Матеріал надійшов до редакції 03.12. 2013 р.
Кажан Ю. Н. Метод учебных станций как один из эффективных методов интерактивного
обучения немецкому языку студентов – будущих учителей.
В статье речь идёт об использовании интерактивных методов обучения немецкому языку с целью
повышения эффективности учебного процесса и мотивации студентов к изучению языка. Доказано, что
метод учебных станций позволяет создать творческую атмосферу на занятии, способствует
формированию и совершенствованию языковых навыков и речевых умений. Используя данный метод в
процессе изучения языка, студенты учатся рассчитывать время, получают навыки планирования
работы и самоконтроля, анализируют собственные учебные достижения.
Ключевые слова: интерактивное обучение, будущие учителя, мотивация студентов.
Kazhan Yu. M. Learning Stations as One of the Most Effective Interactive Methods of Teaching the Future
Teachers German Language.
The article deals with the using of interactive methods of teaching German with a view to increase the
effectiveness of the learning process and the motivation of students to study German. Interactive methods of
teaching have to promote the rethinking of relations between a teacher and a student, they allow to create the
conditions that let a student feel one’s successfulness and intellectual independence that makes an educational
process productive. The main point of the interactive teaching is in the constant and active interaction in the
process of all its participants. The organization of the interactive teaching anticipates the simulation of living
situations, the use of role games, the mutual solution of problems on the basis of corresponding situational
analysis. The use of the interactive methods of teaching in small groups promotes the development of a whole
series of personal qualities: the ability to work in a team, to defend one’s point of view, to make a compromise
etc. The example of the interactive teaching is the method of learning stations, the technology based on the
student’s work with the material that is ordered as the stations. During the lessons connected with this method
three stages are differentiated: planning, realization, reflexion. It has been proved in the article, that the
learning stations method allows to create in the lesson the right atmosphere and promotes the forming and the
development of the language skills. Using this method students learn to manage their time and their learning
process, analyze their learning progress, they gain the skills of self-control. It lets accomplish the inside
differentiation that is based on the subjectivity of all teaching processes. The example of the method of learning
stations that has been given in the article vividly demonstrates its benefits
Key words: interactive teaching, future teachers, students' motivation.
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кандидат педагогічних наук, начальник
(Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації)
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗДІЙСНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З
РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ
ОСВІТОЮ В РЕГІОНІ В УМОВАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У статті проаналізовано основні шляхи здійснення та результати експериментальної роботи з
розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного
законодавства України. Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвиток громадсько-державного
управління загальною середньою освітою найефективніше здійснюється в освітніх округах на основі
спільної участі в управлінні округами професійних освітянських об’єднань, батьківських і учнівських
організацій, незалежних громадських структур та органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: експериментальна робота, громадсько-державне управління, загальна середня освіта.
Постановка проблеми. Зміни в суспільно-політичному житті, розвиток місцевого самоврядування,
соціальних і освітніх мереж в Україні зумовлюють необхідність нової освітньої політики,
демократизацію та децентралізацію управління галуззю, поступове перетворення жорсткого
субординаційного управління на гнучке і мобільне, впровадження нових, відкритих, демократичних
моделей управління освітою, які повинні мати як державно-громадський, так і громадсько-державний
характер. Однак дотепер ще недостатньо повно досліджено шляхи практичного упровадження
громадсько-державного управління (ГДУ) загальною середньою освітою (ЗСО) в регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання поєднання діяльності державних і громадських
структур в управлінні освітою досліджували Н. Акінфієва, В. Бочкарьов, В. Грабовський, В. Гусаров,
Л. Даниленко, Г. Єльнікова, О. Зайченко, Л. Калініна, Л. Каменщикова, В. Князєв, Ю. Конаржевский,
Т. Лукіна, Н. Протасова, Т. Шамова та інші.
Метою даної статті є аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку
громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного
законодавства України.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, під педагогічним експериментом науковці розуміють метод
пізнання, за допомогою якого досліджуються педагогічні явища, факти, досвід [1], спеціальну
організацію педагогічної діяльності вчителів і учнів з метою перевірки і обґрунтування заздалегідь
розроблених теоретичних припущень або гіпотез [2: 24], активне втручання дослідника в педагогічне
явище, яке вивчається ним з метою відкриття закономірностей і зміни існуючої практики [3: 21] тощо.
Проблеми методології педагогічних досліджень, організації педагогічного експерименту розглядають
в наукових працях такі зарубіжні та вітчизняні учені, як Дж. Глас, Д. Кемпбелл, Дж. Стенлі,
І. Д. Андреєв, С. І. Архангельський, Г. Г. Белоногов, І. В. Блауберг, Г. Г. Ващенко, Г. В. Воробйов,
Б. С. Гершунський, В. І. Журавльов, В. И. Загвязинський, Л. М. Калініна, Н. В. Кузьміна, В. І. Міхєєв,
В. П. Мізинцев, П. И. Образцов, О. І. Піскунов, Л. З. Румшинський, Я. Скалкова та ін.
Як зазначає Г. Г. Ващенко, експеримент дає можливість робити спостереження в такій кількості й
протягом такого часу, як це потрібно для досконалого вивчення явища. В експерименті є змога розкласти
явище на його складові елементи і вивчати кожен із них зокрема [4: 123].
Експериментальна робота з розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою
на Житомирщині впродовж 2011-2013 рр. здійснювалася на базі освітніх округів, оскільки, як показує
досвід, саме освітні округи за умов чинного законодавства надають для цього найкращі можливості.
У 2013 р. в області функціонувало 78 освітніх округів. Відповідно до регіональної програми ''Освіта
Житомирщини'' на 2011-2015 рр. робота з їх створення продовжується.
Водночас, починаючи з 2011 р., основна увага в регіоні звертається на підвищення ефективності
роботи освітніх округів на основі удосконалення управління ними за рахунок розширення участі
громадських структур в управлінській діяльності.
Для організації експериментальної роботи у даному напрямі на основі договору про співробітництво
між Інститутом педагогіки НАПН України та управлінням освіти і науки Житомирської обласної
державної адміністрації на 2011-2016 рр. було видано наказ управління освіти і науки від 23.02.2011 р.
№ 37 ''Про організацію науково-дослідницької роботи''.
Відповідно до наказу на базі загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області з 1 березня
2011 р. по 1 березня 2016 р. організована експериментальна робота з теми: ''Теорія і технологія
організаційних та економічних механізмів управлінської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
в умовах модернізаційних змін''.
© Пастовенський О. В., 2014
98

О. В. Пастовенський. Аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку громадськодержавного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного законодавства України

Завданнями експерименту є дослідження розвитку організаційних та економічних механізмів
управління загальною середньою освітою регіону в умовах модернізаційних змін; розроблення і
впровадження в умовах чинного законодавства України механізмів розвитку громадської складової в
управлінні загальною середньою освітою, зокрема, освітніми округами.
Саме це дає можливість упроваджувати в освітніх округах узгоджену освітню політику громадських і
державних суб’єктів управління в інтересах людини, громади і держави на основі демократичних
процедур самоуправління й співуправління із забезпеченням пріоритету прав громадськості та
обов’язковим врахуванням державних інтересів, забезпечувати децентралізацію і деконцентрацію
управління, передачу функцій управління від державних структур до освітянських, громадських і
самоврядних, розширення їх мережевих взаємодій.
Упродовж 2011-2013 рр. розроблялися і впроваджувалися механізми громадсько-державного
управління загальною середньою освітою в регіоні, зокрема щодо делегування управлінських
повноважень від державних до громадських структур на основі розвитку освітніх округів; активізації
діяльності органів місцевого самоврядування; удосконалення моделей співпраці органів управління
освітою з батьківськими та учнівськими організаціями, громадськими структурами.
У цей період було проведено десятки обласних семінарів-практикумів, круглих столів, засідань
обласних творчих груп у Володарсько-Волинському, Любарському, Новоград-Волинському,
Черняхівському районах і м. Житомирі, м. Сарни Рівненської областей, засідання колегії обласного
управління освіти і науки, районних і міських відділів і управлінь освіти з питань організації роботи
освітніх округів та удосконалення управління ними.
У травні 2011 р. на базі освітніх округів Черняхівського району Житомирської області за участю
Міністра освіти і науки України пройшов Всеукраїнський семінар начальників регіональних управлінь
освіти і науки ''Освітні округи: досвід, проблеми, перспективи розвитку''. На семінарі було підтверджено,
що освітні округи є важливими кроками у розвитку громадсько-державного управління загальною
середньою освітою, і схвалено діяльність освітян Житомирщини в даному напрямі.
Важливим етапом y здійсненні експериментального дослідження став наказ управління освіти і науки
облдержадміністрації від 29.03.2013 р. № 131 ''Про організацію та проведення дослідно-експериментальної
роботи регіонального рівня на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області
у 2013-2015 роках'', який було видано з метою оптимізації дослідно-експериментальної роботи дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 30.11.2012 року № 1352 ''Про внесення змін до Положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах''.
Наказом визначено список освітніх округів для проведення впродовж 2013 року дослідноекспериментальної роботи ''Шляхи підвищення ефективності громадсько-державного управління
освітніми округами'': Селянщинський освітній округ Черняхівського району, Новоборівський –
Володарсько-Волинського, Ярунський – Новоград-Волинського районів.
Модель громадсько-державного управління загальною середньою освітою, яка експериментально
перевірялася на базі згаданих освітніх округів, передбачає, що рада освітнього округу здійснює управління
ним на основі співпраці з окружними педагогічною (методичною) радою, батьківською радою (комітетом),
учнівською радою (комітетом, шкільним парламентом), піклувальною радою (комітетом), радою місцевого
самоврядування, які, в свою чергу, співпрацюють з окружними методичними об’єднаннями, школами
педагогічної майстерності, творчими групами, асоціаціями педагогів тощо (освітяни); школами молодих
батьків, батьківським всеобучем, клубами, шкільними батьківськими комітетами і т. ін. (батьки); учкомами
шкіл, радами наукових і спортивних товариств, молодіжними клубами, асоціаціями тощо (учні); творчими
спілками, об’єднаннями роботодавців, жіночими, ветеранськими радами, благодійними фондами,
громадсько-патріотичними об’єднаннями (громадськість); виконавчими комітетами, депутатськими
комісіями та окремими депутатами (місцеве самоврядування).
Як підтвердив експеримент, цього можна досягти на основі спільної участі в управлінні освітніми
округами професійних освітянських об’єднань, батьківських і учнівських організацій, незалежних
громадських структур та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації ними функцій універсального
управлінського циклу (інформаційно-діагностичної, інтегрувально-моделювальної, організаційнокоординаційної, контрольно-експертної, координаційно-коригувальної та інформаційно-діагностичної) [5].
При цьому мають застосовуватися також ''демократичні'' форми і методи управління – конференції,
''круглі столи'', програмно-цільовий метод, метод експертних оцінок тощо.
Висновки та перспективи. Як показали результати, під час експериментальної роботи порівняно
легко реалізовувалася запропонована нами модель щодо участі в громадсько-державному управлінні
освітніми округами професійних об’єднань педагогів, трохи складніше – батьківських і учнівських
організацій. А щодо участі в управлінні округами громадських і самоврядних структур – то тут існували
об’єктивні і суб’єктивні труднощі, пов’язані з недостатнім рівнем розвитку громадських структур,
''бюджетним'' відчуженням самоврядування сіл, селищ і міст районного значення від закладів ЗСО,
невисокою активністю частини сільських голів і депутатів місцевих рад тощо, які в окремих округах
вирішити повністю так і не вдалося.
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Тому досягнути високого рівня впровадження ГДУ ЗСО загалом в країні (а не на окремих територіях
за рахунок ентузіазму освітян та сприяння активних громадських і самоврядних структур) можна лише
на основі забезпечення належних соціально-економічних і правових умов: здійснення адміністративнотериторіальної реформи як впорядкування територіального поділу із наділенням громад реальними
ресурсами і повноваженнями в сфері ЗСО та проведення на основі принципу субсидіарності модернізації
законодавства, що стосується загальної середньої освіти (Конституції України, законів України ''Про
місцеве самоврядування в Україні'', ''Про освіту'', ''Про загальну середню освіту'' тощо).
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Пастовенский А. В. Анализ путей осуществления и результатов экспериментальной работы по
развитию общественно-государственного управления общим средним образованием в регионе в
условиях действующего законодательства Украины.
В статье проанализированы основные пути осуществления и результаты экспериментальной работы
по развитию общественно-государственного управления общим средним образованием в регионе в
условиях действующего законодательства Украины. Сделан вывод, что на современном этапе развитие
общественно-государственного управления общим средним образованием наиболее эффективно
осуществляется в образовательных округах на основе общего участия в управлении округами
профессиональных педагогических объединений, родительских и ученических организаций, независимых
общественных структур и органов местного самоуправления.
Ключевые слова: экспериментальная работа, общественно-государственное управление,
общее среднее образование.
Pastovensky O. V. The Analysis of the Ways of Realization and Results of the Experimental Work Concerning
the Development of the Regional Public and State Secondary Education Management in the Conditions of
Current Legislation of Ukraine.
The basic ways of realization and results of the experimental work concerning the development of regional
public and state secondary education management in the conditions of current legislation of Ukraine are
analyzed in the article. The conclusion is made, that on contemporary stage the development of the public and
state secondary education management is the most effective in the educational districts on the basis of the
general participating in the management of professional pedagogical associations, paternal and students
organizations, independent public structures and the organs of local self-government.
Key words: experimental work, regional public management, state secondary education.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті представлено проблему використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної
технології у процесі навчання іноземної мови; проаналізовано дидактичні можливості, які допомагають
реалізувати принципово нові форми та методи навчання; обґрунтовано проблеми розробки і
впровадження інноваційних методик у процес навчання. Впровадження в систему освіти
мультимедійних засобів навчання допомагає активізувати мотивацію студентів, їх креативне
мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації, стимулювати
допитливість та інтерес до наукової діяльності. З’ясовано, що мультимедійні проектори дають
можливість матричної презентації матеріалу, яка відриває студента і викладача від друкованого
тексту, від послідовного зчитування та заучування напам’ять.
Ключові слова: мультимедійні засоби, інноваційні педагогічні технології, процес навчання,
іноземна мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Одним із основних пріоритетів для будь-якої держави в умовах глобальної
конкуренції є підготовка майбутніх фахівців до професійно-педагогічної діяльності. На сучасному етапі
викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах актуальною є проблема комунікативної
компетенції майбутніх учителів. Це пов’язано з потребою в моральному удосконаленні сучасного
суспільства, його гуманізації та демократизації.
З метою формування висококваліфікованого фахівця продовжується розробка та реалізація нових
методів, форм і засобів організації навчального процесу, які б повною мірою відображали сутність і зміст
навчання. Таким чином, питання вдосконалення і урізноманітнення навчального процесу ставляться не
лише перед студентами, але й, насамперед, перед викладачами. Викладачі ХХІ століття, окрім
досконалого володіння предметом, одночасно з традиційними методиками мають постійно добирати й
впроваджувати у практику нові цікаві й ефективні методики проведення сучасного заняття, що
безперечно активізується за допомогою інноваційних методів і технічних засобів навчання.
Використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання
іноземної мови – закономірне явище, обумовлене тими унікальними дидактичними можливостями, які
допомагають реалізувати принципово нові форми та методи навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення даної проблеми і на
які спирається автор. У сучасних умовах українські та зарубіжні дослідники ведуть активну діяльність
щодо вивчення особливостей використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної
технології у процесі навчанні іноземної мови у вузі. Проблемам розробки і впровадження інноваційних
методик у процес навчання присвячені праці Н. Бичкової, М. Бухаркіної, С. Гапонової, І. Підласого,
Н. Хлизової, Н. Ротмістрова та інших. Дослідженням проблеми використання новітніх інформаційних
технологій навчання у навчанні іноземної мови займаються Ю. Гапон, В. Ляудіс, Є. Маслико,
Е. Носенко, О. Палій, K. Brucher, M. Collins, M. Simonson, A. Thompson.
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. Хоча є певна кількість робіт, присвячених проблемам розробки і впровадження інноваційних
методик у процес навчання, ще немає досить обґрунтованої та аргументованої відповіді на ті питання, які
відносяться до проблем використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у
процесі навчання іноземної мови. Деякі аспекти використання новітніх мультимедійних технологій
навчання потребують подальших досліджень. Це стосується психологічних передумов використання
новітніх мультимедійних технологій навчання у процесі вивчення іноземної мови, умов вибору та
функціонування новітніх мультимедійних технологій навчання, організації процесу навчання іноземної
мови з їх застосуванням.
Формулювання цілей статті (постановка проблеми). Метою нашої статті є обґрунтування сутності
та доцільності використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі
навчання іноземної мови у вузі.
Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
сучасній системі освіти відбуваються стрімкі і великі зміни, які не обходять стороною і викладання
іноземної мови. Впровадження в систему освіти мультимедійних засобів навчання охопили як
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гуманітарні, так і технічні дисципліни. Технологічні новинки допомагають активізувати мотивацію
студентів, їх креативне мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння
інформації, стимулювати допитливість та інтерес до наукової діяльності. Під мультимедійними засобами
розуміють сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в
інтерактивному програмному середовищі [1].
Мультимедійні засоби навчання – надійний інструмент у розвитку образного мислення, але лише
інструмент. Наповнювати навчальний процес потрібно методологічними та методичними розробками,
навчальними курсами. Тому розглядається багато різноманітних технологій для якісної організації
процесу подання та засвоєння знань. Як одну з технологій можна виокремити мультимедійну
технологію. Упровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість
мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття
студентами навчального матеріалу стає можливим залучити їх до процесу пізнання як суб’єктів
навчальної діяльності. Водночас, упровадження мультимедійних технологій у практику навчання і досі
залишається на дискутивно-експериментальному рівні.
Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто
сукупністю прийомів, методів, обробки, зберігання та передавання аудіовізуальної інформації,
заснованої на використанні компакт-дисків (CD-ROM). Це надає змогу поєднати в одному програмному
продукті текст, графіку, аудіо- і відеоінформацію, анімацію, 3D-графіку. А комп’ютери, оснащені
мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації найрізноманітнішого характеру,
що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю
мультимедіа також є інтерактивність, яка надає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
Під терміном ''multіmedіa'' розуміють інтерактивні системи, що забезпечують обробку рухомих і
нерухомих відеозображень, анімованої графіки, високоякісного звука та мовлення. Середовищем, яке
об’єднує означені елементи інформаційної структури, є гіпертекст (hypertext) –технологія роботи з
текстовою інформацією, що надає змогу встановлювати асоціативні зв’язки (гіперзв’язки) між окремими
термінами, фрагментами, статтями в текстових масивах і завдяки цьому дозволяє не лише послідовну,
лінійну обробку тексту, як при звичайному читанні, а й вільний доступ, асоціативний перегляд
відповідно до встановленої структури зв’язків. Роботу в гіпертекстовому середовищі можна порівняти з
читанням енциклопедії: зустрівши в тексті незнайомий термін, читач переходить до сторінки, де
з’ясовується це поняття. Після прочитування уточнюючого матеріалу (який, у свою чергу, може містити
поняття, що теж потребують уточнення), читач повертається на вихідну позицію і продовжує читання.
[2] Тлумачення ''мультимедіа'' визначається у різний спосіб: як взаємодія візуальних та аудіоефектів під
керуванням інтерактивного програмного забезпечення; дані, які включають у себе різні форми природної
для людини інформації (звук і відео); одночасне використання різних форм подання інформації й її
обробка в єдиному об’єкті-контейнері.
Беззаперечними перевагами та особливістю мультимедіа технології є такі можливості, що активно
використовуються в процесі навчання:
– збереження значного обсягу найрізноманітнішої інформації на одному носієві (до 20 томів
авторського тексту, близько 2000 високоякісних зображень, 30-45 хвилин відеозапису);
– збільшення на екрані зображення або його найбільш важливих фрагментів, іноді в 20-кратному
збільшенні за умови збереження якості зображення. Це особливо є важливим для презентації схем
механізмів та технічної документації.
В основі процесу навчання лежить спілкування іноземною мовою, яке виступає одночасно метою
навчання, основним засобом та умовою його досягнення. Спілкування іноземною мовою пронизує весь
процес навчання. Сучасну модель навчання складно уявити без використання новітніх технологій
навчання англійської мови – без використання мультимедійних засобів навчання та технологій навчання.
На сучасному етапі мультимедійні технології являють собою одне з напрямків інформаційних
технологій, що найбільш динамічно розвиваються. Це, передусім, пояснюється тим, що мультимедійні
засоби – це взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного програмного
забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, вони об'єднують текст, звук,
графіку, фото, відео в одному цифровому поданні. Оскільки мультимедійні засоби можуть бути
представлені різними форматами, то їх використання дає можливість спрощення сприйняття інформації
споживачем.
Використання мультимедійних засобів робить можливим представлення інформації не тільки в
текстовому вигляді, а супроводити її аудіо даними або відео кліпом. Різні форми надання інформації
уможливлюють інтерактивну взаємодію споживача з інформацією. Онлайн мультимедіа все більшою
мірою стає об'єктно-орієнтованою, дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не володіючи
специфічними знаннями. Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у вищій школі не можуть
замінити викладача, але вони можуть вдосконалити й урізноманітнити діяльність викладача, тим самим
підвищуючи продуктивність студентів. Мультимедійні засоби в процесі викладання іноземної мови у
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вищій школі можуть охоплювати електронні підручники, самостійно підготовлений викладачем
матеріал, презентацію інформації за допомогою програми PowerPoint, відеометод, електронну пошту,
рольові ігри, електронні підручники та інтерактивні дошки.
Основними завданнями викладача іноземної мови є активізування комунікативної діяльності у
процесі навчання іноземної мови, вдосконалення процесу викладання для підвищення ефективності
засвоєння матеріалу програми. Вирішити ці завдання надають можливість сучасні технології, а саме
комп’ютерні програми, що відкривають нові можливості для всебічної активізації творчих, пошукових,
особистісно-зорієнтованих, комунікативних форм навчання. Серед інформаційно-телекомунікаційних
технологій значне місце належить мультимедійним технологіям. Під час їх використання студенти
стають співавторами навчального процесу, прокладаючи власний шлях у матеріалі для одержання знань.
Технологічні можливості мультимедіа дозволяють організувати різноманітнішу та тіснішу взаємодію
студента з комп’ютером. Використання мультиплікацій, фонограм, відео фрагментів, відтворення
функціональних шумів – все це дозволяє створити комунікативне середовище для навчання.
Використання мультимедійних засобів в освіті зводиться до декількох базових методів педагогічної
діяльності, які, відповідно до принципів взаємодії студента з комп'ютерно-орієнтованими засобами
навчання, можна розділити на два основні класи.
До першого віднесемо ті, де студентам відводиться роль пасивного спостерігача й отримувача
інформації. До таких програмних засобів навчального призначення переважно належать ті, в яких
здійснюється керування процесом подання інформації із боку викладача або розробника.
До другого класу відносяться інтерактивні освітні мультимедійні засоби у тому сенсі, що в них
закладено можливість активної участі студента, який може самостійно обирати шлях вивчення певної
теми, визначати послідовність вивчення.
Мультимедійні засоби, через які реалізуються активні методи навчальної діяльності, у свою чергу,
можна розділити на такі види: мультимедійні методичні вказівки (електронні довідники, тренажери);
гіпертекстові мультимедійні засоби; засоби і компоненти створення мультимедія; мультимедійні засоби
лінійного та нелінійного подання навчальних матеріалів (електронні енциклопедії, електронні
підручники). Спираючись на таку класифікацію, відповідно формуються чотири окремі сценарії
педагогічної діяльності.
Використання лінійних засобів мультимедія у першому сценарії передбачає отримання студентом
матеріалів у строго визначеній послідовності (лінійно). Студент може самостійно обирати ті розділи, які
його цікавлять у даний момент у ході самостійного заняття. Однак після того, як мультимедійна система
відшукала потрібні навчальні матеріали, що відповідають обраному розділу, у студента є дуже обмежені
можливості (а інколи вони й взагалі відсутні) для керування послідовністю викладу і використання
навчальної інформації.
Гіпертекстові мультимедійні навчальні матеріали за другим сценарієм надають можливість студенту
працювати з нелінійно впорядкованою інформацією. У таких матеріалах не передбачено визначення
строгої послідовності вивчення матеріалу і студент самостійно досліджує зміст і організовує вивчення
потрібної інформації у зручному для нього порядку та часовому просторі.
Використання мультимедійних засобів навчального призначення за третім сценарієм передбачає
отримання студентом інформації, що визначається принципами відкритого навчання. Такі програмні
продукти надають студентам різноманітні засоби і вказівки з оволодіння навчальною інформацією,
допомагають їм орієнтуватися у змісті навчального курсу, класифікувати і структурувати отримані
знання. Мультимедійні засоби такого класу, як правило, містять конкретні знання з певної предметної
галузі та методики її викладання. Важливим у таких системах є організація зворотного зв'язку, яка
реалізується через завдання практичного характеру, також стратегію критичного аналізу, взаємодії зі
студентом, орієнтованої на його конкретні потреби, що допомагає йому розвивати певні ідеї.
Використання засобів, технологій і методів розробки мультимедійних засобів, що визначають
четвертий сценарій, визначає роль студентів як розробників і авторів мультимедійної інформації. За цим
сценарієм передбачається, що студенти самостійно створюють власні навчальні матеріали через
застосування відповідних компонентів, а також спеціальних програмних засобів для роботи з
мультимедійними засобами, такими, як текст, графіка, звук, анімація тощо.
На основі проведеного аналізу наукової літератури, присвяченої проблемам використання
мультимедійних засобів у процесі навчання іноземної мови, можна виділити такі характерні особливості
вивчення іноземної мови: оволодіння іноземною мовою за короткий час за рахунок мобілізації ресурсів
особистості та її прихованих резервів; іноземна мова не вивчається, у неї вживаються через спілкування;
заняття починаються зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил; навчання іншомовного
спілкування проходить у формі рольової гри; ефективнішим є мультимедійний підхід, заснований на
використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій [3-5].
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Впровадження сучасних та
інноваційних підходів до викладання англійської мови студентам є використанням мультимедійних
103

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Педагогічні науки

засобів навчання. Усі ці технічні засоби значно змінюють можливості викладача, роблять заняття більш
насиченим і продуктивним. З’являється таке поняття, як технічна насиченість уроку. Мультимедійні
проектори дають можливість матричної презентації матеріалу, яка відриває студента (курсанта) і
викладача від друкованого тексту, від послідовного зчитування та заучування напам’ять. З’являється
нова методика викладання – мультимедійна технологія. На нашу думку, правильне і системне
використання цієї методики дає можливість збільшити обсяг навчального матеріалу в десятки разів,
досягнути достатньо високого рівня володіння англійською мовою.
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Хижняк О. В. Использование мультимедийных средств как инновационной педагогической
технологии в процессе обучения иностранному языку в высшем учебном заведении.
В статье представлена проблема использования мультимедийных средств как инновационной
педагогической технологии в процессе обучения иностранному языку; проанализированы дидактические
возможности, которые помогают реализовать принципиально новые формы и методы обучения;
обоснованы проблемы разработки и внедрения инновационных методик в процесс обучения. Внедрение в
систему образования мультимедийных средств обучения помогает активизировать мотивацию
студентов, их креативное мышление, самостоятельность и стремление к всестороннему получению и
усвоению информации, стимулировать любознательность и интерес к научной деятельности.
Выяснено, что мультимедийные проекторы дают возможность матричной презентации материала,
которая отрывает студента и преподавателя от печатного текста, от последовательного чтения и
заучивания наизусть.
Ключевые слова: мультимедийные средства, инновационные педагогические технологии, процесс
обучения, иностранный язык.
Khyzhnyak O. V. The Usage of Multimedia Resources as an Innovative Pedagogic Technology in the Foreign
Language Teaching Process in Higher Educational Institutions.
The article presents the problem of the use of multimedia resources as an innovative pedagogic technology in
the foreign language teaching process; analyzes didactic resources that help to implement brand new teaching
forms and methods; justifies problems of design and implementation of innovative methods in the teaching
process. It has been found that the implementation of multimedia teaching resources in the educational system
helps to activate the students' motivation, their creative thinking, self-dependence, desire to comprehensive
obtaining and mastering the information, to encourage curiosity and interest in scientific activities. It has been
ascertained that the communication in a foreign language is the basis of the teaching process that is to be the
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purpose of teaching, main method and condition of its achievement. The communication in a foreign language
pervades the whole teaching process. The modern teaching model is hard to imagine without the use of the latest
English teaching technologies, namely without the use of multimedia teaching resources and technologies. The
main objectives of an English teacher are to activate the communication activity in the English teaching process
and improve the teaching process for the enhancement of the educational material learning efficiency. Modern
technologies help to solve these objectives, namely computer programmes that open new possibilities for the
comprehensive activation of creative, searching, personality-oriented and communicative teaching forms. Based
on the analysis of the scientific literature, devoted to the problems of the use of multimedia resources in the
foreign language teaching process, it has been found that the foreign language teaching process has the
following characteristics: mastering a foreign language in a short time due to the personal resources and hidden
reserves mobilization; a foreign language is not taught, it is acquired through communication; lessons ought to
begin with mastering communication skills, not grammar rules; communication in a foreign language is carried
out through role-playing games; a multimedia approach, based on the use of several complementary information
technologies, is the most effective.
Key words: multimedia resources, innovative pedagogic technologies, teaching process, a foreign language.
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ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
У статті проаналізовано основні тенденції перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в Російській
Федерації; висвітлено законодавче забезпечення цього процесу; охарактеризовано особливості
перепідготовки вчителів, соціальних педагогів та психологів та їх науково-методологічне підґрунтя, що
розкрито у працях російських науковців; подано пропозиції із модернізації перепідготовки фахівців
гуманітарного профілю в Україні на основі використання досвіду Російської Федерації у цьому процесі.
Ключові слова: освіта дорослих, курси підвищення кваліфікації, друга вища освіта, професійна
перепідготовка вчителів, соціальних педагогів та психологів.
Постановка проблеми. З середини XX ст. освіта дорослих у СРСР загалом та у Російській
федеративній соціалістичній республіці зокрема починає активно розвиватися. В 1960 році було створено
науково-дослідний інститут вечірніх та заочних шкіл, який став одним із перших у світі інститутом, що
систематично та планомірно розробляв теоретичні основи навчання дорослих, у 1970 році на базі якого
створюється науково-дослідний інститут (НДІ) загальної освіти дорослих, а у 1975 році реорганізується в
НДІ неперервної освіти дорослих. У 1990 році у складі Російської Академії освіти створено інститут освіти
дорослих. Сьогодні Національна доктрина освіти Російської Федерації є державним документом,
затвердженим федеральним законом, що визначає освітні пріоритети та шляхи їх досягнення в державній
політиці та очікувані результати розвитку системи освіти до 2025 року. Згідно Національної доктрини,
система освіти повинна забезпечити неперервність освіти протягом життя людини, різноманітність типів і
видів освітніх установ і варіативність освітніх програм, що забезпечують індивідуалізацію навчання,
розвиток дистанційної освіти та застосування інформаційних технологій, академічну мобільність,
підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних до професійного зростання, створення умов для
підвищення кваліфікації та своєчасної перепідготовки для педагогів усіх рівнів освіти. У Доктрині
підкреслюється випереджувальний розвиток освіти як шлях виходу Росії із кризи.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблеми науково-методичного удосконалення освіти
дорослих загалом та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю зокрема є предметом уваги
багатьох російських дослідників. Андрагогічні теоретичні та методологічні підходи до освіти дорослих
подані у роботах А. М. Мітіної; концепція освітньої діяльності дорослих як андрагогічно реалізованого,
практичного та пізнавального перетворення себе людиною в умовах здорового суспільства подано
В. С. Некрасовим; розвитку теорії і технології навчання дорослих присвячено дослідження С. І. Змєйова.
Багато досліджень присвячено аналізу андрагогічних умов і факторів розвитку регіональних освітніх
систем освіти дорослих (Ю. І. Калиновський, З. М. Сафіна та ін.); андрагогічних підходів до організації
навчання у ВНЗ (М. В. Гончар, С. П. Клячін, Т. О. Коноваленко, Н. О. Кочемасова, Л. В. Ліневич,
Т. М. Ломтева та ін.). Проблемам формування андрагогічної компетентності спеціалістів післядипломної
освіти була присвячена Друга міжнародна науково-практична конференція (м. Санкт-Петербург, 16-17
квітня 2002 р); стану та перспективам розвитку професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації у
державах-учасниках СНД присвячена Третя міжнародна науково-практична конференція (м. Москва, 6-7
грудня 2012 р.). Конкретні питання навчання дорослих у різних умовах та за багатьма напрямами
аналізувалися у статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць та матеріалів конференцій
(наприклад, журнал "Нові знання", який видається Всеросійським товариством "Знання"). Таким чином,
теоретичні, методологічні та технологічні проблеми освіти дорослих сьогодні у Росії знаходяться на
стадії досить стабільного та постійного розвитку.
Метою статті є аналіз професійної перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в Російській
Федерації, виділення її основних тенденцій та розкриття можливостей впровадження її найкращого
досвіду в Україні щодо перепідготовки вчителів, соціальних педагогів та психологів в умовах здобуття
другої вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах професійна перепідготовка в Російській Федерації
відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти "Про затвердження положення щодо порядку та
умов професійної перепідготовки спеціалістів" № 2517 від 6 вересня 2000 року. У документі зазначено,
що професійна перепідготовка спеціалістів є самостійним видом додаткової професійної освіти та
відбувається з урахуванням раніше отриманого профілю освіти спеціалістів та здійснюється освітніми
закладами підвищення кваліфікації та підрозділами освітніх закладів вищої та середньої професійної
освіти. Професійна перепідготовка проводиться за відповідними програмами, розробленими
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Міністерством освіти Російської Федерації, та є своєрідною альтернативою другій вищій освіті,
навчальні плани якої містять багато загальних дисциплін. У документі визначено, що нормативний строк
професійної перепідготовки спеціалістів для виконання нового виду професійної діяльності має бути не
меншим за 500 аудиторних годин. Доцільно зазначити, що освітні заклади за результатами атестації
слухачів можуть проводити комплексну оцінку набутих ними знань та ділових якостей та надавати
рекомендації кадровим службам щодо подальшого працевлаштування спеціалістів [1].
Сьогодні за Наказом Міністерства освіти "Про федеральні державні вимоги щодо мінімуму освітніх
професійних програм професійної перепідготовки педагогічних працівників" подано вимоги до змісту
додаткових професійних освітніх програм, за якими здійснюється перепідготовка педагогічних
працівників. Програми повинні складатися з базової та профільної частини. Базова частина містить
нормативно-правовий та психолого-педагогічний навчальні розділи, а профільна частина містить
предметну діяльність учителя. Кожний навчальний розділ базової та профільної частини ДПОП
професійної перепідготовки містить обов’язкову та варіативну складову. ДПОП розробляють і
затверджують організації, що займаються професійною перепідготовкою та підвищенням кваліфікації
педагогічних працівників [2]. У вищих навчальних закладах Росії реалізується два види програм
професійної перепідготовки фахівців гуманітарного профілю: забезпечення засвоєння нового виду
професійної діяльності за додатковими професійними освітніми програмами обсягом не менше за 500
аудиторних годин та навчання за програмою обсягом не менше за 1000 годин із присвоєнням додаткової
кваліфікації. Професійна перепідготовка за програмами, що закінчуються присвоєнням додаткової
кваліфікації, отримала законодавче оформлення в 2000 році, встановлено державні вимоги щодо
мінімуму та змісту програм перепідготовки та її рівня. Такі програми у ВНЗ Росії реалізуються також у
формі паралельної освіти студентів.
Сучасна система перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі педагогічної та
психологічної освіти у РФ має такі варіанти:
1. Короткотривалі курси підвищення кваліфікації вчителів, психологів та соціальних педагогів (від 72
до 216 годин) із видачею посвідчення державного зразка про короткотривале підвищення кваліфікації.
Проте, посвідчення не є документом про середню або вищу професійну освіту, а засвідчує оволодіння
людиною додатковою освітньою програмою, орієнтованою на конкретну галузь діяльності.
2. Курс підвищення кваліфікації обсягом до 216 годин, після завершення якого видається свідоцтво
про підвищення кваліфікації встановленого державного зразка з назвою освітнього закладу, де
проводилася підготовка, програми додаткової освіти, навчальних курсів та кількість годин, відведених на
них, та теми підсумкової роботи. Однак, це свідоцтво також не є документом про вищу чи середню
професійну освіту.
3. Професійна перепідготовка спеціалістів обсягом більше за 500 годин, яка спрямована на отримання
додаткових знань, умінь та навичок за освітніми програмами, що передбачають вивчення окремих
дисциплін, розділів науки, технології, необхідних для виконання професійної діяльності. Слухачі
отримують диплом про професійну перепідготовку, що дає їм право займатися педагогічною, соціальнопедагогічною діяльністю чи психологічною практикою та займати посаду вчителя, соціального педагога
чи психолога.
4. Друга вища освіта, наприклад, за спеціальністю ''Соціальна педагогіка'' з присвоєнням кваліфікації
''соціальний педагог'' та видачею диплома про вищу професійну освіту.
Професійна перепідготовка проводиться в основному в заочній формі, що сприяло зростанню
показників чисельності студентів заочної форми навчання загалом. Так, якщо в 2000 / 2001 навчальному
році частка студентів заочної форми навчання складала 37,2 % то в 2010 / 2011 – 50 % [3: 201].
У Російській Федерації система перепідготовки фахівців будується на основі принципів цілісного
навчального процесу (Ю. К. Бабанський), принципів додаткової професійної освіти (Н. А. Морозова,
Л. В. Тарасенко та ін.) та на таких андрагогічних принципах, як антропоцентризм, інтегративність
освітньої діяльності спеціаліста гуманітарного профілю, адекватність освітнім потребам суспільства та
регіону, актуалізація результатів навчання, багаторівневості та гнучкості [4]. Російські дослідники
виділяють освітню, інформаційну, консультативну, дослідницьку, проектувальну, експертну функції
професійної перепідготовки (Е. М. Нікітін та інші) [5; 6]. І. В. Ільїна, В. А. Сластьонін, Г. М. Нодчалімова
Т. О. Шамова до цих функцій ще додали логічну, сервісну, діагностичну, інноваційну, прогностичну,
спеціалізаційну, консалтингову та консультативну функцію професійної перепідготовки [7: 287-289 ].
Діагностична функція включає оперативне вивчення та оцінку потреб ринку праці у професійній
перепідготовці, рівня підготовки викладачів до проведення програм професійної перепідготовки, рівня
професійних знань, умінь, інтересів та потреб осіб, які проходять професійну перепідготовку.
Інформаційна функція спрямована на збір та обробку інформації щодо проблем перепідготовки фахівців
гуманітарного профілю, створення банку даних із її актуальних питань. Організаційна функція
передбачає створення гнучкої системи взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Контрольно-оцінна
функція визначає ефективність процесу перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в РФ.
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Комунікативно-когнітивна функція спрямована на пізнання та відтворення нової навчальної інформації,
збагачення досвіду взаємодії щодо розв’язання конфліктних ситуацій, що є важливим для фахівця
гуманітарного профілю, який працює в системі "людина-людина". Праксеологічна функція пов’язана з
відтворенням та моделюванням нового знання у практичній діяльності фахівця гуманітарного профілю.
Креативна функція перепідготовки полягає у творчому використанні отриманих у процесі здобуття
другої вищої освіти знань, умінь та навичок.
У 90-х роках в Росії професія "соціальна робота" була офіційно зареєстрована в державних
документах у таких модифікаціях: соціальний працівник, соціальний педагог, спеціаліст із соціальної
роботи. Тому першими соціальними педагогами стали вчителі і сьогодні вони є слухачами всіх форм
курсової перепідготовки кадрів. У 90-ті роки XX століття в Росії почала активно створюватися та
розвиватися мережа навчальних закладів, які здійснювали підготовку та перепідготовку соціальних
педагогів та працівників. Станом на початок 1998 року у Російській Федерації було 10 державних
академій, 62 державних університети, 9 інститутів соціального та гуманітарного профілю та один
навчальний центр, що здійснювали підготовку та перепідготовку кадрів для системи соціального захисту
населення. Сьогодні вже активно функціонують факультети у ВНЗ, які займаються підготовкою та
перепідготовкою
спеціалістів
даного
профілю
(Московський,
Санкт-Петербурзький,
Ставропольський,Уральський, Новосибірський, Омський, Барнаульський та інші університети).
Введення інституту соціальних педагогів у Росії та організація їх професійної перепідготовки за часом
співпали з реформуванням системи освіти в Росії. Прийняття урядом Російської Федерації Закону "Про
освіту" у 1992 р. та Закону "Про вищу та післявузівську професійну освіту" у 1996 році закріпило
політику держави в галузі вищої та післядипломної освіти, заснованої на принципах гуманізації,
фундаменталізму, універсальності, альтернативності та прогностичності. Відповідно до особливостей
становлення та розвитку соціальної педагогіки в Росії на основі досліджень В. М. Басової, В. Г.
Бочарової, Ю. М. Галагузової, І. А. Липського та інших було виділено такі періоди її становлення:
1. Емпіричного розвитку (80-90-ті роки ХХ ст.) – внаслідок загострення таких соціальних проблем, як
безробіття, зниження рівня життя, поширення ВІЛ / СНІДу, наркоманії тощо виникає необхідність щодо
роботи з певними категоріями населення, що опиналися у складних життєвих ситуаціях, а отже відбувалося
емпіричне накопичення досвіду соціально-педагогічної роботи відповідно до суспільних проблем.
2. Науково-емпіричного обґрунтування та професіоналізації (кінець ХХ ст.) характеризувався
створенням соціально-педагогічних факультетів при педагогічних ВНЗ, відсутністю державного
освітнього стандарту з даної спеціальності, починається координація навчально-методичної діяльності
ВНЗ, розповсюдження соціально-педагогічного досвіду завдяки проведенню наукових конференцій
різного рівня, вироблення єдиних підходів до підготовки спеціалістів.
3. Інституалізації (поч. ХХI ст. – теперішній час) – активне становлення підготовки спеціалістів
соціальної сфери, розповсюдження різних форм перепідготовки спеціалістів.
У сфері підготовки соціальних педагогів значення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації
посилюється внаслідок того, що потреби у спеціалістах даного профілю сьогодні випереджують
можливості їх професійної підготовки та перепідготовки. На сьогоднішній день потребує вдосконалення
технологія перепідготовки соціальних педагогів. Багато російських науковців присвячують свої
дослідження цьому питанню. Так, О. В. Кардашина розробила методику проведення професійного
тренінгу для соціальних педагогів у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації та визначила
професійно-концептуальні, психологічні та дидактичні умови його ефективності. [8]. Теорії та практиці
системної професійної підготовки соціальних педагогів присвячено дослідження Ю. М. Галагузової, в
якому професійна підготовка соціальних педагогів характеризується як педагогічна система, сутність
якої трактується як процес і результат формування готовності до професійної діяльності в галузі
соціального виховання та навчання, соціального захисту, підтримки та реабілітації дітей, що знаходяться
у складних життєвих ситуаціях, завдяки засвоєнню системи спеціальних знань, умінь та навичок.
Дослідниця розробила концептуальну модель системи професійної підготовки соціальних педагогів, яка
містить змістовий, структурний, функціональний, технологічний та особистісний компоненти та описала
науково-методичне її впровадження [9].
Таким чином, у Росії із професійної підготовки соціальних педагогів у кінці XX – на початку XXI
століття було розроблено багато концепцій, а саме: а) концепція професійної готовності, що розглядала
професійну освіту соціальних педагогів як процес формування особистісної та соціально-професійної
позиції на основі синтезу морально-психологічної, теоретичної та практичної підготовленості
(В. А. Сластьонін); б) концепція регіональної соціально-педагогічної освіти (Н. Ю. Клименко); в)
"концепція соціалізації", що розглядає професійну підготовку соціальних педагогів як процес набуття
студентами умінь передавати дитині соціальні знання та формувати соціальні вміння, що сприяють
соціалізації (Ю. М. Галагузова); г) "концепція соціодидактики", згідно якої професійна освіта соціальних
педагогів розглядається як їх підготовка до соціально-педагогічної підтримки, супроводу та
консультування дитини (С. О. Расчетіна); д) "концепція соціального виховання", яка акцентує на
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важливості забезпечення створення сприятливих умов розвитку особистості та групи студентівмайбутніх соціальних педагогів у процесі їх професійної підготовки (Т. Т. Щеліна). У кінці XX – на
початку XXI століття у Російській Федерації основними тенденціями розвитку професійної освіти
соціальних педагогів були: оформлення професійної підготовки та перепідготовки соціальних педагогів
у спеціальний напрям освіти; інтеграція соціально-педагогічної освіти у цілісну систему педагогічної
освіти у країні; надання професійній освіті соціальних педагогів цілісного, неперервного та
поліструктурного характеру.
Актуальними проблемами професійної підготовки та перепідготовки соціальних педагогів і
працівників у Росії є недостатня географічна поширеність такої підготовки (сьогодні вищу освіту за
такою спеціальністю отримують у 55 суб’єктах Російської Федерації із 89); швидке "застарівання" знань,
набутих у процесі професійної перепідготовки, унаслідок швидких суспільних змін; недостатній зв’язок
випускників із їх майбутньою професійною діяльністю (недостатня розробленість змістових та
методичних основ практичної підготовки спеціаліста); необхідність отримання додаткової кваліфікації у
соціально-педагогічній сфері залежно від особливостей професійної діяльності (організатор соціального
захисту населення, спеціаліст із соціальної роботи з людьми похилого віку тощо).
У російській післядипломній освіті психологів особлива увага приділяється умовам подолання
зовнішніх обмежувачів розвитку професійної компетентності психологів, до яких вчені відносять:
деструктивне оточення та негативний вплив на особистість; відсутність професійних контактів,
професійного прийняття; авторитарний контекст, що оточує фахівця; необхідність реалізації
професійних ролей, які не відповідають індивідуальним особливостям та здібностям. Післядипломна
освіта загалом та психологів зокрема, на думку багатьох російських науковців (М. О. Батурін,
Л. П. Траіліна та ін.), повинна забезпечити проживання фахівців не у просторі цих обмежувачів, а у
площині самореалізації себе як особистості самодостатньої та унікальної. Для цього у процесі
підвищення кваліфікації практичних психологів мають бути актуалізовані такі психологічні механізми,
як внутрішній діалог – реалізація діалогічної внутрішньої позиції та перетворюючі допінг-стратегії
захисної поведінки, що забезпечується варіативними тренінговими програмами, семінарамипрактикумами, ігровим моделюванням та ін.
Специфіка діяльності фахівців гуманітарного профілю спрямована на залучення молодого покоління
до загальнолюдської та національної культури, засвоєння знань та вмінь, навичок життя в соціумі,
знаходження в ньому свого місця та формування у вихованців активної життєвої позиції. Педагог,
психолог та соціальний педагог повинні бути особистостями, що користуються авторитетом в учнів та їх
соціального оточення. Для спеціалістів з вищою освітою за другою спеціальністю в університетах
існують різні форми перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями "Психологія",
"Практична психологія" тощо. Це може бути повний курс другої вищої освіти відповідно до державних
стандартів у скорочені терміни (3,5 років заочного навчання). Також для спеціалістів з вищою освітою в
інститутах чи університетах організовують короткочасні курси перепідготовки та підвищення
кваліфікації. Програми перепідготовки розробляються, затверджуються та реалізуються структурними
підрозділами ВНЗ на основі встановлених вимог до змісту навчальних програм. Наприклад, спеціалісти з
вищою педагогічною освітою можуть здобути додаткову кваліфікацію "педагог-психолог". Відомими та
авторитетними установами, що займаються перепідготовкою психологів є Центр "Катарсіс" (Москва),
державне підприємство "Іматон" (Санкт-Петербург), Інститут психотерапії та клінічної психології (м.
Москва) та ін., що займаються реалізацією різних програм додаткової психологічної освіти в галузі
практичної, клінічної психології, психотерапії, а також перепідготовкою психологів, педагогівпсихологів, бакалаврів психології, студентів п’ятих курсів факультетів психології. Професійна позиція
спеціаліста являє собою системне утворення психічних властивостей та якостей особистості,
обумовлених професійною діяльністю. Тому у процесі перепідготовки спеціалістів, які мають різну
освіту, соціальний статус, вік, особливо актуальним стає вивчення складових, механізмів та умов
становлення професійної позиції майбутніх психологів, яка визначає орієнтації, місце та роль у процесі
професійної діяльності, виражає самооцінку, рівень професійних домагань та вмотивованість діяльності.
З метою забезпечення ефективності перепідготовки психологів велика увага у ВНЗ Російської Федерації
приділяється усвідомленню студентом свого ставлення до психологічної діяльності та утвердження себе
в різних ситуаціях професійної діяльності завдяки усвідомленню своєї особистісної значимості та
проектування на цій основі усвідомленої професійної позиції [11].
Висновки. Таким чином, перепідготовка фахівців гуманітарного профілю, зокрема в умовах другої
вищої освіти в Російській Федерації має досить індивідуалізоване спрямування, здійснюється у скорочені
терміни за програмами, розробленими ВНЗ. Тому система другої вищої освіти гуманітарного профілю в
Україні повинна враховувати досвід Російської Федерації, а також реалізовувати стратегію
випереджувального навчання, суттєво модернізувати процес навчання; розширити джерела одержання
навчальної інформації (інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіа-освіта, дослідницька
діяльність тощо); розвивати дистанційну освіту; оцінювати якість здобутої освіти стандартизованими
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способами відповідно до різних кваліфікаційних вимог. Така ситуація забезпечує ефективність реалізації
концепції неперервної освіти в Україні як провідної у сучасному світі та взаємозв’язок між
фундаментальними основами професійної освіти та новими цінностями, метою, змістом, формами та
методами, необхідними для здійснення нової професійної діяльності.
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Шанскова Т. И. Профессиональная переподготовка специалистов гуманитарного профиля в
Российской Федерации.
В статье проанализированы основные тенденции переподготовки специалистов гуманитарного
профиля в Российской Федерации; выделены законодательные основы обеспечения данного процесса;
охарактеризованы особенности переподготовки учителей, социальных педагогов и психологов и их
научно-методологические предпосылки, которые раскрыты в работах русских ученых; поданы
предложения по модернизации переподготовки специалистов гуманитарного профиля в Украине с
учетом опыта Российской Федерации в этом процессе.
Ключевые слова: образование взрослых, курсы повышения квалификации, второе высшее образование,
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Shanskova T. I. Professional Specialists' Retraining in the Humanities in the Russian Federation.
The article analyzes the main trends of specialists' retraining in the humanities in the Russian Federation;
singles out legislative bases of this process support; characterizes peculiarities of teachers, social teachers and
psychologists' retraining peculiarities and their scientific methodological prerequisites, which are revealed in
the works of Russian scientists; presents proposals on the modernization of specialists' retraining in the
humanities in Ukraine with the account of the Russian Federation experience in this process.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ВМІНЬ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ
У статті розглянуто систему вправ для формування у майбутніх учителів англійської мови вмінь
мовленнєвої адаптації. Визначено принципи побудови системи вправ для навчання майбутніх учителів
англійської мови мовленнєвої адаптації. Виділено підсистеми вправ, надано характеристики груп вправ
для навчання мовленнєвої адаптації, уточнено особливості такого навчання. Наведенi приклади вправ до
груп четвертої підсистеми дають уявлення щодо змісту всіх підсистем.
Ключові слова: мовлення вчителя, мовленнєва адаптація, система вправ, підготовка майбутнього
вчителя АМ, формування вмінь.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або
практичними завданнями. У світлі новітніх підходів до вирішення завдань вищої освіти у галузі
викладання іноземних мов (ІМ) акцентується питання якісної підготовки майбутніх учителів ІМ.
Успішна комунікативна діяльність учителя є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої
педагогічної системи. На сучасному етапі професійна педагогічна іншомовна підготовка вчителів
англійської мови (АМ) забезпечує достатньо високий рівень володіння АМ. Однак, переважна більшість
випускників відчувають певні труднощі в сфері професійної комунікації через те, що досконалі знання
ІМ, на жаль, автоматично не забезпечують ефективне дидактичне спілкування вчителя з учнями.
У зв’язку з цим необхідною умовою оптимізації процесу підготовки вчителів АМ є професіоналізація
занять з практики АМ з метою оволодіння студентами лінгвометодичними уміннями вчителя АМ з
урахуванням навчального мовного матеріалу, етапу та умов навчання в середній школі.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано
вирішення даної проблеми. У сучасній методиці викладання ІМ все більшу увагу дослідників
привертають питання професійно орієнтованого навчання ІМ майбутніх учителів ІМ, а саме, компетенція
в діалогічному мовленні, професійно-фонетична компетенція, граматична компетенція, професійнометодичні вміння мовленнєвої взаємодії (Л. В. Ананьєва, Л. В. Гайдукова, В. В. Перлова, С. В. Роман,
І. В. Самойлюкевич, Т. О. Стеченко, А. Н. Хомицька).
Дослідниками ґрунтовно проаналізовано аспекти формування навичок та вмінь професійного
мовлення (Н. Ф. Бориско, Н. Л. Московська, С. Ф. Шатілов, В. В. Черниш), професійно-комунікативної
підготовки майбутніх учителів ІМ (Ю. В. Єрьомін, Е. Б. Соловйова, R. Tanner), якісні характеристики
мовлення вчителя ІМ (Ю. І. Апаріна, С. Я. Ромашіна, B. Gardner, G. S. Hughes).
Авторами робіт, присвячених проблемі мовленнєвої адаптації, розглянуто цілі модифікації мовлення
вчителя (R. Scarcella, R. Oxford), деталізовано лінгвістичні рівні, на яких відбувається модифікація
мовлення вчителя (C. Chaudron, T. Lynch, A. B. M. Tsui), запропоновано шляхи спрощення мовлення
вчителя (C. Campbell, H. Kryszewska, R. W. Todd).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Вивчення методичних досліджень, присвячених навчанню мовленнєвої адаптації, показало, що бракує
досліджень, які б розглядали шляхи запобігання виникнення труднощів розуміння навчального матеріалу
на уроці АМ. Одним із шляхів подолання смислового бар’єру в дидактичному дискурсі є чітке
усвідомлення вчителем причин ускладнень та ефективне застосування засобів для їх усунення, головним
із яких є свідоме використання вчителем АМ вмінь мовленнєвої адаптації.
Оскільки питання відносно розробки системи вправ для навчання мовленнєвої адаптації на різних
лінгвістичних рівнях є теоретично і практично нерозробленим, ми вважаємо за необхідне запропонувати
систему вправ для формування у майбутніх учителів АМ вмінь мовленнєвої адаптації.
Формулювання мети статті. Метою статті є обґрунтування і розробка системи та визначення груп
вправ для формування у майбутніх учителів АМ вмінь мовленнєвої адаптації.
Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. У процесі створення системи вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації ми
спиралися на: 1) загальнодидактичні принципи (принцип свідомості й активності, систематичності та
послідовності, доступності та посильності та ін.); 2) сучасні методичні принципи навчання (принцип
комунікативності, домінуючої ролі вправ, новизни, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої
діяльності); 3) принципи професійно орієнтованого навчання.
Принципи третьої групи, які було конкретизовано в контексті нашого дослідження, всебічно
розкривають специфіку навчання майбутніх учителів АМ професійно орієнтованого говоріння і навчання
мовленнєвої адаптації як його складової: принцип професійно-педагогічної спрямованості, моделювання
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4. Підсистема вправ для
формування вмінь комплексної
мовленнєвої адаптації.

3. Підсистема вправ для
формування вмінь мовленнєвої
адаптації на синтаксичному рівні.

2. Підсистема вправ для
формування вмінь мовленнєвої
адаптації на лексичному рівні.

1. Підсистема вправ для
формування вмінь мовленнєвої
адаптації на фонетичному рівні.

професійної діяльності або функціональності, автентичності, конгруентності, забезпечення професійної
комунікативності, ситуативно-тематичної подачі й організації навчального матеріалу, інтеграції та
диференціації, модульності структурного змісту, рефлективності [1: 151].
Враховуючи той факт, що модифікація мовлення вчителя відбувається на фонетичному, лексичному,
синтаксичному рівнях та на рівні дискурсу [2: 58], запропонована система вправ складається з чотирьох
підсистем для формування вмінь мовленнєвої адаптації на фонетичному, лексичному, синтаксичному
рівнях та вмінь комплексної мовленнєвої адаптації. Систему вправ представлено на рис. 1.
Метою вправ першої підсистеми є формування вмінь
Система вправ для формування
мовленнєвої адаптації на фонетичному рівні, тобто вмінь
вмінь мовленнєвої адаптації
модифікувати мовлення вчителя АМ за допомогою: 1)
уповільнення темпу мовлення шляхом використання
додаткового наголосу на важливих словах (емфатичного,
контрастивного наголосів та наголосу, що підкреслює
нову інформацію) та сегментації мовлення паузами
(паузи до / після важливої інформації); 2) зміни інтонації
(піднесення тону в кінці речення).
Вправи другої підсистеми спрямовані на розвиток
вмінь мовленнєвої адаптації на лексичному рівні.
Майбутні вчителі АМ повинні навчитися модифікувати
своє мовлення за допомогою перефразування з метою
уникання слів, яких не знають учні, використовуючи
базову лексику, загальну лексику високої частотності
вжитку, стилістично нейтральні одиниці.
Рис. 1. Система вправ для формування вмінь
Мета третьої підсистеми вправ полягає у
мовленнєвої адаптації.
формуванні
вмінь
мовленнєвої
адаптації
на
синтаксичному рівні. Виконуючи вправи цієї підсистеми, студенти навчаються модифікувати мовлення
вчителя АМ та контролювати його часові параметри шляхом використання коротких речень, спрощень у
структурі речення, уникання скорочень слів, прислівників перед дієсловами, використання у складних
реченнях сурядного зв'язку частіше за підрядний, вживання дієслів переважно у теперішньому часі.
Вправи четвертої підсистеми спрямовані на формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації,
тобто на одночасне формування умінь мовленнєвої адаптації 1) на одному із трьох вищезазначених
рівнях (фонетичному, лексичному або синтаксичному) та на рівні дискурсу та 2) на лексичному та
синтаксичному рівнях.
На рівні дискурсу ми розглядаємо адаптивні мовленнєві вміння з точки зору двох груп інтерактивної
модифікації: лінгвістичної та нелінгвістичної.
Лінгвістична група (ЛГ) вмінь інтерактивної модифікації об'єднує вміння модифікувати мовлення
шляхом використання 1) питання-стимулу у вигляді відкритих спеціальних запитань (What do you
think…? Could you tell me…?); 2) додаткового альтернативного питання після спеціального (What has Ben
got? Well, has he got a bicycle, or a pen, or a book?); 3) додаткового неповного запитання після
спеціального (What did he want? A book?); 4) запитань, які сфокусовані на попередні знання учнів щодо
форми або значення мовної одиниці або структури, та на які вчитель знає відповідь (display questions –
термін M. Long, C. Sato) та 5) часткового повторення.
Нелінгвістична група (НГ) вмінь інтерактивної модифікації складається з умінь модифікувати
мовлення за допомогою 1) мови тіла (жестів, голови, постави, міміки); 2) швидких малюнків на дошці.
При розробці системи вправ для навчання мовленнєвої адаптації ми спиралися на систему критеріїв
класифікації вправ, сформульовану Н. К. Скляренко [3]. Відповідно до цих критеріїв кожна підсистема
вправ містить такі типи вправ: 1) рецептивно-репродуктивні, репродуктивні, продуктивні (за критерієм –
спрямованість на прийом / видачу інформації); 2) аналітичні некомунікативні, умовно-комунікативні,
комунікативні (за критерієм – комунікативність); 3) з природними опорами, зі штучно створеними
опорами, без опор (за критерієм – наявність опор); 4) індивідуальні, парні, групові (за критерієм – режим
виконання); 5) повністю керовані, частково керовані, мінімально керовані (за критерієм – ступінь
керованості діями студентів).
Беручи до уваги класифікацію функцій мовлення вчителя АМ на уроці (функції організації,
оцінювання та корекції, стимулювання, фасилітації, інформування, контролю) [4: 56], до кожної із
чотирьох підсистем включено шість груп вправ, спрямованих на формування відповідних умінь
мовлення вчителя АМ, що базуються на мовленнєвій адаптації на одному із вищезазначених рівнів
модифікації мовлення:
1) група вправ для формування адаптивних умінь організації, тобто вмінь модифікувати
формулювання інструкцій, шляхи привертання уваги;
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2) група вправ для формування адаптивних умінь оцінювання та корекції, тобто вмінь модифікувати
шляхи привертання уваги до помилок, їх виправлення та пояснення;
3) група вправ для формування адаптивних умінь стимулювання, тобто вмінь модифікувати
формулювання питання-стимулу, шляхи реагування на відповідь учня та підтримки бесіди;
4) група вправ для формування адаптивних умінь фасилітації, тобто вмінь модифікувати шляхи
узгодження дій учнів, запобігання помилкам та допомоги у вирішенні завдань;
5) група вправ для формування адаптивних умінь інформування, тобто вмінь модифікувати
формулювання повідомлення учням нової інформації проблемного характеру;
6) група вправ, для формування адаптивних умінь контролю, тобто вмінь модифікувати
формулювання питання для перевірки ступеня розуміння, виконання учнями завдання.
Наведені нижче приклади вправ четвертої підсистеми для формування вмінь комплексної
мовленнєвої адаптації відображають основні групи вправи, які увійшли до складу кожної підсистеми.
1. Група вправ для формування вмінь організації,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Ця група вправ включає вправи, спрямовані на формування вмінь організації, що базуються на
комплексній адаптації 1) на лексичному та синтаксичному рівнях; 2) на фонетичному рівні та на рівні
дискурсу; 3) на лексичному рівні та на рівні дискурсу (НГ вмінь інтерактивної модифікації – модифікація
за допомогою жестів).
Наведемо приклад вправи 1 типу.
Вправа 1.
Мета: навчити студентів модифікувати інструкції та шляхи привертання уваги за допомогою
одночасного застосування: а) перефразування слів, яких не знають учні (лексичний рівень); б)
спрощених синтаксичних структур, які полегшують розуміння інформації (синтаксичний рівень).
Інструкція: Give instructions to your fellow-students. Simplify the following sentences changing the phrasal
verbs for more basic vocabulary items and making some simplifying syntactical adjustments. Make sure that the
meaning of the sentences doesn’t change.
1. As you leave, please remember to hand in your exercise books to me. 2. Since there aren’t enough copies
to go round, some of you will have to share. 3. There should be enough, so please take one copy each and then
pass the pile on to the person next to you…
2. Група вправ для формування вмінь оцінювання та корекції,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Метою цієї групи вправ є формування вмінь оцінювання та корекції, що базуються на комплексній
адаптації 1) на лексичному та синтаксичному рівнях; 2) на фонетичному рівні та на рівні дискурсу (НГ
вмінь інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою жестів).
Наведемо приклад вправи 2 типу.
Вправа 2.
Мета: навчити студентів модифікувати шляхи привертання уваги до помилок, їх виправлення та
пояснення за допомогою одночасного застосування відповідного наголосу та жестів для демонстрації
правильного ритму фрази.
Інструкція: Work in pairs.
Student A: Read aloud the given sentences with the wrong stress pattern.
Student B: Correct the pronunciation errors stressing the appropriate word to show the proper rhythm and
using the beat gesture. Begin your correction with one of the suggested phrases.
You were almost right.
Not really. / Unfortunately not. / Not exactly.
Your answer is almost right.
I'm afraid that's not quite right. Have another try.
That's almost it. /You've almost got it.
You can't say that, I'm afraid. / Let me explain again.
Remember: You can use beat gestures: 1) to show the correct rhythm (A one, and a two, and a three, and a
four); 2) to stress the placement of the tonic (John flew to London on Sunday night (It wasn’t Mary)); 3) to show
the placement of stress on different syllables (insight ['ǺnsaǺt], incite [Ǻn'saǺt]).
Example: Student A: Mary made an appointment with the dentist on Monday.
Student B: Unfortunately not. Let me explain again. Mary made an appointment with the dentist on
Monday.
1. John wants to be an actor, so he wants to live in Hollywood. 2. After the movie, they went to a bar to have
beer. 3. I can’t understand your story. 4. Tom can come to the party tonight…
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3. Група вправ для формування вмінь стимулювання,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Мета цієї групи вправ – формування вмінь стимулювання, що базуються на комплексній адаптації 1)
на лексичному та синтаксичному рівні; 2) на синтаксичному рівні та на рівні дискурсу (ЛГ вмінь
інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою відкритих спеціальних запитань).
Наведемо приклад вправи 2 типу.
Вправа 3.
Мета: навчити студентів модифікувати питання-стимул за допомогою заміни закритих загальних
запитань на відкриті спеціальні запитання та застосовування спрощених синтаксичних структур, які
полегшують розуміння інформації.
Інструкція: Consider the teacher’s skill in asking the effective questions. Elicit the information from your
fellow-students. Modify your teacher talk by changing closed questions into open questions and making them
appropriate for the beginning level pupils by simplifying sentence structure and / or using short sentences.
An open question has an unlimited number of answers: If you could talk to an elephant, what would you
talk about? Open questions usually begin with: What? What do you think…? Could you tell me? How?
How should we …? Why? Why do you think…?
1. Did you like that movie? 2. So, you didn't like the description? 3. Did you like the main character of this
story? …
4. Група вправ для формування вмінь фасилітації,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Група включає вправи, спрямовані на паралельне формування вмінь фасилітації, що базуються на
комплексній адаптації 1) на фонетичному рівні та на рівні дискурсу (ЛГ вмінь інтерактивної модифікації
– модифікація за допомогою додаткового альтернативного питання після спеціального питання); 2) на
лексичному рівні та на рівні дискурсу (НГ вмінь інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою
жестів).
Надамо приклад вправи 2 типу.
Вправа 4.
Мета: навчити студентів модифікувати фокусування уваги учнів на навчальному процесі за
допомогою жестів та перефразування слів, яких не знають учні.
Інструкція: 1. Match the statements with the suggested gestures. 2. Try to keep the pupils attention on the
learning process combining verbal focusing statements with proper gestures. Modify your teacher talk for the
beginner level pupils using appropriate gestures and more basic vocabulary where it is necessary.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verbal statements:
That was an important point, Max.
This is a major issue.
Pay close attention to this point.
This should be included in your notes.
Know this table well.
That statement is important enough to be repeated.
Remember this statement!
This is a very important point!
Great idea, Alex!
An explosion can result if you aren’t careful.

The suggested gestures:
a) The teacher taps a map.
b) The teacher uses a pointer.
c) The teacher taps the statement on the
chalkboard.
d) The teacher pats the pupil on the back.
e) The teacher slams one hand into the
other.
f) The teacher simulates an explosion with
hands.

5. Група вправ для формування вмінь інформування,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Метою цієї групи вправ є формування вмінь інформування, що базуються на комплексній адаптації
одночасно 1) на лексичному та синтаксичному рівні; 2) на фонетичному рівні та на рівні дискурсу (ЛГ
вмінь інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою часткового повторення); 3) на лексичному
рівні та на рівні дискурсу (НГ вмінь інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою швидких
малюнків на дошці).
Наведемо приклад вправи 2 типу.
Вправа 5.
Мета: навчити студентів використовувати паузи та часткове повторення під час фокусування уваги
учнів на навчальному процесі.
Інструкція: Create anticipation, impact, or emphasis for the key points of the input while explaining some
new information. Before reading look for the places (the keywords) where you can strategically use the pause
before or after them and the partial repetition in the given sentences.
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Example: The pause after the key point plus partial repetition. Do you know how many children die each
day through hunger and malnutrition? 18,000. [... count 1, 2, 3] EIGHTEEN THOUSAND!
Example: The pause before and after the key point plus partial repetition. Do you know how many children
die each day through hunger and malnutrition? [... count 1, 2, 3] 18,000 [spoken loudly and slowly]. [... count 1,
2, 3] EIGHTEEN THOUSAND! [spoken with even greater volume and emphasis].
Make the subject and verb agree with each other, not with a word that comes between them. 2. To join two
independent clauses, use a comma followed by a conjunction, a semicolon alone, or a semicolon followed by a
sentence modifier. 3. In this remarkable process, thousands of small details – and often hundreds of people –
come together to create a Hollywood film…
6. Група вправ для формування вмінь контролю,
що базуються на комплексній мовленнєвій адаптації
Ця група об’єднує вправи для формування вмінь контролю, що базуються на комплексній адаптації 1)
на фонетичному рівні та на рівні дискурсу (НГ вмінь інтерактивної модифікації – модифікація за
допомогою різних типів мови тіла); 2) на синтаксичному рівні та на рівні дискурсу (ЛГ вмінь
інтерактивної модифікації – модифікація за допомогою запитань, на які вчитель знає відповідь (display
questions).
Наведемо приклад вправи 2 типу.
Вправа 6.
Мета: навчити студентів модифікувати питання для контролю розуміння за допомогою одночасного
застосовування: а) запитання, на яке вчитель знає відповідь (display question), замість запитання, яке
спрямоване на вилучення точки зору, пояснення, уточнення, та на яке вчитель необов’язково знає
відповідь (referential question); б) спрощених синтаксичних структур, які полегшують розуміння
інформації.
Інструкція: Check the beginning level pupils’ comprehension of the given words asking the suitable
questions. Modify your teacher talk suggesting display questions which can replace the following referential
questions. Modify the teacher’s questions where necessary to make them appropriate for the beginning level
pupils: a) by simplifying sentence structure; b) by using short sentences.
Referential questions require to provide
Display questions are more often used while
information, give an opinion, explain or clarify, the
checking comprehension of the beginning level
answer is not necessarily known by the teacher. What do
pupils. The answer is already clear and teachers ask
you think about .....?
Have you
just to see if the learners know the answer.
ever....when / where .....?
If you had
What does ... mean? When do we use .....? What
.....what.....? What kind of .....?
How do you .....?
comes after ...? What’s the opposite of…? Where’s
the stress in .....?
Example: Referential question: What’s your favorite invention and why?
Display question: What does "invention" mean?
Words for checking comprehension: succeed, burglar, fast food.
What do you need to succeed? 2. What would you do if you saw a burglar in your house late at night? 3. Why
do you think fast food is popular in Ukraine?
Key: Display questions: 1. What does "succeed" mean? 2. What does "burglar" mean? 3. When do we use
the word "fast food"?
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Застосування розроблених
вправ забезпечить послідовний перехід до професійно-комунікативної підготовки студентів 3-4 курсів
ВНЗ. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у вдосконаленні методики навчання майбутніх
учителів АМ мовленнєвої адаптації на заняттях з практики усного і писемного мовлення.
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Коробова Ю. В. Система упражнения для формирования у будущих учителей английского языка
умений речевой адаптации.
В статье рассматривается система упражнений для формирования у будущих учителей английского
языка умений речевой адаптации. Определены принципы построения системы упражнений для обучения
будущих учителей английского языка речевой адаптации. Выделены подсистемы упражнений, поданы
характеристики групп упражнений для обучения будущих учителей английского языка речевой
адаптации, уточнены особенности такого обучения. Приведенные примеры упражнений к группам
четвертой подсистемы дают представление о содержании всех подсистем.
Ключевые слова: речь учителя, речевая адаптация, подготовка будущего учителя АЯ, система
упражнений, формирование умений.
Korobova Yu. V. The System of Exercises for Developing Speech Adaptation Skills of the English Language
Teacher Trainees.
The necessary prerequisite for the optimization of the English language (EL) teacher training is the
professionalization of the English Practice classes to help students acquire lingua-methodological skills. The
article analyzes the system of exercises for forming the speech adaptation skills of the English language teacher
trainees. The basic principles of the system of exercises for teaching speech adaptation to the English language
teacher trainees have been determined. The subsystems of exercises for developing speech adaptation skills at
phonetic, lexical, syntactical levels and for developing complex speech adaptation skills have been defined. Each
of the four subsystems consists of six groups of exercises directed at forming organizing, assessing and
correcting, stimulating, facilitative, informative and controlling skills based on the speech adaptation at one of
the levels of modification. The characteristics of the groups of exercises for teaching speech adaptation have
been specified, the peculiarities of such a way of teaching have been clarified. The types of the exercises are
defined according to the system of criteria for exercises classification developed by N. K. Sklyarenko. The
supplied examples of exercises of the fourth subsystem groups give the idea of the content of all subsystems. The
implementation of the suggested exercises will provide a logical transfer to the professional-communicative
training of the third and fourth year pedagogical university students.
Key words: teacher’s talk, speech adaptation, pre-service EL teacher training, system of exercises,
skills developing
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СКЛАД ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті розглянуто інформаційно-комунікаційні компетентності вчителя інформатики як вагому
складову його професійної компетентності й інтеграційну характеристику особистості, котра
відображає готовність і можливість вчителя інформатики ефективно використовувати нові ІКТ в
професійній діяльності. Наведено авторське визначення інформаційно-комунікаційних
компетентностей вчителя інформатики, представлено склад мотиваційно-ціннісної, організаційнозмістовної, когнітивно-операційної та особистісно-рефлексивної компонент зазначених
компетентностей вчителя інформатики.
Ключові слова: вчитель інформатики, інформаційно-комунікаційні компетентності, ІКТ.
Актуальність статті. Входження України до європейської спільноти передбачає докорінні зміни не
лише в питаннях державної політики загалом, а й у питаннях освіти зокрема. А це, в свою чергу, робить
першочерговим завданням розвиток системи освіти на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Нові інформаційні технології відкривають учням та студентам доступ до нетрадиційних джерел знань,
підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для креативності,
знаходження та закріплення фахових знань, дають можливість викладачеві реалізувати принципово нові
форми та методи навчання.
Законом України ''Про Концепцію Національної програми інформатизації'' було окреслено основні
шляхи модернізації вітчизняної освіти через запровадження інформаційних і комунікаційних технологій.
Отже, сучасній школі, як вищій так і середній, потрібні педагоги, які оперативно реагують на зміни
соціального середовища, ефективно застосовують у навчанні досягнення науково-технічного прогресу,
компетентно спрямовують особистісний розвиток учнів або студентів, творчо працюють над
удосконаленням навчального процесу, використовують та демонструють використання сучасних
інформаційних технологій.
Володіння інформаційно-комунікаційними компетентностями є необхідною умовою успішного
навчання як у ВНЗ, так і для навчання впродовж життя, професійного розвитку та застосування
можливостей використання ІКТ у навчальній та професійній діяльності вчителя в умовах сучасного
інформаційного суспільства.
Серед ключових напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є
модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, а також
інформатизація освіти, удосконалення інформаційного забезпечення освіти.
Отже, останнім часом активно обговорюється питання підготовки майбутніх учителів на засадах
компетентнісного підходу як такого, що забезпечує підготовку фахівця відповідно до вимог сьогодення.
Аналіз робіт із методології педагогічних досліджень. У сучасній педагогічній науці активно
ведеться дискусія щодо вдосконалення системи освіти шляхом застосування компетентнісного підходу
(В. Ю. Биков [1], Н. В. Морзе [2], С. А. Раков [3], Я. Б. Сікора [4], О. М. Спірін [5] та ін.).
Мета статті – визначити склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних
компетентностей вчителя інформатики.
Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутнього вчителя
інформатики – вагома складова його професійної компетентності й інтеграційна характеристика
особистості, котра відображає готовність і можливість вчителя інформатики ефективно використовувати
нові ІКТ у професійній діяльності (тобто розв’язувати професійні задачі з використанням засобів та
методів інформатики й ІКТ) та виступати в ролі провідного фахівця в галузі ІКТ для інших членів
педагогічного колективу, проектуючи шляхи підвищення фаху в цій сфері. Саме вони надають змогу
майбутньому вчителю інформатики бути сучасним, активно діяти в інформаційному суспільстві,
використовувати нові надбання та досягнення науки й техніки у фаховій діяльності.
Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителя інформатики розглядаються нами як система
знань, умінь, особистісних якостей вчителя інформатики, формування та розвиток яких дасть змогу
розв’язувати типові професійні задачі, вирішувати проблеми, котрі виникають у реальних ситуаціях
педагогічної діяльності, з використанням усього різноманіття комп’ютерних засобів, а його передбачає
здатність до фахового зростання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та до виконання ролі
провідного фахівця з інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному колективі [6].
© Кривонос О. М., 2014
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Беззаперечним є твердження про те, що компетентність має бути діагностичною. Низка науковців,
котрі вивчають проблему компетентнісного підходу в освіті, звертають увагу на складність діагностики
компетентностей індивідуума: ''навчання компетентностям гальмується труднощами вимірювання та
підтвердження особливостей компетентностей''.
Критерій у педагогіці розглядають як ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, відокремлення,
означення чи класифікація стану розвитку особистості, її якісних характеристик. Педагогічний критерій
обов’язково характеризується факторами соціального й професійного середовища, що зумовлюють
вплив на формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студента. Отже, критерій – це
суттєва ознака явища або процесу, на основі якої дослідники в змозі відокремити рівень розвитку
компетентностей студентів експериментальних та контрольних груп.
Аналіз накопичених науково-педагогічних знань про компетентності, концепції, гіпотези про
можливість їх формування дозволив виділити основні компоненти інформаційно-комунікаційних
компетентностей: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та
особистісно-рефлексивний.
Мотиваційно-ціннісний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей являє собою
сукупність таких мотивів, як зацікавленість до інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій,
схильність до педагогічної діяльності, усвідомлення мотивів і мети цієї діяльності. Він спрямований на
активізацію пізнавальної діяльності студентів та розвиток позитивної мотивації до навчання.
Характеристиками цього компонента є: усвідомлення особистістю знань з інформатики й ІКТ, їх
ґрунтовність та здатність до використання на практиці. Мотиваційно-ціннісний компонент реалізує
координаційну функцію, яка полягає в необхідності володіти знаннями з інформатики та ІКТ,
стимулювати зацікавленість до діяльності у сфері інформаційних технологій.
Організаційно-змістовий компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей містить
сукупність теоретичних знань та пізнавальної активності, необхідних для здійснення процесу навчання
та педагогічної діяльності. Організаційно-змістовий компонент лежить в основі побудови моделі
навчання, яка базується на теоретичних відомостях, прийомах, методах вирішення різноманітних задач
прикладного характеру. Характеристиками цього компонента є: повнота, глибина, узагальненість знань з
ІКТ, орієнтованих на доповнення до дисциплін гуманітарного та соціально-економічного, природничонаукового, професійно-практичного циклів. Організаційно-змістовий компонент виконує освітню
функцію, котра полягає в засвоєнні знань з інформатики та її розділів, методами та технологіями
розв’язування задач прикладного характеру та використання цих знань на практиці.
Когнітивно-операційний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей вказує на
ступінь засвоєння ІКТ і науково-методологічних основ їх використання в професійній діяльності вчителя
інформатики. Рівень його сформованості визначається системністю знань майбутнього вчителя
інформатики в його предметній галузі. Цей компонент має такі характеристики: системність,
оперативність, мобільність знань, вміння засвоювати знання з інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій, використання цих знань при розв’язанні професійних задач. Функція
когнітивно-операційного компонента – результативна. Вона полягає в розвитку навичок із розв’язання
задач прикладного характеру, в освоєнні методів побудови процесу навчання.
Особистісно-рефлексивний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей полягає в
наявності в майбутнього вчителя інформатики власного стилю, здатності оцінювати власну діяльність та її
результати, проектувати умови самоосвіти, поглиблювати знання з інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій, усвідомлювати власну значущість у колективі та самореалізовуватися у фаховій
діяльності через засоби ІКТ. Основними характеристиками цього компонента є: самооцінка та проведення
рефлексії власної діяльності. Особистісно-рефлексивний компонент виконує оціночну функцію [Помилка!
Джерело посилання не знайдено.].
Окремі дослідники [3; 7-9] визначають перелік інформаційно-комунікаційних компетентностей, які
повинні бути сформовані в майбутнього вчителя інформатики. Відповідно до запропонованих
компонентів маємо такий перелік:
Мотиваційно-ціннісні:
1) володіти на високому рівні державною та, щонайменше, однією актуальною іноземною мовами
(наприклад англійською);
2) прагнути самостійно отримувати знання з використанням ІКТ;
3) розуміти можливості використання ІКТ щодо задоволення власних потреб у самоосвіті;
4) бути здатним обґрунтовувати, розробляти й реалізовувати власні науково-освітні проекти з
використанням ІКТ;
5) мати уявлення про фахову діяльність у галузях освіти з використанням ІКТ;
6) мати впевненість у собі щодо питань з ІКТ;
7) бути здатним до творчості з використанням засобів ІКТ.
Організаційно-змістовні:
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1) підтверджувати базові знання з математичних наук та вміння правильно вибирати математичні
методи для розв’язування наукових і прикладних задач з інформатики;
2) демонструвати логічність і послідовність засвоєння знань з теоретичних основ інформатики й
історії її розвитку;
3) демонструвати знання основ інформаційних систем (архітектура, програмне й апаратне
забезпечення, мультимедіа, локальні й глобальні комп’ютерні мережі тощо);
4) знати алгоритми розв’язування типових прикладних математичних, статистичних і фахових задач,
ефективно використовуючи новітнє системне (операційні системи; системи процедурного, функціонального,
логічного, візуального, об’єктно-орієнтованого програмування, Web-програмування; сервісні програми) і
прикладне (загальне, спеціальне) програмне забезпечення, а також відповідні сервіси Інтернету;
5) знати принципи проектування, конструювання й удосконалення окремих компонентів існуючих
інформаційних систем (бази даних, бази знань, інформаційно-пошукові системи, електронні каталоги та
бібліотеки);
6) знати вимоги й демонструвати дотримання обов’язкових правил та рекомендацій із
здоров’язбереження під час роботи з апаратним, програмним забезпеченням інформаційнокомунікаційних систем;
7) мати уявлення про інформаційну безпеку й основи захисту даних на електронних носіях та
забезпечення конфіденційності даних;
8) знати принципи пошуку й аналізу необхідних повідомлень у контексті розвитку предметної галузі
інформатики;
9) бути здатним проводити аналіз стану, визначати потреби й оцінювати можливості інформатизації
середнього закладу освіти;
10) розуміти принципи й поняття, які лежать в основі конкретного засобу ІКТ, та його функціональні
характеристики;
11) знати основні складові сучасного комп’ютерного обладнання, периферійних пристроїв, а також їхні
основні характеристики та призначення;
12) знати принцип підключення та налаштування нового комп’ютерного або іншого обладнання
навчального призначення й використання відповідного програмного забезпечення в професійній діяльності;
13) демонструвати знання щодо усунення збоїв у роботі комп’ютерного обладнання та вирішувати
інші проблеми, котрі можуть виникати під час використання ІКТ;
14) бути здатним провести вибір або оцінення апаратного та програмного забезпечення навчального
призначення;
15) демонструвати знання щодо використання різноманітного цифрового обладнання;
16) знати принципи проектування технологічного забезпечення комп’ютерного класу;
17) демонструвати знання щодо використання ІКТ для більш ефективного втілення різноманітних
стратегій оцінювання навчального процесу;
18) демонструвати знання щодо використання ІКТ для спілкування й спільної роботи з колегами,
батьками та представниками громадськості для вдосконалення процесу навчання;
19) демонструвати знання правил спілкування (спілкування в мережі);
20) бути здатним розуміти та приймати участь в обговоренні юридичних, етичних, культурних та
соціальних питань, котрі пов’язані з використанням ІКТ в навчанні та фаховій діяльності;
21) знати принципи використання сучасних інформаційних баз даних, зокрема електронних фондів
бібліотек і поширених сервісів Інтернету, для власного фахового розвитку та реалізації принципів
неперервної освіти.
Когнітивно-операційні:
1) демонструвати готовність використовувати основні компоненти розповсюджених пакетів
прикладних програм і сервісні програми для забезпечення фахової діяльності;
2) демонструвати готовність встановлювати, налагоджувати новітні версії операційних систем,
розповсюджене прикладне й спеціальне програмне забезпечення;
3) демонструвати розвинуте програмування щонайменше однією із сучасних мов;
4) демонструвати готовність використовувати системи штучного інтелекту для пошуку даних,
опрацювання текстів, графічних зображень тощо;
5) демонструвати готовність застосовувати поширене програмне забезпечення спеціального
призначення для розв’язування математичних, статистичних і фахових задач та підготовки відповідних
електронних документів та матеріалів (наприклад, MatCad, MatLab, GRAN, DG, Statistica);
6) демонструвати готовність використовувати новітні версії систем ділової та художньої графіки,
видавничих систем для створення відповідних електронних матеріалів;
7) демонструвати готовність здійснювати програмно-технічний супровід елементів електронного
навчання та вміти використовувати для цього відповідні інформаційні системи й хмарні технології;
8) демонструвати готовність правильно формулювати (інтерпретувати) запити в пошукових системах;
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9) демонструвати готовність вибирати стратегію пошуку даних і відомостей та вміти зупинити пошук;
10) демонструвати готовність використовувати існуючі схеми класифікації для структурування даних;
11) демонструвати готовність порівнювати й аналізувати дані з різних джерел;
12) демонструвати готовність адаптувати дані для конкретної аудиторії;
13) демонструвати готовність коректно цитувати джерела;
14) демонструвати готовність обслуговувати комп’ютерну, периферійну й іншу оргтехніку та
здійснювати щодо неї профілактичні заходи;
15) бути готовим виконувати діяльність з обслуговування та адміністрування локальної комп’ютерної
мережі, зокрема мережі навчального закладу;
16) бути готовим до створення, модернізації, технічної підтримки офіційного Web-сайту
загальноосвітнього навчального закладу та виконання функцій модератора;
17) демонструвати готовність користуватися сучасними інформаційними базами даних і системами
управління навчальним процесом загальноосвітнього навчального закладу, зокрема для виготовлення
документації, складання розкладу тощо;
18) бути здатним проводити уроки з інформатики різних типів, виховні заходи, шкільні предметні
олімпіади з програмування, інформатики та ІКТ.
Особистісно-рефлексивні:
1) демонструвати готовність до соціально-культурного діалогу;
2) уміти працювати в колективі;
3) демонструвати культуру виконавства та відповідальність;
4) бути ініціативним, підвищувати фаховий рівень, самостійно здобувати необхідні знання засобами
електронного навчання;
5) бути здатним до мобільності;
6) демонструвати правову культуру;
7) уміти презентувати свої ідеї і результати професійної діяльності з використанням ІКТ;
8) володіти аналітичним мисленням (рефлексія, практичний інтелект, аналіз проблем, логічні
судження, досвід планування), концептуальним (застосування концепцій, розпізнавання моделей,
інтуїція, ідентифікація проблеми тощо) та критичним мисленням (аналіз власного досвіду).
Зазначені структурні компоненти утворюють єдине ціле й знаходяться в тісному взаємозв’язку.
Функції компонентів взаємодіють між собою, переходячи одна в одну і становлять єдиний складний
процес, який дає змогу бачити проблеми навчальних предметів в єдиній системі знань студентів.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що питання компетентнісного підходу в системі вищої
освіти є актуальним та має велике значення в наш час. Рівень освіченості сучасного фахівця вже не
визначається лише енциклопедичністю знань. Сьогодні соціум потребує від освіченої людини уміння
продуктивно вирішувати різноманітні проблеми на основі засвоєних знань, а також повсякчас оновлювати та
збагачувати знання, тобто безперервно навчатися протягом усього життя. Головною ідеєю компетентнісного
підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, котра цілеспрямована на системне засвоєння різних знань та
способів практичної діяльності, завдяки якій людина знаходить застосування в різних галузях своєї фахової
діяльності, набуває соціальної самостійності, стає мобільною та кваліфікованою, вільно орієнтується в
навколишньому середовищі та ефективно вирішує поставлені завдання. Компетентність учителя визначає
суспільно визнаний перелік знань, умінь, навичок, ставлень певного рівня, завдяки яким викладач може
здійснювати складні поліфункціональні, надпредметні види діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 28.01. 2014 р.
Кривонос А. Н. Состав основных компонент информационно-коммуникационных
компетентностей учителя информатики.
В статье рассматриваются информационно-коммуникационные компетентности учителя
информатики как весомая составляющая его профессиональной компетентности и интеграционная
характеристика индивидуума, которая отображает готовность и способность учителя информатики
эффективно использовать новые ИКТ в профессиональной деятельности. Дано авторское определение
информационно-коммуникационных компетентностей учителя информатики, описан состав
мотивационно-ценностной, организационно-содержательной, когнитивно-операционной и личностнорефлексивной компонент вышеупомянутых компетентностей учителя информатики.
Ключевые слова: учитель информатики, информационно-коммуникационные компетентности, ИКТ.
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Kryvonos A. N. The Contents of Informational-Communicational Competences of an Informatics Teacher.
The article considers informational-communicational competences of an Informatics teacher as the important
component of his / her professional competence and personal integral characteristics, reflecting the readiness
and ability of an Informatics teacher to use effectively new informational-communicational technologies in the
professional activity. The author gives his independent determination of informational-communicational
competences of an Informatics teacher, describes the contents of the motivational-axiological, organizationalinformative, cognitive-operational and personal-reflexive components of the above mentioned competences of an
Informatics teacher.
Key words: Informatics teacher, informational-communicational competences, informational-communicational
technologies.

123

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Педагогічні науки

УДК 378.147
С. М. Левківська,
викладач
(Житомирський інститут медсестринства)
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
У статті розглянуто актуальність формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер
як засобу модернізації вищої медичної освіти, визначено зміст та обсяг понять "компетенція",
"компетентність", "компетентнісний підхід", що передбачає підвищення підготовки студентів
медичних закладів до професійної діяльності. З’ясовано, що вирішальним чинником досягнення основних
цілей сучасної освіти є формування ключових компетенцій, які необхідні для будь-якої професійної
діяльності. Обґрунтовано особливості реалізації компетентнісного підходу у медичній освіті.
Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, професійна компетентність.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. За останні роки в Україні відбуваються
реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня світових стандартів. Так, у
Національній доктрині розвитку освіти йдеться про орієнтацію освіти на підготовку
конкурентоспроможних на європейському та світовому ринках праці спеціалістів, які матимуть необхідні
для цього знання, навички та компетенції.
У зв’язку з цим, основною вимогою до вищих навчальних закладів України є реалізація нових
підходів та методів, які забезпечать якісну професійну підготовку майбутніх фахівців. Таким підходом є
компетентнісно-орієнтоване навчання, яке у широкому розумінні полягає в засвоєнні майбутніми
спеціалістами теоретичних знань і використання цих знань для вирішення конкретних практичних
завдань, які виникають у професійній діяльності.
Одним із стратегічних завдань, що стоїть перед охороною здоров'я, є забезпечення якості
сестринської допомоги. Рішення даної задачі нерозривно пов'язане з професійною підготовкою
кваліфікованих спеціалістів сестринських служб та реалізацією усіх потенційних можливостей і
здібностей особистості.
Концепція розвитку охорони здоров'я в частині розвитку сестринської справи та доктрина розвитку
освіти України визначають основну задачу професійної освіти – підготовку висококваліфікованого,
компетентного фахівця сестринської справи, який володіє суміжними медичними спеціальностями,
готового до професійного зростання, здатного до самоосвіти і самовдосконалення.
Основною метою професійної освіти в Україні визнана підготовка компетентного фахівця, здатного
до ефективної професійної роботи за фахом і конкурентного на ринку праці. Розробка засобів реалізації
формування професійної компетентності, дослідження проблем його впровадження в практику вищої
школи, технологізація цього процесу перебуває в центрі наукових педагогічних досліджень.
Сьогодні, говорячи про систему професійної освіти в контексті компетентнісного підходу, необхідно
розуміти, що саме тут закладається фундамент майбутнього професіонала, і подальший успіх у його
майбутній професійній діяльності буде визначатися тим, наскільки він зуміє реалізувати свій потенціал у
реальній практичній діяльності. Для успішного вирішення професійно-орієнтованих задач випускник повинен
уміти аналізувати реальну ситуацію, знаходити оптимальні шляхи її поліпшення, пропонувати найбільш
ефективні рішення виникаючих проблем, володіти навичками роботи з різними джерелами інформації. При
цьому найважливішим напрямом формування професійної компетентності виступає посилення професійних
якостей майбутнього фахівця на основі особистісних позицій. Професійній компетентності властива повна
реалізація справжніх здібностей і цінностей людини як професіонала, виявлення і розвиток своїх
можливостей, пізнання ним своєї власної природи і прагнення стати тим, ким він може і хоче стати. Це
свідомий, цілеспрямований процес розкриття особистістю своєї власної активності та індивідуальності,
реалізація власних зусиль, розвиток особистісних та професійних якостей в обраній професії.
Залежно від поєднання цих обставин і знаходиться динаміка формування професійної компетентності
студента – майбутнього професіонала. Випускник професійного освітнього закладу повинен бути
готовий самостійно й ефективно вирішувати проблеми в галузі професійної діяльності, позитивно
взаємодіяти і співпрацювати з колегами, прагнути до постійного професійного зростання та творчої
самореалізації, володіти стійким прагненням до самовдосконалення та самореалізації.
Різним аспектам формування професійної компетентності фахівців присвячені праці вітчизняних і
зарубіжних авторів: І. Г. Агапова, К. А. Абульханової-Славської, Б. С. Гершунського, Н. В. Кучерявої,
JI. H. Куликової, А. В. Хуторського, С. Е. Шішова, Д. Баррета, Д. Равена та ін. [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях учених підкреслюється важливість проблеми
формування професійної компетентності медичних сестер та пропонується звернути увагу на систему
підготовки спеціалістів сестринської справи з урахуванням перспектив розвитку потреб охорони
© Левківська С. М., 2014
124

С. М. Левківська. Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер як наукова проблема

здоров’я (К. А. Аяпов, І. В. Бубликова, З. В. Гапонова, Г. М. Перфільєва, Ф. Е. Вартанян, О. А. Орлов,
Н. І. Гаврилов, В. П. Фофанов, С. А. Мухіна, І. І. Тарновська та інші).
Завдання сучасних вищих навчальних закладів – формування компетентної особистості, яка володіє
не лише знаннями, високими моральними якостями, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях,
застосовуючи знання і беручи на себе відповідальність за свою діяльність.
Мета статті полягає в обґрунтуванні фахової компетентності майбутніх медичних сестер як наукової
проблеми.
Виклад основного матеріалу. З’ясуємо суть поняття "компетентність", оскільки це – основа для
проведення нашого дослідження. Поняття "компетентність" має іншомовне походження. У словнику
іншомовних слів компетентність [від лат. competens (competentis) – належний, відповідний] – трактується як
поінформованість, обізнаність, авторитетність [2: 282]. У словнику "Професійна освіта" компетентність
визначена як сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати,
передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [3].
Компетентним – 1) називають того, хто має ґрунтовні знання в певній галузі; тямущий; 2) хто має
певні повноваження; повновладний [4: 411].
Дати визначення, пояснити поняття "компетентність" спробувала низка вчених-педагогів. На думку
І. А. Зязюна, "компетентність, як властивість індивіда, існує в різних формах – як високий рівень
умілості, як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як деякий
підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей" [5: 17].
Російські дослідники С. Шишов і В. Кальней вважають, що "компетентність – це здатність (уміння)
діяти на основі отриманих знань" [6: 21].
За Б. С. Гершунським, категорія "професійна компетентність" визначається рівнем власне
професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її мотивованим прагненням до
безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до справи [7: 4].
А. К. Маркова розглядає компетентність як "володіння людиною здатністю й умінням виконувати
певні трудові функції" [3: 31]. У своїх дослідженнях науковець виділяє такі види професійної
компетентності:
– спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на достатньо високому
рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
– соціальна компетентність – володіння спільною (груповою кооперативною) професійною
діяльністю, співпрацею, а також прийнятими в певній професії прийомами професійного спілкування;
соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці;
– особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовираження й саморозвитку,
засобами протистояння професійним деформаціям особистості;
– індивідуальна компетентність – володіння прийомами саморегуляції розвитку індивідуальності в
межах професії, готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження,
непідвладність професійному старінню, уміння організовувати раціонально свою працю [8: 34].
Попередній аналіз науково-педагогічної літератури дає можливість синтезувати досліджений
матеріал і визначити складові професійної компетентності випускника середнього навчального закладу,
які є інваріантними для медичної сестри. Це:
– громадянська компетентність – обізнаність у питаннях сучасного суспільно-політичного життя, власні
погляди та позиція щодо політичних, економічних, соціальних проблем; дотримання громадянських
обов’язків у межах державних інституцій; здатність до активного, відповідального та ефективного виконання
громадянських прав та обов’язків задля розвитку демократичного суспільства, патріотизм;
– загальнокультурна компетентність – здатність дотримуватися загальновизнаних життєвих
цінностей, що визначається духовно-ціннісними орієнтирами особистості, її гуманістичним світоглядом,
моральними та етичними принципами; вміння шанувати й оберігати найважливіші досягнення
національної та світової культури; глибоке знання рідної та іноземних мов;
– функціональна (діяльнісна) компетентність – це вміння застосовувати раніше набуті знання у
навчанні, професійній діяльності та житті загалом; здатність адаптуватися до стрімких технологічних
змін, зростаючих потоків інформації; розуміння необхідності професійної мобільності; використання
джерел інформації; комп’ютерні навички та здібності інформаційного управління; планування, контроль
та самооцінка професійної діяльності;
– мотиваційна компетентність – це накреслення власних цілей, проектування, професійне навчання,
вміння досягати успіху в житті, самореалізація, самоствердження.
Вища медична освіта за всіма ознаками належить до вищої професійної, яка завершується отриманням
певної професійної кваліфікації відповідно до напрямку підготовки й освітньо-кваліфікаційного рівня. Однак
функціонування медичної освіти й тенденції її розвитку не можна розглядати відокремлено від світового
контексту розвитку системи охорони здоров’я та системи загальної освіти, особливостей системи охорони
здоров’я тієї чи іншої країни, а також специфіки самої медичної освіти [9].
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Необхідність упровадження компетентнісного підходу в освітній процес медичних навчальних
закладів обумовлена Радою Європи та Концепцією розвитку вищої медичної освіти в Україні. Досвід
країн, які застосовують компетентнісний підхід до змісту освіти, дає можливість простежити спільні
тенденції, спроби розробити певну систему компетенцій на різних рівнях змісту.
Компетентнісний підхід у медичній освіті спрямований не тільки на професійну діяльність, але й на
поведінку, спілкування, формування особистісних якостей спеціаліста, прагнення до самоосвіти та
самовдосконалення. Компетентнісний підхід охоплює різноманітні складові освітньої галузі: дидактичні,
естетичні, морально-етичні, мотиваційні, гуманістичні тощо, спрямовані на творчість, виконання, результат.
Впровадження компетентнісного підходу як засобу модернізації змісту вищої медичної освіти
зумовлює визначення конкретного переліку і змісту ключових компетенцій випускників вищих
медичних навчальних закладів, які вказані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця;
встановлення відповідності базових компетенцій професійно-орієнтованим дисциплінам; відбір змісту
дисциплін, що забезпечить формування і розвиток компетентностей; розробку системи контролю за їх
формуванням [10: 47].
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого медичного навчального закладу
узагальнює зміст освіти, відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце фахівця в
структурі системи охорони здоров’я і вимоги до його професійної компетентності.
Професіоналізм діяльності характеризується гармонійним поєднанням високої професійної
компетентності та професійних умінь і навичок на рівні професійної майстерності. У ході засвоєння
професійною діяльностю по мірі переходу на більш високі рівні професіоналізму настає етап стабільного
використання накопичених у професійному досвіді способів і засобів виконання завдань на рівні високих
зразків, що стає основою розвитку професійної майстерності, для досягнення якого необхідно володіти
певним особистісним потенціалом. Це – загальні та спеціальні здібності, базові знання, мотивація
досягнень, спрямованість на саморозвиток, адекватна самооцінка та професійна компетентність .
Професійна компетентність у більшості випадків визначається як поєднання психічних якостей, як
психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, як володіння людиною здатністю і
умінням виконувати певні професійні функції.
На думку Ю. Г. Кузнєцова, професійна компетентність являє собою властивість особистості, що
дозволяє ефективно взаємодіяти з професійним середовищем завдяки наявності необхідного фонду
переживань, знань, відносин (атрибутів свідомості); виступає провідним регулятором професійного
розвитку особистості; передбачає глибоке розуміння професійного середовища і свого місця в ньому [1].
Відмінними особливостями професійної компетентності фахівця за цілями, завданнями і
результатами праці є наступні: 1) обумовленість цілей і завдань професійної діяльності соціальним
замовленням суспільства; 2) поєднання в задачах різноманіття складових, які визначають
поліфункціональність праці; 3 ) відповідність індивідуальних якостей і дій фахівців висунутим цілям,
завданням і функціям.
Розрізняють такі види професійної компетентності:
– спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні,
здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
– соціально-комунікативна компетентність – володіння спільною професійною діяльністю,
співпрацею, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного спілкування; соціальна
відповідальність за результати своєї професійної праці;
– особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовираження і саморозвитку,
засобами протистояння професійним деформаціям особистості;
– індивідуальна компетентність – володіння прийомами самореалізації та розвитку індивідуальності у
межах професії, готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження,
несхильність професійному старінню, уміння організувати раціонально свою працю;
– професійно-правова компетентність (знання законодавства, нормативних актів, наказових вимог,
інструкцій та всієї правової атрибутики та вміння їх застосовувати в практиці професійної діяльності) [11].
Професійна компетентність фахівця складається, головним чином, у процесі його професійної
діяльності. Однак у багатьох педагогічних дослідженнях доводиться, що формування її компонентів
можливо в процесі навчання, причому засобами не тільки загальномедичних, але й природничих
дисциплін. При цьому, фундаментальні природничі науки служать системоутворюючим фактором
формування компонентів професійної компетентності за рахунок реалізації міжпредметних зв'язків.
У дослідженнях з проблеми компетентності можна виділити роботи, пов'язані з визначенням суті
поняття, його зв'язків із якостями особистості та інструментальної основою активності фахівця.
Компетентність визначається як готовність випускника професійного навчального закладу до
професійної діяльності (Г. А. Бокареву, С. А. Татьяненко, A. B. Хуторський та ін), володіння людиною
компетенцією (B. C. Лазарєв) і пов'язана з поняттям освіченості (І. Ю. Тутнік). Професійна
компетентність трактується як: рівень освіченості і загальної культури особистості, що характеризується
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оволодінням теоретичними засобами пізнавальної і практичної діяльності (Б. С. Гершунський);
сукупність компонентів (духовно-морального, пізнавально-творчого, комунікативного) на рівні знань і
умінь (В. А. Дьомін) [12].
Виділяють види даної компетентності: соціально-психологічну (О. О. Бодальов, В. Н. Казанцев,
А. Н. Сухов та ін); професійно-педагогічну (О. Б. Єпішева, JI. A. Краснова, H. A. Морєва та ін);
соціально-комунікативну (І. І. Бараховіч, В. В. Охотнікова, H. H. Суртаєва та ін); соціокультурну
(Л. Д. Литвинова); загальнокультурну (Н. Ю. Конасова); управлінську (А. І. Жиліна); інтелектуальну
(М. А. Холодна) і ін); її структурні компоненти (Е. Е. Волкова, А. К. Маркова, Т. Р. Шишигин та ін.) [10].
В. Д. Шадріков об'єднує професійну компетентність фахівця в три блоки: професійні знання,
професійні вміння та професійно важливі якості особистості як результати розвитку і виховання в
процесі навчання. Даний підхід найбільш близький до проблеми нашого дослідження, присвяченого
формуванню професійної компетентності майбутніх медичних сестер – важливої категорії працівників,
від кваліфікованої праці яких залежить життя і працездатність людей.
Професійна компетентність медичної сестри в педагогічних дослідженнях визначається як показник її
професіоналізму та особистісних якостей у світлі вимог реформи сестринської освіти (С. Г. Васильєва);
сукупність ключових компетенцій сестринських маніпуляцій (В. А. Левіна); якість особистості, що володіє
інформаційними уміннями (Е. А. Максимова); особистісний компонент професіоналізму і система знань, що
дозволяють продуктивно виконувати професійну діяльність (Л. Н. Шульгіна). Формування професійної
компетентності майбутніх фахівців багато вчених пов'язують з реалізацією міжпредметних зв'язків, що
забезпечують професійну спрямованість навчання (І. Р. Абсалямова, М. В. Вольфан та ін.) [1].
Проблемою професійної спрямованості у процесі вивчення природничих дисциплін у середніх
професійних навчальних закладах в різний час займалися Т. М. Альошина, Я. С. Бродський,
Т. В. Варенцова, А. І. Волосенко, Б. В. Гнеденко, В. А. Далингер, Н. І. Думченко, Ю. М. Колягін,
І. М. Смирнова, В. М. Худяков та ін. Вона, здебільшого, реалізується через компоненти методики
навчання: а) мотиваційно-психологічний (Е. А. Василевська, О. Г. Ларіонова, Н. В. Чхеїдзе та ін); б)
змістовний (прикладні завдання міжпредметного характеру, математичне моделювання; професійно
орієнтовані інформаційні системи); в) методичний (проблемне, контекстне навчання, самостійна
дослідницька діяльність, поєднання колективних та індивідуальних форм навчання).
Процес формування професійної компетентності – це багатофакторне явище, що впливає на майбутнє
особистісне та професійне становлення студента як професіонала, а ціннісна сфера особистості є
напрямляючим орієнтиром і центральним фактором, що регулює діяльність людини в суспільстві,
визначаючи напрямок і особливості поведінки особистості [13: 25]. Ціннісна сфера особистості є
змістотворною основою, яка визнає значення професійної компетентності як для особистості, так і для
суспільства загалом.
Зміст поняття "компетентність" є досить широким і різнотиповим. Тому при окресленні
пріоритетності в компетентності виділяють поняття "компетенції" – дослівно добра обізнаність із чимось
(Сучасний тлумачний словник української мови) [4: 411]. Ключові (базові) компетенції є
багатокомпонентними, поліфункціональними, надпредметними і міждисциплінарними; охоплюють
особистісні якості, інтелектуальні здібності, комунікативні уміння. За твердженням Н. М. Бібік, ключові
компетенції пов’язують воєдино особистісне й соціальне в освіті, відображають комплексне оволодіння
сукупністю способів діяльностей, що створює передумови для розроблення індикаторів їх вимірювання;
вони виявляються в конкретній справі чи ситуації. Ключові компетенції мають рухливу і перемінну
структуру, залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей
самовизначення особистості загалом [14: 48].
Компетенцію (лат. competentia, від compete – взаємопрагну; відповідаю, підходжу) – розглядають як:
коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні
повноваження, знання, досвід [2: 282].
Компетенція, відповідно до європейського контексту, включає знання й розуміння (теоретичне знання
академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування
знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й
життя з іншими в соціальному контексті) [15: 199].
Загальновизнаним є поділ компетенцій на загальні та професійні (спеціальні).
Загальні компетенції – це ті, які необхідні для успішної діяльності як у професійній, так і
позапрофесійній сферах, наприклад, уміння працювати з літературою, використання інформаційних
джерел, культура спілкування, ораторські здібності. Професійні або спеціальні компетенції – це ті, які
необхідні для здійснення професійної діяльності. Вони поділяються на діяльнісні компетенції
(наприклад, підготувати і провести заняття з конкретної теми, зібрати дані про пацієнта, надати йому
невідкладну допомогу) та особистісні компетенції (особистісні якості, наприклад, милосердя,
доброчинність, розрада пацієнта, толерантність, відповідальність до обраної професії тощо).
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Сукупність компетенцій в освіті загалом представлена ієрархічною системою, рівні якої складають:
ключові компетенції (базові), загальногалузеві компетенції, спеціальні компетенції.
Одним із головних завдань професійної освіти є формування ключових компетенцій, які необхідні для
будь-якої професійної діяльності. Експерти Ради Європи вказують на ключові компетенції, які повинні
набути сучасні випускники вищих навчальних закладів професійної освіти: соціальні компетенції – брати
участь у прийнятті спільних рішень, функціонуванні та покращенні демократичних інститутів,
урегульовувати конфлікти ненасильницьким шляхом; комунікативні компетенції – толерантність, вміння
спілкуватися; міжкультурні компетенції – розуміння відмінностей, розуміння один одного, здатність жити з
людьми різних культур, мов, релігій; інформаційні компетентності – володіння комп’ютерною
грамотністю, здатність оволодіти новими технологіями в професійній галузі; навчальна компетентність –
здатність навчатися протягом усього життя, що є основою безперервної професійної освіти [7: 69].
Аналіз вищезазначених складових компетенції дає можливість визначити орієнтовний перелік
базових, якими повинен володіти випускник вищого медичного закладу: комунікабельність,
адаптованість, мобільність, зібраність, колегіальність, самостійність, відповідальність, толерантність,
самосвідомість, самооцінка, конкурентноспроможність.
Орієнтація суб'єкта на особистісно-професійний розвиток ставить завдання щодо створення умов,
спрямованих на активізацію самопізнання і самореалізацію, зміни ставлення особистості до власних
досягнень. Іншими словами, перехід від пасивно-споглядальної позиції щодо себе і реальності до
активнодіючої [12: 14]. Якщо розглядати компетентність глобально, на перший план виступає
результативний аспект як сукупність досягнень у професійній діяльності. Вивчення теоретичних аспектів
формування професійної компетентності студентів в умовах медичного закладу дозволило спроектувати
модель професійної компетентності медичної сестри, що включає: принципи, компоненти, показники, рівні
сформованості, педагогічні умови, орієнтовані на реалізацію принципів терапевтичної спільноти у
навчально-виховному процесі. Враховуючи різноманіття виконуваних медичною сестрою функцій і
збільшення відповідальності, медичні освітні установи намагаються забезпечити якісну підготовку фахівців
на основі позицій взаємодії усіх учасників даного діяльнісного процесу [16: 43]. При цьому будь-яка
діяльність повинна бути направлена на формування професійної компетентності майбутнього фахівця –
медичного працівника і на розвиток особистісної сфери особистості на основі професійно сформованої
мотивації і задоволеності навчальною діяльністю вже в стінах навчального закладу. Рівень компетентності
є рівнем діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [17: 18].
Дуже важливо, щоб у процесі навчання в навчальному закладі прищеплювалися такі якості, як
співробітництво, самостійність і прагнення до самореалізації при вирішенні професійно орієнтованих
завдань. Якщо робота всіх учасників процесу творча, професійна, то в досягненні поставленої мети й
успіху можна не сумніватися [18: 20]. У даний час основне завдання будь-якого навчального закладу – не
стільки передати знання студентам, скільки навчити вчитися самостійно, направити студента на
самонавчання, саморозвиток і самореалізацію у своїй професійній діяльності.
Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що компетентність – це особистісний досвід у вигляді
комплексу знань, умінь, навичок, цінностей, способів сприйняття, мислення, дій, переживань, цілей, а
також способів і критеріїв оцінки, що переросли в модель дій при будь-якій ситуації і в будь-яких
умовах. При цьому сама компетентність розглядається як високий рівень розвитку професійної
діяльності, транслятором виступає освіта, а носіями компетентності є як окремо взята особистість, так і
суспільство загалом.
Підводячи підсумок, можна сказати, що зміни які відбуваються в суспільстві і визначили необхідність
розробки нової стратегії в підготовці медичних кадрів – формування професійно компетентного фахівця,
здатного вирішувати завдання з розвитку галузі на основі принципів співробітництва, науковості,
раціонального використання наявних ресурсів, технічного вдосконалення, розвитку та реалізації
власного потенціалу, становлення особистісних цінностей [19: 19]. Виходячи з вищесказаного, можна
стверджувати, що основоположним чинником професійної медичної освіти стає розвиток особистісної
сфери, а метою – формування професійної компетентності. Успішному становленню професійної
компетентності студентів медичних закладів у процесі навчання сприяє усвідомлення і, головне,
розвиток основних якостей особистості, якими повинен володіти кожен медичний працівник, при цьому
величезне значення в його практичній діяльності має орієнтація на іншу людину як рівноправного
учасника діяльнісного процесу.
Висновок. Таким чином, для формування професійної компетентності студента медичного закладу –
майбутнього медичного працівника необхідні: володіння принципами взаємної співпраці, поєднання
професійних якостей і особистісних позицій, прагнення до саморозвитку та самореалізації у своїй майбутній
професійній діяльності. Тільки творчий настрій, жага знань і постійний пошук сприяють формуванню
професійної компетентності студента-медика, майбутнього фахівця, професіонала своєї справи. Саме вони
пробуджують у нього справжню свідомість і творчу активність, прагнення до саморозвитку та самореалізації,
саме ці якості настільки необхідні для сучасного фахівця – професіонала своєї справи.
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Медична сестра сьогодні – це висококваліфікований фахівець, здатний виконувати лікувальнопрофілактичні завдання, розробляти план заходів із реалізації сестринської допомоги, оцінки
ефективності надання допомоги, здатний організувати заходи з надання невідкладної долікарської
допомоги, профілактики захворювань. Завданням її є зменшення важких і неадекватних реакцій,
створення у пацієнта розумного ставлення до хвороби, яке забезпечить найкраще виконання
лікувального режиму [19: 20]. Професійна компетентність медичної сестри будується не тільки на
знаннях і уміннях надати лікувальну і профілактичну допомогу, а й на вмінні успішно взаємодіяти з
пацієнтами з метою з'ясування не тільки об'єктивних, але й особистісних причин захворювання.
Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що компетентність – це особистісний досвід у вигляді
комплексу знань, умінь, навичок, цінностей, способів сприйняття, мислення, дій, переживань, цілей, а
також способів і критеріїв оцінки, що переросли в модель дій при будь-якій ситуації і в будь-яких
умовах. При цьому сама компетентність розглядається як високий рівень розвитку професійної
діяльності, транслятором виступає освіта, а носіями компетентності є як окремо взята особистість, так і
суспільство загалом.
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Левковская С. Н. Формирование профессиональной компетентности будущих медицинских сестер
как научная проблема.
В статье рассмотрена актуальность формирования профессиональной компетентности будущих
медицинских сестер как средства модернизации высшего медицинского образования, определены
содержание и объем понятий ''компетенция'', ''компетентность'', ''компетентностный подход'',
предусматривающий повышение подготовки студентов медицинских заведений к профессиональной
деятельности. Выяснено, что решающим фактором достижения основных целей современного
образования является формирование ключевых компетенций, которые необходимы для любой
профессиональной деятельности. Обоснованы особенности реализации компетентностного подхода в
медицинском образовании.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, профессиональная
компетентность.
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Levkivska S. M. The Professional Competence Formation of Future Medical Nurses as a Scientific Problem.
In the modern conditions the issue of the professional competent expert on the market of the intellectual labour
is up-to-date. The specificity of the medical work justifies the determination of such notion as ''medical nurses'
professional competence'', to the successful establishment of which promotes the perception and primarily the
development of a personality's leading qualities, which each medical worker has to possess. Herewith of main
importance should be the orientation on each person as an equal participant of the working process. One of the
strategic tasks of the life protection is the securing of the quality of the nursing help. The solution of this task is
connected inseparably with the professional preparation of qualified specialists of nursing services and the
realization of all potential personal possibilities and skills. Professional competence of a medical nurse is
necessary while different stages of the curing process. It is an integral quality, which is characterized by the
readiness to perform professional-oriented tasks of different level of complexity and is expressed in tolerance,
professional empathy, compliance with the pressure, charity, that promote to the alleviation of sufferings and the
renovation of the patient's health. The article enlightens the actuality of the professional competence formation
of future medical nurses as the means of modernization of higher medical education, the content and volume of
such concepts ''competence'', ''competency'','' competence-based approach'' are defined, that envisages the
increase of preparation of medical students to the professional activity. Herewith any work should be directed
on the formation of the professional competence of a future specialist – a medical worker – and on the
development of the personality's personal sphere on the basis of the professionally formed motivation and the
delight with the educational activity in the educational establishment. It is found out that the decisive factor of
the achievement of primary purposes of the modern education is the formation of key competences, which are
needed for any professional activity. The peculiarities of the competence approach realization are substantiated
in the medical education.
Key words: competency, competence, competence approach, professional competence.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПЕДАГОГІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ НАПРИКІНЦІ 40-Х − НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у
післявоєнний період. Акцентовано увагу на значенні педагогізації як основного напряму посилення цієї
підготовки. Розкрито та проаналізовано основні ідеї та методичні рекомендації, висунуті
вітчизняними педагогами наприкінці 40-х – на початку 50-х років минулого століття щодо перебудови
навчального процесу вищої школи з метою покращення педагогічної спрямованості підготовки вчителів
іноземної мови. Ці педагоги вбачали рушійну силу зростання професійної майстерності майбутнього
вчителя у педагогізації.
Ключові слова: професійна підготовка, педагогізація, учитель іноземної мови, навчальний процес.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та
інтеграції знання іноземних мов і їх викладання визначаються як один із пріоритетних напрямів освітньої
діяльності держав світу. Успішність обов’язкового вивчення однієї іноземної мови вже з початкової
школи, розпочатого в Україні з 2002 року, значною мірою залежить від рівня кваліфікації та професійної
підготовки вчителя до ефективного викладання іноземної мови. У зв'язку з цим у перспективних
документах щодо розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошується на необхідності забезпечення
державою підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів, добре обізнаних з психолого-педагогічними,
дидактичними, методичними особливостями навчання дітей різних вікових груп, здатних до творчої
праці та професійного розвитку.
Важливою вимогою такої підготовки є підвищення рівня професіоналізації в процесі засвоєння
майбутніми вчителями різних знань з програми професійної освіти. Особливої уваги в зв’язку з цим
набуває педагогізація як риса професійної педагогічної освіти, впровадження якої було розпочато в
Україні Інститутами народної освіти ще в 20-ті роки минулого століття.
Врахування здобутків і труднощів попереднього історичного досвіду професійно спрямованої
підготовки вчителя іноземної мови може стати основою для більш глибокого розуміння сучасної її
проблематики і більш повного бачення генези такої підготовки. Конструктивно-критичне вивчення
досвіду, нагромадженого вітчизняними професійно-педагогічними навчальними закладами, дає змогу
прослідкувати зумовленість професійної підготовки вчителя іноземної мови суспільно-політичними,
соціально-культурними та іншими чинниками, розглянути її як систему, яка розвивається не тільки в
синхронії, а й у діахронії, визначити тенденції такого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної підготовки педагогічних кадрів не
втрачає своєї актуальності. Нею активно займаються такі українські вчені, як О. А. Дубасенюк,
О. Н. Пєхота, Є. С. Барбіна; шляхи та методи професійного становлення вчителя розкриваються у
дослідженнях О. О. Абдулліної, Ю. К. Бабанського, В. І. Загвязинського, І. А. Зязюна, С. О. Сисоєвої,
Р. П. Скульского, В. О. Сластьоніна; формування готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності знайшло своє відображення у роботах І. М. Богданової, Є. П. Голобородька, О. В. Волошенка,
Л. П. Кадченка, Л. А. Михайлової, Г. О. Нагорної; формуванню професійної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов як основи педагогічної майстерності присвячені праці Л. В. Ананьєвої,
В. В. Баркасі, О. Б. Бігіч, Н. С. Мартинович, Г. В. Мельниченка, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової,
Т. Ю. Тамбовкіної.
Проте проблема педагогізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови досі не
знайшла достатнього висвітлення в сучасній педагогічній науці. Вперше поставила цю проблему в
історико-педагогічному ракурсі О. Є. Мисечко. Таким чином, актуальність вивчення проблеми
професійно орієнтованої підготовки вчителя до навчання іноземної мови в історико-педагогічному
аспекті обумовлюється необхідністю інтенсифікації наукових пошуків особливостей такої підготовки з
огляду на важливість у сучасних цивілізаційних умовах володіння іноземними мовами. Недостатньо
опрацьована та висвітлена проблема потребує подальшого вивчення.
У зв’язку з цим метою статті є огляд розвитку ідеї педагогізації професійної підготовки вчителя
іноземної мови наприкінці 40-х − на початку 50-х років ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. На цей період припадає повоєнна розбудова вщент зруйнованого війною
народного господарства держави. Водночас необхідно було відновлювати систему освіти. Потрібно було
зробити висновки з пережитих країною випробувань та розпочинати нове життя. В організації професійної
освіти вчителів іноземних мов цей період відзначився прийнятою 7 квітня 1946 року Радою Міністрів
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УРСР і Центральним Комітетом КП(б)У постановою "Про поліпшення вивчення іноземних мов у
семирічних і середніх школах УРСР", що спонукало до негайного збільшення кількості й якості підготовки
кваліфікованих педагогів, суттєвого розширення мережі професійних освітніх закладів. Відновили свою
діяльність Харківський, Дніпропетровський, Одеський педагогічні інститути іноземних мов. Також було
відкрито нові [1]. Проте, підготовка кадрів здійснювалася не на високому рівні.
Відомий у той час радянський методист А. Монігетті вважав, що причиною цього є недостатня
педагогізація навчального процесу. Саме він першим серед науковців, що займалися проблемами
іншомовної освіти, звернувся до теми більш цілеспрямовано зорієнтованої на майбутнє викладання
іноземної мови у школі професійної підготовки вчителів. Його авторству належали статті, надруковані в
40-50-х роках у єдиному фаховому журналі з питань викладання іноземних мов ''Иностранные языки в
школе''. Студенти інститутів та факультетів іноземних мов, а також викладачі мовних дисциплін, на його
думку, не досить чітко розуміли зміст і форми професійної підготовки не загалом іншомовних філологів,
а саме майбутніх учителів іноземних мов. Він сформулював деякі принципи педагогізації іншомовної
фахової підготовки, які могли знайти своє застосування не лише в курсі методики та в ході педагогічної
практики, але й при викладанні спеціальних мовних дисциплін: теоретичних (фонетика, граматика,
лексикологія, історія мови) і практичних (лексика, усна і писемна практика, переклад).
По-перше, викладачам фахових дисциплін варто було ґрунтовно ознайомитися з програмою середньої
школи з іноземних мов, щоб проаналізувати й співставити шкільну та вузівську термінологію і
дотримуватися єдиних термінів при позначенні мовних явищ і мовленнєвих процесів. По-друге,
А. Монігетті вважав доречним знайомство викладачів вищої школи з шкільними підручниками з
іноземних мов та книгами для вчителя, що додавалися до них, що давало можливість навчити студентів
складати план та окремі елементи уроку. Практикуючи виразне читання студентами на практичних
заняттях з фонетики чи лексики вголос текстів із шкільних підручників, можна було не тільки
відпрацьовувати правильну вимову й інтонацію, а й привчати при цьому студентів виступати перед
аудиторією. Доцільним було залучення студента до роботи педагога безпосередньо в аудиторії:
виправлення помилок своїх товаришів в усному мовленні та письмових роботах. Проведення під
керівництвом викладача окремих етапів практичних занять виробляло практичні вміння по введенню,
закріпленню та контролю засвоєння мовного матеріалу [2].
У 1947-1950 роках кафедри педагогіки та методики мали безліч ''невикористаних'', на думку
А. Монігетті, ресурсів. Більше уваги варто було звертати на розвиток у студентів уміння поєднувати
навчання з вихованням, чіткості, принциповості, вольових якостей, уміння поводитися на уроці, уміння
користуватися наочністю та ставити оцінки, уміння боротися з порушенням дисципліни.
Курс методики також потребував змін. Варто було перебудувати план таким чином, щоб кожна
теоретична тема закріплювалася на практичному семінарі, щоб навчати студентів на матеріалі
підручника складати тематичний план уроків та розробляти окремі елементи уроку.
Особливу увагу радили звертати на ознайомлення студентів зі стабільними підручниками з іноземної
мови для школи та педагогічну практику, що завжди займала чи не найперше місце у підготовці фахівців
будь-якої спеціальності. Звичайно, якість проведених студентами занять прямопропорційно залежала від
їх підготовки у вузі. Наприкінці 40-х років ХХ століття ця підготовка була недостатньою, оскільки не
повністю враховувала потреб школи. Крім того, не було ділового тандему між кафедрами мови та
методики. Навіть студенти з бездоганним практичним володінням іноземною мовою були не завжди
спроможні результативно застосувати отримані знання на практиці. Проте, певне покращення підготовки
студентів до педпрактики все ж відбулося у 1949 році після затвердження Міністерством вищої освіти
СРСР стандартної програми педпрактики. Інструктивні конференції, семінари, виставки ''На допомогу
практиканту'', друковані інструкції із проведення практики, збільшення кількості пробних уроків –
неповний перелік засобів підвищення якості педпрактики, що рекомендувалися в програмі.
Обговорення у педагогічній періодиці проблеми педагогізації професійної підготовки майбутнього
вчителя іноземної мови набуло свого розвитку у статті І. Р. Шиллінга ''Об улучшении подготовки
студентов педагогических институтов иностранных языков'', що вийшла друком в журналі ''Иностранные
языки в школе'' у 1950 році.
І. Р. Шиллінг запропонував свої шляхи покращення підготовки студентів інститутів іноземних мов.
Його формулювання головної вимоги – педагогізації начального процесу – полягало в тому, щоб навчити
майбутніх учителів навчати мови, а не лише навчатися самим. Ця тенденція мала, на його думку,
пронизувати усі 5 курсів навчання у вузі. Студентам, наголошував він, варто було не лише засвоїти
явища мови, а й аналізувати їх (наводити приклади, помічати помилки інших студентів та виправляти і
пояснювати їх). Тісне сплетіння методики навчання мови з практикою мови у ході роботі зі шкільним
підручником мало розвивати у студентів вміння розглядати отримані знання очима і студента, і педагога,
а також виховувати інтерес і любов майбутніх педагогів до обраної професії [3].
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З. М. Цвєткова у статті ''Основные вопросы методики обучения в педагогических институтах и на
факультетах иностранных языков'' також виділила цілу низку умов, що заважали студентам повною
мірою підготуватися до роботи вчителя іноземних мов:
• Недостатні знання граматики рідної мови. Вивчення граматики у школі закінчувалася у 7 класі,
тому до вступу у вуз основні аспекти забувалися – студентам було важко порівнювати граматику та
лексику іноземної та рідної мов;
• невміння працювати самостійно;
• відсутність конкретно поставленої мети на початку кожного курсу вузу – студенти не завжди
виділяли необхідний аспект мови з-поміж інших;
• відсутність педагогізації навчального процесу, зокрема, відсутність педагогічних дисциплін на
початковому етапі навчання у вузі, що унеможливлювало сприйняття студентами можливих труднощів у
викладанні мови у педагогічному ракурсі;
• викладання граматики і практики мови без належного теоретичного обґрунтування на
початковому етапі навчання (без порівняння з рідною мовою та без вказівок на можливі труднощі
вживання того чи іншого мовного явища учнями у школі);
• відсутність курсу перекладу та навчання перекладу як особливого аспекту іноземної мови;
• акцент на практичному репродуктивному оволодінні мовою на початковому етапі навчання, що
гальмувало засвоєння граматики;
• відсутність зв'язку мовлення з мисленням у тогочасних умовах, коли мова ще не була засобом
спілкування для широких кіл тих, хто її вивчав у школі, та відсутність наочності;
• виконання великої кількості механічних вправ, що не давало можливості для розумового розвитку;
• відсутність науково обґрунтованої методики викладання іноземних мов. Таким чином,
З. М. Цвєткова вважала стан викладання іноземної мови у педагогічних інститутах "ненормальним" і
вбачала рішення проблеми у цілковитій взаємодії вузівської і шкільної методик навчання мови [4].
У постанові "Про покращення викладання іноземних мов у середніх школах", прийнятої 4 жовтня
1947 року Радою Міністрів СРСР, йшлося також про необхідність підвищення рівня знань учнів з
іноземної мови шляхом свідомого сприйняття та розуміння мови літературних творів видатних
зарубіжних письменників. Цілком логічно виникло питання педагогізації літературної підготовки
майбутніх учителів іноземної мови [5]. На багатьох факультетах іноземних мов історію літератури та
літературу вважали додатком до навчального плану, що мала покращити знання мови, ігноруючи при
цьому зміст літературного матеріалу, який насправді мав значний культурологічний потенціал для
викладання іноземної мови у школі. Тому досить часто лінгвісти, а не літературознавці, викладали ці
предмети. Крім того, державні іспити у вузах не містили питань з літератури, що, звичайно, знижувало
вагу літературної підготовки. Потрібні були програми, посібники та підручники з літератури іноземної
мови, щоб забезпечити їй належне місце у системі підготовки майбутніх учителів іноземної мови та
підвищило рівень її викладання на факультетах іноземних мов.
Гостра потреба у викладачах іноземних мов у зв'язку зі збільшенням кількості шкіл у повоєнний
період призвела до стрімкого збільшення кількості факультетів іноземних мов у педагогічних інститутах
та інститутах іноземних мов [6: 300-301]. Це суттєво покращило розвиток професійної іншомовної
підготовки вчителів наприкінці 40-х − на початку 50-х років ХХ століття.
У контексті розглянутої проблеми центральним аспектом сучасної професійної підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови повинно залишатися питання оптимального співвідношення
теоретичних і практичних знань студентів, а основним напрямом – педагогізація навчально-виховного
процесу. Це, на нашу думку, призведе до зростання професійної майстерності майбутніх учителів
іноземної мови, а також сприятиме здатності до успішної практичної педагогічної діяльності. В свою
чергу, окреслені історією засоби педагогізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної
мови потребують подальшого вивчення та аналізу.
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Волотовская И. И. Актуализация идеи педагогизации профессиональной подготовки учителя
иностранного языка в конце 40-х – в начале 50-х годов ХХ столетия.
В статье рассмотрены некоторые аспекты профессиональной подготовки будущих учителей
иностранного языка в послевоенный период. Внимание акцентируется на значении педагогизации как
основного направления усиления такой подготовки. Раскрыты и проанализированы основные идеи и
методические рекомендации отечественных педагогов 40-х – 50-х годов ХХ столетия об изменении
учебного процесса высшей школы с целью улучшения педагогической направленности учителей
иностранного языка.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогизация, учитель иностранного языка,
учебный процесс.
Volotivs’ka I. I. Developing the Idea of Pedagogization of Foreign Language Teachers’ Professional
Preparation in the Late 40s − Early 50s of the XX Century.
Some aspects of the professional preparation of future teachers of foreign languages in the afterwar period are
examined in the article. At that time Ukraine was destroyed by the war and needed rebuilding and
reorganization of the educational system. That is why a lot of pedagogical institutes of foreign languages
resumed their work after some governmental documents concerning broadening the professional preparation
network. Methodological recommendations of the famous educationalists of that time about the improvement of
foreign languages teachers’ preparation are presented. The scientific methods of description and analysis have
been used in order to single out advantiges and disadvantages of foreign language teachers’preparation in the
afterwar period. The attention is accented on the value of pedagogization as the main trend in the process of
education and upbringing.The results prove the fact that the first steps in the direction of improving the foreign
language teachers’preparation were made. The harmony of theoretical and practical knowledge of students as
well as pedagogization should remain the main aspects in the educational process.
Key words: professional education, pedagogization, foreign language teachers, educational process.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
У статті на основі аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців, психологів узагальнено
основні підходи до трактування понять "уміння" та "навичка". Нами досліджено психологічні
особливості формування професійно значущих умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи, як
одна з цілей навчально-виховного процесу. Особливу увагу зосереджено на дослідженні теорії
поетапного формування дій, умінь і навичок, запропонованої психологами П. Гальперіном та
К. Платоновим. У результаті опрацювання теоретичного матеріалу нами виявлено відмінності у
методиці їх формування.
Ключові слова: навички, майбутні учителі початкової школи, проблема психологічної науки.
Постановка проблеми. Модернізація сучасної освіти є закономірним історичним процесом,
пов’язаним із необхідністю зміни освітньої моделі, що сформувалася в умовах індустріальної культури і
вступила в протиріччя з культурними реаліями постіндустріального суспільства. В таких умовах
підготовка спеціаліста та формування у нього багатокомпонентного складу інтегративних професійно
значущих умінь та навичок є пріоритетним напрямом вищої школи.
Метою статті є аналіз психологічних особливостей формування професійно значущих умінь та
навичок майбутніх учителів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан розвитку психолого-педагогічних досліджень вимагає
уточнення визначення поняття "вміння" та "навичка". Аналіз наукової літератури свідчить, що ці поняття
трактуються неоднозначно. Одні дослідники (К. Корнілов, Б. Ломов, К. Платонов, П. Рудик) [1]
вважають, що навички передують вмінням, інші вважають (Є. Кабанова-Меллєр, М. Левітов, М. Риков)
[2], що уміння виникають раніше навичок. Причиною цих розбіжностей є багатозначність трактування
"вміння" та "навичка".
Філософський словник трактує поняття "вміння" як поєднання навичок та знань, що визначає чіткість
виконання будь-якої діяльності, і вважається засобом застосування засвоєних знань на практиці, це
значно складніше утворення освіти, ніж навички або знання, взяті окремо [3: 389].
В енциклопедичному словнику термін "уміння" визначається як здатність людини виконувати будьяку діяльність або окремі дії на основі отриманого раніше досвіду, знання виконання даної дії [4: 895].
В Українському педагогічному словнику "уміння" трактуються як здатність належно виконувати
певні дії, засновані на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок [5: 285].
У "Педагогічній енциклопедії" зазначається, що уміння – це можливість ефективно виконувати дії у
відповідності з цілями й умовами, в яких доводиться діяти. Надбані людиною уміння не тільки
визначають якість її діяльності та збагачують її досвід, але й можуть стати свідченням рівня загального
розумового розвитку людини. Легкість і швидкість оволодіння вміннями говорить про високий рівень
здібностей людини [6: 195-196].
В психолого-педагогічній теорії існують наступні визначення поняття "навички":
1. автоматизація дії, і в той же час її свобода;
2. автоматизовані компоненти свідомої дії людини, які виробляються в процесі її виконання;
3. сформоване у відповідності з необхідним еталоном уміння (oзнакою сформованої навички є,
передусім, якість дії, а не її автоматизація);
4. здібність виконувати цілеспрямовані дії автоматизовано, без спеціально направленої на них уваги,
але під контролем свідомості;
5. присвоєний спосіб діяльності, тобто інтеріоризація, яка пов'язана з підсвідомістю, що формує
автоматизм;
6. знання, включені в певну діяльність (або дії) [3].
Згідно до вищезазаначених визначень, навичка формується як свідомо автоматизована дія і потім
функціонує як спосіб її виконання.
Аналіз наукової літератури свідчить, що формування професійно значущих умінь та навичок є однією
із головних цілей педагогічного навчання майбутнього вчителя початкової школи. Академік
С. Гончаренко наголошує на тому, що оволодіння уміннями та навичками є складним аналітичним
процесом кори великих півкуль головного мозку, в ході якого створюються і закріплюються асоціації
між завданнями, необхідними для його виконання, знаннями та застосуванням знань на практиці [5: 283290]. На думку педагога, оволодіння ними проходить кілька стадій. Спочатку ознайомлення з уміннями,
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усвідомлення їх смислу, потім початкове оволодіння ними. Нарешті самостійне й дедалі точніше
виконання практичних завдань.
Формування умінь та навичок стає необхідністю навчального процесу, про що свідчать також
дослідження багатьох психологів. Так, грунтуючись на основних положеннях теорії психології людської
діяльності (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, C. Рубінштейн та ін.) [7: 13; 8], Є. Мілерян визначає їх як
надзвичайно складне структурне поєднання чуттєвих, інтелектуальних, вольових, емоційних якостей
особистості, що формуються й виявляються у свідомому, доцільному, успішному здійсненні системи
перцептивних, розумових, мнемічних, вольових, сенсомоторних та інших дій, що забезпечують
досягнення поставленої мети діяльності у змінних умовах її перебігу [9: 65-70].
Доцільно зазначити, що уміння в своїй сутності є внутрішньою моделлю майбутньої діяльності, які,
базуючись на знаннях і здібностях, забезпечують її ефективність. Вони концентрують те, що
здобувається особистістю у процесі зовнішньої, тобто практичної, педагогічної діяльності й одночасно
розвивається внутрішньо, але під впливом зовнішніх факторів. Формуючись у сфері педагогічної
діяльності, вони є наслідком як зазначеної діяльності, так і розвитку здібностей, оскільки засновані на
них і водночас є їх передумовою. У процесі їх засвоєння принципового значення набуває положення
стосовно взаємозв'язку знань і умінь. Знання – це основа вміння (теоретичні позиції, які сприяють
результативності їх набуття). Розглядаючи вміння як підґрунтя знань та компонент навички, деякі
психологи пропонують наступну послідовність етапів навчання: знання – вміння – навички. Це свідчить
про те, що вміння та навички являють собою два різних рівня володіння діями. Тим не менше навичка є
більш досконалим етапом, оскільки вона формується в процесі тривалих вправ [10: 60].
У дослідженнях Г. Костюка, С. Рубінштейна, Ю. Самаріна [8] обґрунтовано положення про те, що
однією із найважливіших "внутрішніх умов", яка забезпечує створення фундаменту вмінь і сприяє
якісним змінам у їх структурі є здібності. Тоді, коли знання забезпечують конструювання умінь,
внутрішніх моделей діяльності, і виступають як вихідні теоретичні позиції у прийнятті найбільш
оптимального рішення в новій ситуації, то здібності забезпечують пристосування цих моделей до умов,
які змінюються.
Фізіологічною основою формування навичок і вмінь є утворення систем тимчасових нервових
зв'язків, які, закріплюючись, стають стереотипними. На початковому етапі важливе значення має
взаємодія слова (друга сигнальна система людини) і демонстрування (рухів, дій, зразків тощо). Правда, і
на цьому етапі можна обмежитись словесним поясненням правила, інструкції, якщо в учнів є певні
знання, достатній для їх розуміння життєвий досвід. Слово, мова сприяє формуванню навичок і вмінь,
додержанню певної послідовності дій, рухів, темпу, ритму тощо. В міру удосконалення прийому потреба
в пригадуванні правила або способу виконання дії зменшується, а потім і зовсім відпадає. Поступово дії
автоматизуються, переходять у навички. Увага при цьому зосереджується на процесі здобуття
необхідного результату і на якості виконання дій чи операцій [3: 3-12].
Вагомий внесок в обгрунтування процесу формування розумових дій, умінь та навичок здійснив
теоретик науки П. Гальперін охарактеризувши теорію поетапного оволодіння ними: 1 етап – створення
мотивації; 2 етап – з'ясування орієнтовної основи дій у системі (моделі об'єкта, навчального алгоритму
"операції" за розпізнаванням або відтворенням об'єкта); 3 етап – формування дії у матеріальному вигляді
(створення плану дії з метою закріплення її зразків); 4 етап – формування дії та її виконання як "своїми
словами", так і за встановленою формулою; 5 етап – формування дії в собі ("промовляння") (зовнішні
ознаки дії замінюються символами (словами); 6 етап – формування дії у внутрішній мові [11].
Іншим центральним положенням теорії поетапного формування розумових дій є положення про
орієнтовну основу дій, тобто систему умов (наприклад, урахування властивостей матеріалів і
інструментів, послідовність операцій тощо), на які реально спирається людина в процесі оволодіння
діяльністю, а також положення про типи орієнтування, кожний з яких створює певні умови для
формування вмінь і навичок.
Орієнтовна основа дій класифікується: за ступенем повноти (неповна, повна, надлишкова); за
способом отримання (дається в готовому вигляді або виділятися самостійно учнями); за ступенем
узагальнення (конкретна чи абстрактна) [11].
Із трьох типів орієнтовної основи менш ефективним є перший, так званий "шлях проб і помилок", за
якого процес формування умінь і навичок іде повільно й з більшою кількістю помилок, тому що
орієнтири подано в неповному вигляді. Другий тип орієнтовної основи містить усі умови (у повному
обсязі), необхідні для виконання дій, і повну програму (алгоритм) послідовності всіх операцій, придатну
для орієнтування лише в конкретному випадку. У результаті, формування умінь і навичок за такої
орієнтовної основи йде швидко й безпомилково, однак якісного зрушення в розумовому розвитку того,
хто навчається, не спостерігається, тому що перенесення дій на вирішення більш складних завдань не
здійснюється [11; 12].
Згідно з теорією поетапного формування розумових дій, лише третій тип орієнтовної основи сприяє
формуванню повноцінних умінь і приводить до значного зрушення в розумовому розвитку того, хто
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навчається. У цьому випадку орієнтири подано в узагальненому вигляді, вони характерні для цілого
классу явищ. Дія стає більш стійкою, швидкою і безпомилковою. Тим, хто навчається, дається загальний
метод (алгоритм) дій, завдяки чому можна самостійно сформувати орієнтовну основу для кожного
конкретного випадку.
Іншими словами, дотримуючись зазначеної теорії можна зробити висновок про те, що наявність
орієнтовної основи дій підвищує ефективність оволодіння навчально-пізнавальною діяльністю взагалі й
конкретним її видом (дизайнерський) зокрема, а також сприяє створенню певних умов для формування
професійних художньо-конструкторських умінь.
Розкриваючи особливості кожного зазначеного етапу, Н. Тализіна стверджує, що всі види діяльності
складаються із системи дій, об’єднаних загальним мотивом, що в сукупності забезпечують досягнення
мети діяльності, до складу якої вони входять [13: 135-141]. Процес навчання має таку саму структуру, що
й діяльність загалом та здійснюється поетапно. Спочатку, при формуванні вмінь той, хто навчається, має
обґрунтувати свої дії, усвідомлювати всі прийоми, операції й теоретичні положення, на яких вони
ґрунтуються, що виявляється в розгорнутості міркувань. Поступово вміння вдосконалюються й
набувають автоматизму (не всі операції усвідомлюються). Свідоме перенесення умінь на вирішення
нових завдань – показник того, що вони сформувалися на вищому рівні.
Вартим уваги є твердження О. Леонтьєва, яка зазначає, що для оволодіння уміннями та навичками,
необхідна адекватна діяльність, продуктами якої є саме цей досвід. Будь-яка діяльність включає об'єкт
впливу, наприклад, текст параграфа, вправа з мови, задача певного типу тощо, акти його перетворення
(зовнішні практичні, внутрішні психічні дії, операції), продукт (знання, уміння, навички), умови та
засоби перетворення, а також психічні дії контролю за цими складовими елементами діяльності та
оцінювання і доцільного виправлення їх. Учневі, щоб пізнати щось, тобто, набути досвіду, потрібно
оволодіти діяльністю, в якій він засвоює досвід [14: 122-128].
У своїх наукових працях С. Рубінштейн звертає увагу на структуру пізнання, розглядаючи її за
схемою руху від конкретного до абстрактного та сходження від абстрактного до конкретного, взяв за
основу аналізу структури учіння [12]. Формування вмінь та навичок, таким чином, відбувається на основі
пам'яті але опосередковується аналітико-синтетичною діяльністю, у процесі розв'язування задач,
виконання вправ на основі процесів аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення. Більш того, цей
процес проходить оптимально, коли будується на загальних дидактичних принципах з урахуванням
особливостей змісту навчальних дисциплін, груп учнів, індивідуальності окремих з них і при
використанні необхідних коштів.
Доктор психологічних наук Л. Ітельсон визначає уміння як володіння складною системою психічних і
практичних дій, необхідних для доцільної регуляції дій знаннями, які є у суб'єкта [15: 224-230]. Ця
система включає в себе огляд знань, пов'язаних із задачею; виділення орієнтирів відповідних
властивостей предмета; дослідження предмета на цій основі; виявлення його вагомих для задачі
властивостей; визначення на цій основі системи перетворень, які ведуть до рішення задачі; виконання
самих перетворень; контроль результатів та корекцію на цій основі всього описаного процесу.
Формування умінь представляє собою, на його думку, оволодіння всією описаною системою операцій по
переробці інформації, яка міститься в знаннях, та інформації, яка отримується від предмета, її
зіставлення та співвіднесення з діями.
Ми погоджуємося з твердженням К. Платонова, який під уміннями розуміє здібність людини з
належною якістю та у відповідний час виконувати роботу в нових умовах. У формуванні вмінь
науковець виділяє п’ять етапів [9]:
1. початкове вміння (усвідомленням мети дії і пошуком способів її виконання на основі раніше
набутих знань і навичок);
2. недостатньо вміла діяльність, коли наявні знання про способи виконання діяльності поєднуються з
використанням раніше отриманих, неспецифічних для даної діяльності навичок;
3. окремі загальні вміння;
4. високорозвинуті, але вузькі вміння, які можуть бути використані в різних видах діяльності;
5. високорозвинуті вміння (творчим використанням знань і навичок щодо даної діяльності,
усвідомленням мети, мотивів вибору і способів її досягнення);
6. майстерність (творчим використанням різних умінь).
При цьому навички виробляються багаторазовими вправами в тих самих умовах діяльності, а вчинена
дія носить автоматизований характер, контроль за виконанням якої здійснюється, головним чином,
підсвідомо. Це розвантажує мозок, допомагає йому вирішувати складні розумові задачі.
Варто врахувати, що високорозвинені інтелектуальні уміння мають складну структуру, містять у собі
більш прості уміння і низку навичок, які пов'язані між собою, та забезпечують цілісний акт рішення
розумових задач. Розумові дії, у яких виявляються дані уміння, містять у собі аналіз умов і шляхів
вирішення задач, способів дій і навичок, їх застосування в потрібній комбінації і послідовності [9: 65-70].

138

Ю. Я. Мазур. Формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх учителів початкової школи як
проблема психологічної науки

Опрацювання теоретичного матеріалу свідчить про існування відмінностей у методиці формування
умінь та навичок:
• За своєю структурою більшість умінь складніше навичок. Алгоритм умінь гнучкий: дії і операції
можуть виконуватися інакше, може змінюватися їх послідовність, одні елементи – випадати, інші,
навпаки, – включатися. Тому особлива увага приділяється осмисленості, обгрунтованості всіх дій.
• На аналітико-синтетичному етапі по необхідності відпрацьовуються деякі операції і прийоми, що
входять в структуру вміння, виконання частини яких доводиться до автоматизму (навички).
• На етапі різноманітності та гнучкості, коли умови виконання дії набувають різноманітності
(починаючи з ситуації, що знаходиться між штатними). Майбутні вчителі початкової школи навчаються
вирішувати одну і ту ж задачу в постійно мінливих умовах, що вимагають від них видозмінювати
порядок дії, виключати одні способи й операції і замінювати їх іншими.
• Найважливіше значення надається останньому етапу – надійності вміння. Це специфічний і
винятково важливий для формування етап. По наростаючій ускладнюються і примножуються новизна,
несподіваність, швидкість змін, значимість, ризикованість, небезпека, підвищена відповідальність,
протидія, підвищення ймовірності невдач і т. д. Студенти вчаться спостерігати, мислити, оцінювати,
діяти самостійно, виявляти винахідливість, досягати потрібного результату, приймати найкращі рішення
незважаючи на новизну, незвичність. Велике значення надається підбору вправ, обговоренню дій,
спільному пошуку оптимального і обґрунтованого вирішення задачі.
Нами виявлено, що формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх учителів початкової
школи відбувається успішно при наступних основних умовах: аналізу зразка дій із виділенням
характеристик, яким він повинен відповідати; чітко визначених цілях навчальної діяльності; аналізу і
вибору знарядь дій; визначення складу виконавчих операцій і порядку їх виконання; розуміння правил і
послідовності виконання дій, спрямованих на досягнення мети навчального процесу; самоконтролю за
фактичним виконанням завдання з його негайною корекцією; прагнення до вдосконалення освоюваних дій.
Щоб успішно оволодіти знаннями, майбутні фахівці початкової школи повинні оволодіти усім діапазоном
професійно значущих умінь і навичок. Але варто мати на увазі, що надійною основою успішної організації
навчання і виховання є врахування психофізіологічних особливостей і закономірностей розвитку студентів.
Адже, як зазначає С. Коробко, в ефективному навчально-виховному процесі засвоєння знань, умінь і навичок
здійснюється в єдності із всебічним розвитком її особистості [16: 126].
Висновки. Таким чином, у сучасній психолого-педагогічній літературі існує низка підходів до
трактування поняття "уміння" та "навичка", що пояснюється багатоаспектністю зазначених термінів.
Вагоме місце у навчально-виховному процесі є їх формування. Процес набуття професійно-важливих
умінь та навичок майбутніх учителів початкової школи є складним психолого-педагогічним процесом,
що включає три головні аспекти: усвідомлення завдання та способів його виконання; транслювання
вправності у досконалість, майстерність; автоматизація дій.
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Мазур Ю. Я. Формирование профессиональных умений и навыков будущих учителей начальной
школы как проблема психологической науки.
В статье на основе анализа взглядов отечественных и зарубежных ученых, психологов обобщены
основные подходы к трактовке понятий "умения" и "навык". Нами исследованы психологические
особенности формирования профессионально значимых умений и навыков будущих учителей начальной
школы как одна из целей учебно-воспитательного процесса. Особое внимание сосредоточено на
исследовании теории поэтапного формирования действий, умений и навыков, предложенной
психологами П. Гальперином и К. Платоновым. В результате обработки теоретического материала
нами выявлены различия в методике их формирования.
Ключевые слова: навыки, будущие учителя начальной школы, проблема психологической науки.
Mazur Yu. Ya. The Problem of Professional Skills and Habits Formation of Future Teachers of Primary
School as an Aspect of Psychological Science.
On the basis of the analysis of the views of national and international scientists and psychologists, the main
approaches to the interpretation of the terms "skill" and "habit" have been summarised. The scientific methods of
analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out the difference between skills and
habits. The psychological characteristics of professionally significant skills and habits formation of future teachers of
primary schools as one of the goals of the educational process have been studied. The particular attention was focused
on the study of the theory of the gradual formation of actions, skills and habits, that was offered by P. Galperin K.
Platonov. It was found out, that its formation is successful when the particular pedagogical and psychological
conditions are taken into account: clearly defined goals of learning activities, analysis of selection tools,
understanding the rules and sequence of actions in order to achieve the goal of the educational process, selfmonitoring, willingness to self-improvement. As a result it was proved that the skills and habits formation of future
primary school teachers is a complex psycho-pedagogical process, that involves three main aspects: awareness of the
problem and ways of its implementation; experience; automation of actions.
Key words: habits, future primary school teachers, problem of psychological science.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА
Актуальність даної статті полягає у тому, що питання якості надання медичної допомоги населенню
безпосередньо залежить від якості підготовки медичних кадрів. Вищі медичні навчальні заклади неухильно
повинні її забезпечувати, готуючи медиків, які володіють усім сучасним арсеналом новітніх технологій із
діагностики та догляду за хворими. Зв'язок техніки із сучасною медициною багатоплановий і багатогранний.
Сучасний медичний персонал має вільно орієнтуватися у новітніх приладах, мати уявлення щодо їх
можливостей і раціонального використання у лікувально-діагностичному процесі. Переважна більшість
сучасних медичних приладів та обладнання, що застосовується для діагностики та лікування,
конструктивно є технічними пристроями, принцип дії яких ґрунтується на законах фізики. Тому значення
фізики у формуванні технічної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі є досить важливим.
Медсестринство – найчисельніша ланка спеціалістів охорони здоров'я. Роль медичних сестер є очевидною і
дуже важливою. Медична сестра зможе заявити про себе як професіонал серед інших медичних
спеціальностей лише тоді, коли буде озброєна глибокими знаннями, бездоганними вміннями й навичками,
тобто буде високоосвіченим та висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі. Робота присвячена проблемі
формування технічної компетентності фахівців медичної галузі. Розглянуто підходи до побудови
методичної системи організації навчального процесу в медичних коледжах, орієнтованої на реалізацію
компетентнісного підходу. Основну увагу зосереджено на процесі навчання фізико-математичних дисциплін,
зокрема медичної фізики та основ медичної техніки.
Ключові слова: компетентність, технічна компетентність, медична техніка, медицина.
Актуальність дослідження. Проблема вдосконалення науково-теоретичної та практичної підготовки
майбутніх фахівців медичної галузі є однією із найактуальніших у світовій та вітчизняній професійній
освіті. Сучасне суспільство має фундаментальну освітню потребу у формуванні особистості, яка б легко
адаптувалася до швидкозмінних соціальних та технологічних умов і вміла використовувати набуті
знання до розв'язання прикладних завдань. Якісна фахова освіта передбачає формування як дієвих
довготривалих знань, так і вузькоспеціалізованих умінь для безпосереднього виходу на ринок праці. У
повсякденну медичну практику входять усе нові діагностичні та лікувальні методики, виникають нові
наукові напрямки, відбувається оновлення медичних технологій. Це актуалізує проблему формування
технічної компетентності фахівців середньої ланки медичної галузі.
Огляд літературних джерел. Проблемі реалізації компетентнісного підходу у професійній освіті
присвячена велика кількість досліджень останніх років [1-6]. Зокрема в роботах [3; 6] досліджується
формування технічної компетентності майбутніх фахівців інженерних та педагогічних спеціальностей.
Дослідженню інтеграції фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів присвячена робота [7].
Однак проблема формування технічної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі як складової
їх фахової компетентності залишилася поза увагою дослідників.
Мета роботи – провести дослідження ролі технічної підготовки у формуванні професійних
компетентностей майбутнього фахівця медичної галузі; проаналізувати зміст та методичну систему
навчальних дисциплін ''Фізика'' та ''Основ біологічної фізики та медичної апаратури'' з позицій
формування технічної компетентності майбутньої медичної сестри.
Виклад основного матеріалу. У повсякденну медичну практику входять нові діагностичні та
лікувальні методики: позитрон-емісійна томографія, ядерний магнітний резонанс, електронний
парамагнітний резонанс, доплерографія, лапароскопічна та лазерна хірургія. До значних досягнень
медичної техніки можна віднести впровадження в медицину лазерних і УЗ-технологій, метод медичної
візуалізації, волоконно-оптичної ендоскопії, впровадження комп’ютерної технології, розвиток та
удосконалення методів електро- і магнітографії, термографії, томографії тощо. Лікарі-практики часто
потрапляють у ситуацію, коли використання нових лікувальних та діагностичних методик є ускладненим, а
подекуди й неможливим саме через брак технічної компетентності медичних працівників середньої ланки.
Медсестринство – найчисельніша ланка спеціалістів охорони здоров'я, раціональне використання
професійної компетентності яких сприяє значному покращенню якості, доступності та економічності
надання медичної допомоги населенню [8].
Структура професійної компетентності фахівця, як зазначає Т. І. Браже [1: 74], визначається не лише
професійними базовими знаннями та вміннями, але й здатністю до розвитку. Компетентного фахівця,
зазначає О. А. Козиріна [2: 52], вирізняє критичне мислення. Компетентність передбачає постійне
© Невмержицька А. Л., 2014
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оновлення знань, оволодіння новою інформацією для успішного вирішення професійних завдань.
Т. В. Добудько [3] трактує професійну компетентність як єдність теоретичної і практичної готовності
фахівця до здійснення діяльності. На нашу думку, однією із складових професійної компетентності є
технічна компетентність. Технічно компетентним медичним працівником можна вважати такого фахівця,
який має здатність застосовувати ґрунтовні теоретичні знання на практиці, вміє оволодівати новими
технічними пристроями, постійно вдосконалюючи свою професійну компетентність відповідно до
розвитку нових діагностичних та лікувальних методик.
Можна стверджувати, що професійна компетентність фахівців середньої ланки медичної галузі містить
такі складові: концептуальну (фундаментально-теоретична база); інтегровану (вміння використовувати
здобуті знання у професійній діяльності); контекстуальну (знання соціальних, економічних і культурних умов,
які проявляються у фаховій діяльності); адаптивну (вміння пристосуватися до постійних змін технологій і
умов суспільства); технічну (професійно значущі знання основ техніки).
Велике практичне значення для формування технічної компетентності майбутньої медичної сестри мають
такі навчальні дисципліни: фізика, основи біологічної фізики та медичної апаратури, медична і соціальна
реабілітація. Крім того, значний обсяг сучасних фізичних методів діагностики і лікування неможливо
здійснити без технічного забезпечення з використанням фундаментальних знань біологічної фізики.
Успіхи прикладної фізики, техніки і медичного приладобудування значною мірою забезпечують
розвиток сучасної медицини. Медична фізика – сучасний напрямок науки й техніки, спрямований на
вирішення завдань, пов’язаних із розробкою методів лікування, діагностики і створення апаратури,
фізичної за конструкцією та медичної за застосуванням. Медична фізика має спільне коріння з
біофізикою, фізіологією, змикається з медичною електронікою, біологічною й медичною кібернетикою,
медичною метрологією, фізіотерапією. У навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації цей науковий
напрямок складає основу таких дисциплін, як ''Основи біологічної фізики та медичної апаратури'' та
''Медична і соціальна реабілітація''.
Для формування технічної компетентності майбутньої медсестри базовим є розуміння фізичних основ
діагностичних і фізіотерапевтичних методів та медичної апаратури, а також розуміння основних
принципів, що покладені в основу роботи медичної техніки; фізичні основи та біофізичні механізми дії
зовнішніх факторів на системи організму людини; трактування біофізичних закономірностей процесів
життєдіяльності людини. Формування технічної компетентності слугує основою вертикальної
міждисциплінарної інтеграції при наступному вивченні студентами клінічних дисциплін. При
нерозривному поєднанні у часі теорії та практики впродовж усього процесу навчання поступово
відбувається зміщення акцентів. На зміну традиційній Н-моделі із домінуванням теоретичних дисциплін,
приходить Z-модель навчання, де основна увага приділяється практичним навичкам (рис. 1).
Вісь часу
Н – модель

Z – модель

ПРАКТИКА

ПРАКТИКА

ТЕОРІЯ

ТЕОРІЯ

Рис.1. Інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутніх лікарів.
На нашу думку, системне формування технічної компетентності у процесі вивчення природничонаукових дисциплін дасть змогу цілеспрямовано використовувати в інтеграційному зв’язку ''апарат''
кожної із дисциплін для дослідження та розв'язання фахових проблем надалі у навчанні, роботі, у житті
загалом. Розв'язання такого завдання можливе лише на основі подальшого вдосконалення всієї системи
безперервної професійної підготовки, цілям якої мають підпорядковуватися всі форми навчальної
роботи, розпочинаючи з першого курсу. Сама ж технічна компетентність у своїй основі має спиратися на
знання, уміння й навички, здобуті студентами при вивченні шкільного курсу фізики, біології, хімії,
математики, інформатики.
Роль фізики у формуванні технічної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі, на нашу
думку, зумовлюється такими чинниками:
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1. Фізика є теоретичною основою сучасної медичної техніки.
2. Фізика озброює медичних працівників знаннями фізичних методів діагностики захворювань та
лікування хворих.
3. Фізика створює потрібні передумови для правильного розуміння фізико-хімічних процесів, що
відбуваються в біологічних системах.
Розроблення методичної системи, спрямованої на формування технічної компетентності майбутньої
медсестри, передбачає:
1. чіткий відбір та структурування теоретичного матеріалу з урахуванням його значущості для
майбутньої професійної діяльності медсестри;
2. посилення взаємозв’язків між виробничою практикою та процесом навчання фундаментальних
природничо-наукових дисциплін;
3. Впровадження лабораторних робіт, які орієнтовані на майбутню професійну діяльність;
4. широке використання ІКТ;
5. розроблення завдань проблемно-орієнтованого характеру, які забезпечували б формування у студентів
самостійного незалежного критичного мислення, спрямованого на формування технічної компетентності;
6. використання у навчанні прогностичної функції фізичної теорії, яке реалізується у вигляді навчальних
передбачень професійно орієнтованого характеру, що здійснюють студенти під керівництвом викладача;
7. застосування технології експериментальних досліджень під час проведення фізичного
експерименту, виконання лабораторних робіт та розв'язування експериментальних задач.
Висновки. Проведене дослідження дало змогу розробити підходи до створення методичної системи
навчання фізики у медичних навчальних закладах, спрямованої на формування технічної компетентності
майбутніх медичних спеціалістів. Розроблена модель формування технічної компетентності майбутньої
медичної сестри базується на інтеграції фундаментальної та фахової підготовки. Встановлено, що
навчальна дисципліна ''Основи біологічної фізики та медичної апаратури'' дає змогу сформувати у
майбутніх медсестер систему знань щодо базових категорій.
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Невмержицкая А. Л. Роль и место технической составляющей в системе профессиональной
подготовки младшего медицинского специалиста.
Актуальность данной статьи заключается в том, что вопрос качества оказания медицинской помощи
населению напрямую зависит от качества подготовки медицинских кадров. Высшие медицинские учебные
заведения неуклонно должны ее обеспечивать, готовя медиков, которые обладают всем современным
арсеналом новейших технологий по диагностике и уходу за больными. Связь техники с современной
медициной многоплановый и многогранный. Современный медицинский персонал должен свободно
ориентироваться в новейших приборах, иметь представление об их возможностях и рациональном
использовании в лечебно-диагностическом процессе. Подавляющее большинство современных медицинских
приборов и оборудования, применяемого для диагностики и лечения, конструктивно является техническими
устройствами, принцип действия которых основан на законах физики. Поэтому значение физики в
формировании технической компетентности будущих специалистов медицинской отрасли является весьма
важным. Медсестринство – многочисленная звено специалистов здравоохранения. Роль медицинских сестер
очевидна и очень важна. Медицинская сестра сможет заявить о себе как профессионал среди других
медицинских специальностей только тогда, когда будет вооруженная глубокими знаниями, безупречными
умениями и навыками, то есть будет высокообразованным и высококвалифицированным специалистом в
своей области. Работа посвящена проблеме формирования технической компетентности специалистов
медицинской отрасли. Рассмотрены подходы к построению методической системы организации учебного
процесса в медицинских колледжах, ориентированной на реализацию компетентностного подхода. Основное
внимание сосредоточено на процессе обучения физико-математических дисциплин, в частности
медицинской физики и основ медицинской техники.
Ключевые слова: компетентность, техническая компетентность, медицинская техника, медицина.
Nevmerzhitska A. L. The Role and Place of the Technical Component in the System of the Professional
Training of Junior Medical Specialists.
The topicality of the article lies in the direct dependence of the quality of medical care from the quality of medical staff
training. Higher medical institutions should strictly provide it, training medical professionals who possess all the
modern arsenal of advanced diagnostic and care technologies. Modern medical staff is to navigate freely among the
new devices and their capabilities, thus being able to conduct diagnostic procedures rationally. The connection of
technology with modern medicine is multidimensional and multifaceted. Most modern medical devices and equipment
used for diagnosis and treatment are constructively technical with the operation principle based on the laws of
physics. Therefore, the importance of physics in the formation of technical competence of future medical specialists
cannot be overestimated. Nursing is the most numerous section of healthcare staff. The role of nurses is obviously very
important. For this reason a nurse can show oneself as a specialist among other medical specialties only when armed
with the profound knowledge and perfect skills. To put it differently, nurses should obtain the definition of highly
educated and highly skilled healthcare professionals. The article deals with the formation of technical competence of
medical stuff. The paper analyzes the approaches to building a methodological educational system focused on
implementing the competence approach in medical colleges. The main focus lies on the learning process of physical
and mathematical sciences, including medical physics and fundamentals of medical technology.
Keywords: competence, technical competence, medical equipment, medicine.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ
У даній статті розкрито визначення та обов'язкові характеристики, що вирізняють хмарні обчислення
від звичайних, ідентифіковано технічні та нетехнічні перешкоди й можливості cloud сomputing.
Розглянуто та проаналізовано технології SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) і
WaaS (Workplace as a Service), що входять до Cloud Computing, та моделі розгортання хмарної
інфраструктури. Висвітлено перспективи впровадження хмарних технологій різного вигляду у сфері
освіти та головні напрямки їх розвитку.
Ключові слова: cloud computing, масштабована інфраструктура, сумісне використання,
обчислювальні потужності, хмарна ІТ-інфраструктура.
Незважаючи на швидкі темпи комп'ютеризації сучасного суспільства, рівень апаратного забезпечення
залишається на рівні користувача, що не дозволяє проводити складні обчислення й вирішувати
прикладні завдання з потрібною швидкістю й ефективністю. Сьогодні апаратні характеристики
змінюються та вдосконалюються настільки швидко, що будь-який вітчизняний навчальний заклад навряд
чи зможе оновлювати та підтримувати свою технічну базу відповідно до сучасних вимог. Крім того,
розповсюдження прикладного програмного забезпечення й унікального контенту у сфері інтелектуальної
власності обмежене законодавством, а придбання та підтримка належного інформаційного
обслуговування студентів передбачає значні матеріальні витрати. З 2008 року в сфері IT-технологій стає
популярним термін cloud computing (хмарні обчислення) як результат еволюційного розвитку
інформаційних технологій за останнє десятиліття.
У кінці XIX століття як джерело електроенергії використовувалися власні генератори. Їх
обслуговування та утримання були досить дорогими. Заміна таких генераторів на послугу постачання
електрики через електромережу змінила світ. Так само сьогодні світ змінюється завдяки технології
хмарних обчислень. Вони не тільки перетворюють зовнішній вигляд самих інформаційнокомунікаційних технологій, але й принципово впливають на сферу освіти й науки. ІТ-забезпечення
набуває характеру комунальної послуги, подібно до теплопостачання або водопостачання. Для
вирішення багатьох завдань, пов'язаних із інформаційними технологіями, стають непотрібними ні
новітнє технічне устаткування, ні дороге програмне забезпечення, ні спеціально навчені кадри.
Організація споживання ІТ-ресурсів за аналогією до отримання електрики з розетки дозволяє розвивати
хмарні обчислення, при цьому в багато разів знижуючи вартість інформаційних послуг. Користувачеві
більше не потрібно купувати програмне забезпечення або замовляти його, оскільки з'являється унікальна
можливість користуватись ним безпосередньо з хмари. Відпадає також потреба вдосконалення або
заміни устаткування на відповідне системним вимогам новітніх програмних продуктів. Аналіз та
опрацювання величезних масивів інформації відбувається за лічені секунди, незалежно від
характеристик комп'ютера користувача.
Згідно з визначенням Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) [1], хмарні
обчислення (cloud computing) – це модель надання користувачеві зручного доступу на вимогу до
масиву комп'ютерних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, файлових сховищ, додатків та послуг), які
налаштовуються та можуть бути швидко надані в користування з мінімальними затратами зусиль на
управління з боку їхнього провайдера.
Обов'язкові характеристики визначені NIST щодо хмарних обчислень:
• самообслуговування на вимогу (англ. On-demand self-service) – споживач має можливість
самостійно визначати та змінювати свої потреби в обчислювальних ресурсах, таких як серверний час,
швидкість доступу та опрацювання даних, обсяг файлового сховища без необхідності контактування з
представником постачальника послуг;
• вільний доступ через мережу (англ. Broad network access) – доступ споживача до послуг через
стандартні механізми мережі, що дозволяє використовувати різні мобільні термінальні пристрої
(наприклад, смартфони, планшети, КПК);
• об'єднання ресурсів (англ. Resource pooling) – обчислювальні ресурси постачальника послуг
об'єднуються в єдиний пул для надання послуг великій кількості споживачів. При цьому перерозподіл
потужностей між споживачами відбувається динамічно, залежно від зміни попиту на ресурси. Споживачі
можуть контролювати лише основні параметри послуги (наприклад, обсяг даних або швидкість доступу).
Фактично розподілом обчислювальних ресурсів, котрі надаються споживачеві, займається безпосередньо
© Словінський О. В., 2014
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постачальник (у деяких випадках споживачі можуть впливати на деякі фізичні параметри перерозподілу,
наприклад, обирати певний центр опрацювання даних, виходячи з географічного розташування);
• швидка еластичність(англ. Rapid elasticity) – обчислювальні ресурси можуть бути швидко надані,
розширені або звужені в будь-який момент часу в будь-якій кількості. Як правило, все відбувається
автоматично, без додаткових витрат на взаємодію iз постачальником послуг;
• облік споживання(англ. Measured Service) – постачальник послуг автоматично контролює та
оптимізує спожиті ресурси на певному рівні абстракції залежно від типу сервісу (наприклад, пропускна
здатність, обсяг збережених даних, кількість користувачів). Використання обчислювальних ресурсів
моніториться та контролюється, адже так забезпечується прозорість як для постачальника послуг, так і
для споживача.
Хмарні обчислення пропонують масштабовану інфраструктуру й програмні засоби без прямої
прив'язки до фізичного апаратного забезпечення, при цьому економляться трудовитрати, серверні
потужності та енергоспоживання в моменти простою. Хмарні обчислення – це можливість об'єднати
множину фізичних серверів в єдине обчислювальне середовище. Загалом сервісами хмарних обчислень є
застосування, доступ до яких забезпечується через мережу Інтернет за допомогою браузера або інших
мережевих застосувань, наприклад, FTP-клієнта. Головна відмінність від звичного методу роботи з
програмним забезпеченням полягає в тому, що користувач використовує не ресурси свого комп'ютера,
або сервера своєї локальної мережі, а потужності, які надаються йому як Інтернет-послуга. При цьому
користувач має повний доступ до власних даних і можливість роботи з ними з будь-якої точки світу і з
будь-якого пристрою, не прив'язуючись до операційної системи, встановленого програмного
забезпечення та обчислювальних потужностей, за допомогою яких ця робота відбувається. Зберігання в
хмарі не тільки даних, але й застосувань змінює обчислювальну парадигму в бік традиційної клієнтсерверної моделі, при якій на стороні користувача зберігається лише мінімально необхідна
функціональність. Таким чином, обов'язок встановлювати необхідні оновлення програмного
забезпечення, проводити перевірку на віруси й інше обслуговування покладається на провайдера
хмарного сервісу. Це також означає, що загальний доступ, управління версіями, сумісне використання
набагато простіші, ніж у разі розміщення застосування та даних на комп'ютерах користувачів.
Суть хмарних технологій, таким чином, полягає в перенесенні обробки даних із персональних
комп'ютерів і робочих станцій на сервери мережі Інтернет. В області комп'ютерного моделювання це
означає розгортання програмних комплексів на апаратних ресурсах Інтернету. Користувач стає не
покупцем обчислювальних програм і комплексів, а їх орендарем, якому надаються в користування
різноманітні послуги. Форма купівлі-продажу товару з відчуженням прав власності від продавця до
покупця змінюється на форму оренди, наразі продаж не продукту, а послуг з їх використанням клієнтом
без зміни власника продукту. При цьому забезпечена повна відповідність виробничих потужностей
інфраструктури фактичним потребам користувача.
На думку Майкла Міллера, автора книги "Хмарні обчислення: веб-орієнтовані програми, які
змінюють спосіб вашої роботи і взаємодії он-лайн" зазначено: інформаційні технології в тому вигляді, у
якому ми їх знаємо, змінилися. Сучасні ІТ-технології дозволяють не купувати дороге програмне
забезпечення для подальшої інсталяції на комп'ютер. Розгорнувши хмарну інфраструктуру можна мати
доступ до необхідних ресурсів з будь-якого місця, з будь-якого обладнання, підключеного до Інтернету.
При цьому, доступ до хмари можуть мати одночасно тисячі людей, з різних куточків світу [2].
Застосування інноваційної та популярної технології хмарних обчислень в навчальному процесі надає
навчальним закладам можливість через мережу Інтернет використовувати обчислювальні ресурси та
програмні додатки як сервіс, котрий інтенсифікує й покращує процес навчання. Також підвищиться
доступність сучасних програмних продуктів і технологій за рахунок скорочення ліцензійних відрахувань.
Прикладами відомих сучасних сервісів, що побудовані на основі технології хмарних обчислень для
освіти, є Live@edu від Microsoft та Google Apps Education Edition.
Хмарні обчислення на сьогоднішній день включають наступні технології:
• PAAS (англ. Platform as а Serviсe) – платформа як послуга;
• IAAS (англ. Infrastructure as а Service) – інфраструктура як послуга;
• SAAS (англ. Software as а Service) – програмне забезпечення як послуга;
• DAAS (англ. Data as а Service) – дані як послуга;
• WAAS (англ. Workplace as а Service) – робоче місце як послуга;
• AaaS (англ. All as a Service) – все як послуга.
Найбільш поширеними є моделі: програмне забезпечення як послуга (SAAS); інфраструктура як
послуга (IAAS); дані як послуга (DAAS).
Програмне забезпечення як послуга (SAAS) – це модель продажу й використання програмного
забезпечення, при якій постачальник організовує роботу веб-сервера-застосування і самостійно управляє
ним, надаючи замовникам доступ до програмного забезпечення через Інтернет. При цьому постачальник
бере на себе всі витрати на підтримку працездатності застосування, користувач же (у випадку, якщо сервіс
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платний) оплачує безпосередньо використання "хмарного" ПЗ. Таким чином, користувач заощаджує кошти
на придбанні ліцензії, а розробник захищений від несанкціонованого використання й розповсюдження
свого програмного продукту. Багато видів програмного забезпечення добре підходять для SAAS.
Наприклад: управління відносинами з клієнтами (CRM, англ. Customer relationship management), відео
конференціями, персоналом (HR, англ. Human Resources), проектами, електронною поштою.
Модель інфраструктура як послуга (IAAS) використовується виключно великими закладами та
установами. Передбачає надання клієнтові різноманітної комп’ютерної інфраструктури: серверів,
мережевого устаткування, систем зберігання даних, а також програмне забезпечення для контролю та
управління цими ресурсами. Як правило, у цій моделі застосовуються технології віртуалізації, тобто одна
фізична одиниця устаткування може використовуватися одночасно декількома клієнтами.
Головна перевага такого підходу, передусім, для клієнтів полягає в тому, що у них відпадає
необхідність придбання дорогого устаткування, частина якого дуже часто простоює. Замовник платить
тільки за ті обчислювальні потужності, які йому в даний проміжок часу необхідні, з можливістю
швидкого та гнучкого масштабування в сторону збільшення або зменшення об'єму використовуваних
ресурсів. Прикладами подібного роду послуг є Інтернет-сервіс MS Office 365, 1С: Підприємство та деякі
антивірусні рішення, такі як Panda Cloud Antivirus Pro [3].
При наданні послуги дані як послуга (DAAS) користувач отримує віртуальне, стандартизоване робоче
місце, яке кожен користувач може додатково налаштувати під свої потреби та завдання. Таким чином,
доступ надається не до окремого програмного продукту, а до програмного комплексу, необхідного для
повноцінної роботи. Прийшовши на роботу або навчання, користувач просто вводить свої дані для
аутентифікації і може працювати, використовуючи обчислювальні потужності віддаленого сервера, а не
свого власного персонального комп’ютера.
Одним із найважливіших параметрів, що виділяють хмарні технології, є співвідношення зон
відповідальності між користувачем й оператором хмарної технології. Залежно від виду технології,
користувач бере на себе або налаштування певної частини технології, або управління нею загалом.
Національний інститут стандартів і технологій США виділяє 4 моделі розгортання хмарної
інфраструктури:
• Приватна хмара (англ. Private cloud) – хмарна інфраструктура експлуатується виключно для
певної організації. Управління може здійснюватись організацією або третіми особами, які можуть бути
фізично розташовані на базі організації або на віддалених серверах.
• Спільна хмара (англ. Community cloud). Інфраструктуру розділяють між собою декілька
організацій і підтримують певне співтовариство у співпраці. Може здійснюватись організацією або
третіми особами, які можуть бути фізично розташовані на базі організації або на віддалених серверах.
• Відкрита хмара (англ. Public Cloud) – хмарна інфраструктура, доступна для широкої громадськості
або великої групи організацій, і знаходиться у власності організації продажу хмарного сервісу.
• Гібридні хмари (англ. Hybrid cloud) – хмарна інфраструктура являє собою об’єднання з двох або
більше хмар, які залишаються окремими сутностями, але пов'язані між собою стандартизованими або
запатентованими технологіями, що дозволяють обмінюватись даними та забезпечують портативність
додатків.
Впровадження хмарних технологій різного вигляду сьогодні активно відбувається в багатьох
соціальних сферах: в освіті, науці, медицині, органах державної влади, бізнесі, сфері розваг. Проте
одними з найважливіших сфер застосування хмарних обчислень повинні стати саме освіта та наука. Саме
хмарні технології дозволять знанням подолати існуючі бар’єри: географічні, технологічні та соціальні.
Навчання, засноване на хмарних технологіях, не вимагає від того, хто здобуває освіту фізичної
присутності за місцем навчання, що так важливо в режимі постійного цейтноту сучасного життя.
Непотрібними стають дорогі потужні гаджети, складне та ресурсоємне програмне забезпечення і
спеціальні навички роботи з ним. Унікальні можливості хмарного навчання вже осягнули науковці та
дослідники з інших країн. У своєму блозі викладач Університету штату Індіана Картіс Бонк (Curtis Bonk)
пише: "У сфері освіти відбувається справжня революція. Відтепер, щоб вчитися, не обов'язково
потрібний вчитель, що стоїть біля дошки. Вчитися можна скрізь: у приміщенні і на дворі, під деревом, на
борту морського або повітряного судна. Для цього всього лише треба підключення до Інтернету". У
Південній Кореї вже запущена програма заміни всіх паперових підручників середньої школи на
електронні. Такі підручники доступні через спеціалізовану освітню хмарну інфраструктуру з абсолютно
будь-якого пристрою, який має доступ до мережі Інтернет. Проте використання технології дозволяє не
тільки дістати доступ до освітніх матеріалів різного вигляду (текстових, графічних, мультимедійних), але
і виконувати спільну роботу з викладачем або групою. Важко переоцінити можливості, наприклад,
вивчення іноземних мов спільно зі студентам, що є носіями мови, під керівництвом педагогів із
декількох країн, або консультуватися з іноземним фахівцем з певного профілю для молодого аспіранта.
Саме інтегроване освітнє хмарне середовище відкриває перед нами такі перспективи. На думку вчених та
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експертів, успішний розвиток ІТ-технологій в учбовому процесі стає можливим лише при об'єднанні та
централізації розробок і напрацювань усіх зацікавлених колективів у масштабах країни.
Застосування хмарних технологій може стати одним із способів розв’язання проблеми захисту
авторського права та інтелектуальної власності також і в бібліотеках. Йдеться про використання так
званих "тонких клієнтів" – пристроїв з одним екраном і браузером. Такий пристрій цілком придатний для
читання електронних книг із бібліотечного фонду без винесення їх із території бібліотеки. Технічно
можливо зробити недоступним збереження вмісту екрану на зовнішній носій або комп'ютер. Тобто
ступінь захисту від несанкціонованого копіювання буде таким же, як у друкованої книги. Відсутність
необхідності зберігання контенту безпосередньо в пам'яті пристроїв приведе до значного зниження їх
кінцевої вартості. А використання сучасного, хоча й обмеженого за функціоналом, гаджета, зменшить
бажання сучасного користувача бібліотеки застосовувати власні мобільні пристрої (телефони,
смартфони, планшети) для нелегального копіювання електронного контенту в бібліотеці.
Підводячи підсумок, варто зазначити неухильне зростання частки хмарних технологій в ІТ-секторі.
Згідно з даними дослідження, проведеного GfK Ukraine разом із компанією De Novo, хмара дуже
комфортна для користувачів: зникає необхідність інвестицій в ІТ-сферу (немає необхідності купувати
дороге обладнання), з'являється можливість оптимізувати витрати (оплата щомісяця за фактом
використання), легкий вхід і безболісний вихід із хмари. Більше половини опитаних респондентів
вважають ключовою вигодою від використання хмарних технологій скорочення витрат на ІТ.
Скорочення витрат і спроба вижити проходить червоною ниткою у всіх соціальних сферах України, у
тому числі у сфері освіти та науки. Грошей не вистачає, тому відшуковуються всі можливі шляхи, щоб
досягти цього результату. Хмарні технології дають величезну можливість виживання й більш стійкий
економічний розвиток для вітчизняних споживачів. За даними дослідження, гнучкість хмарної ІТінфраструктури дозволяє вивільнити до 50 % ІТ-бюджету для реалізації більш актуальних завдань.
Міжнародна компанія RightScale, яка є брокером між кінцевими користувачами й провайдерами хмарних
сервісів, опублікувала щорічний звіт State of the Cloud [4]. За його даними – близько 75 % опитаних установ та
організацій тією чи іншою мірою використовують хмарні сервіси. Крім того, згідно з попереднім
опитуванням 33 % респондентів зазначили, що основним предметом занепокоєння при прийнятті рішення про
використання хмари була безпека. Сьогодні цей показник знизився майже вдвічі, до 18 %. Це означає, що
провайдери хмарних сервісів стали приділяти підвищену увагу безпеці своїх пропозицій, вони отримали
державну сертифікацію та відповідають міжнародним стандартам захисту даних.
Популярна методологія Gartner Hype Cycle пропонує детальну інформацію про те, як технології
будуть розвиватися з плином часу. На думку аналітиків компанії Gartner, інтерес до хмарних обчислень
досяг свого піку і тепер з 2014 до 2017 року головним напрямком розвитку очікується їх прийняття та
застосування. Модель SaaS швидко впроваджується на підприємствах і Gartner прогнозує, що понад 50 %
організацій будуть мати в своєму розпорядженні якусь форму SaaS платформи до 2015 року. Personal
Cloud, як очікується, замінить персональний комп'ютер вже у в 2014 році. Приватні хмари є однією із
найбільш відсоткових областей в галузі. Більше 75 % респондентів стверджують, що вони планують
слідувати стратегії в цій області до 2014 року, а вже сьогодні більше 30 % установ у всьому світі вже
розгортають, як мінімум, одне хмарне рішення. Прогнозується, що ринок хмарних послуг до 2016 року
досягне рівня в $ 83 млрд. [5].
Таким чином, період масового освоєння хмарних технологій ще не настав, проте час може бути
згаяно. Все йде до того, що практично кожна установа або організація буде так чи інакше користуватися
хмарними платформами, адже економічний зиск та гнучкість є домінуючими факторами. Тому ІТспеціалістам навчальних закладів варто вже зараз розглядати варіанти та планувати відповідні закупівлі
устаткування й консультуватися з провайдерами хмарних платформ.
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Словинский О. В. Организационные аспекты внедрения облачных вычислений в сфере образования.
В данной статье раскрыты определения и обязательные характеристики, которые отличают
облачные вычисления от традиционной модели, идентифицируются технические и не технические
сложности реализации и возможности cloud сomputing. Рассмотрены и проанализированы
технологии SaaS ( Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) и WaaS (Workplace as a
Service), входящие в Cloud Computing, и модели развертывания облачной инфраструктуры. Освещены
перспективы внедрения облачных технологий различного вида в сферу образования и основные
направления их развития.
Ключевые слова: cloud computing, масштабируемая инфраструктура, совместное использование,
вычислительная мощность, облачная ИТ-инфраструктура.
Slovinskyy O. V. Organizational Aspects of Cloud Computing in Education.
This article deals with the definition and required characteristics that distinguish cloud computing from the
common model, identified technical and non-technical problems and capabilities of cloud somputing. SaaS
Technologies (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) and WaaS (Workplace as a Service),
members of Cloud Computing, cloud deployment model and infrastructure are analyzed. The perspective of the
cloud technologies implementation in education and the main directions of development is discovered.
Keywords: cloud computing, scalable infrastructure, computing power, cloud IT infrastructure.
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ВЕБІНАР ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ В
КОМБІНОВАНОМУ НАВЧАННІ
У статті досліджено дидактичні можливості використання вебінарів для реалізації навчально-наукової
діяльності кадрів вищої кваліфікації. Обґрунтовано науково-теоретичні основи застосування вебінару й
розглянуто його переваги над класичним семінаром. Проаналізовано обмеження, яких неможливо
уникнути в умовах проведення онлайн-заходів. Визначено практичні завдання, які потребують
розв’язання під час запровадження вебінарів та електронних конференцій.
Ключові слова: вебінар, електронна конференція, інтернет, дистанційне навчання,
комбіноване навчання.
Постановка проблеми. Впровадження новітніх інформаційних технологій в усі сфери людської
діяльності викликало високу професійну мобільність населення й необхідність модернізації та
реорганізації науково-дослідної діяльності.
Основними завданнями, цілями та напрямами розвитку інформаційного суспільства в Україні є не
лише широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту і науку, але й
використання нових відкритих електронних систем, призначених для підтримки та полегшення
інформаційного обігу, створення електронних ресурсів для підтримки інформаційного обміну,
забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень, сприяння інтеграції освіти і науки
України в глобальний інформаційний простір.
На сучасному етапі швидкого розвитку новітніх інформаційних технологій та їх інтеграції у всі сфери
життєдіяльності людини важливим завданням вищих навчальних закладів є підготовка наукових кадрів
до навчання в якісно нових умовах інформаційного суспільства. Це зумовлює проблему пошуку нових
форм, методів і засобів організації навчання, які будуть забезпечувати ефективне використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і враховувати інтереси сучасної науки.
Тому останнім часом увагу дослідників все більше привертає навчання з використанням
комп’ютерних технологій (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL), яке поєднує найкращі
риси традиційного навчального процесу та навчальних засобів, які реалізуються через Інтернет. Однією
із технологій групової взаємодії суб’єктів навчально-наукової роботи, яка об’єднує всіх її учасників в
єдине інформаційне середовище – є електронні конференції, зокрема вебінар.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичні особливості та науково-теоретичні основи
застосування електронних конференцій та вебінарів у вищій школі досліджували Н. Морзе, О. Ігнатенко,
які теоретично та практично доводили сумісність цієї технології з багатьма іншими організаційними
формами та методами навчання [1: 35].
Застосування цієї технології створює сприятливі умови для надання освітньому процесу якості
неперервності шляхом технологічної інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи в систему
комбінованого навчання, різні аспекти якого розглядали Д. Берн, Дж. Берсін, Дж. Бонк, К. Грей,
В. Гнезділов, П. Джонс, Ч. Дзюбан, В. Йоші, Р. Кертіс, Т. Коваль, А. Рейд-Янг, Є. Смирнова-Трибульска,
Дж. Сміт, Г. Шульц, Б. Шуневич та ін.
Протягом останніх років проблемам відкритої освіти на пострадянському просторі були присвячені
роботи Я. Шрайберга та В. Московкіна, в Україні це питання концептуально досліджували Т. Ярошенко,
О. Бруй, І. Кучма, І. Журавльова.
Проведений аналіз наукових праць з цієї проблеми показав, що вітчизняні вчені приділяють незначну
увагу дослідженню інтернет-семінарів у науково-дослідницькій роботі. Проте, різні аспекти
використання середовищ проведення вебінарів у навчанні висвітлюються у роботах закордонних авторів
(Д. Кеган, Є. Швенке, Х. Фрітч, Р. Гріфін та інших).
Мета дослідження – проаналізувати науково-теоретичні основи та дидактичні можливості вебінарів
як технології комбінованого колаборативного навчання, визначити їх переваги та недоліки над
класичними навчальними заходами вищої школи.
Виклад основного матеріалу. При проектуванні заходів у науково-педагогічній діяльності зручно
використовувати різні засоби ІКТ-підтримки, зокрема: готові програмні продукти для інформаційної
підтримки, засоби реалізації дистанційної освіти, соціальні сервіси Веб 2.0, системи управління
навчанням LMS, відкриті системи організації вебінарів та онлайн-конференцій.
© Словінська О. Д., 2014
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Останнім часом широкого використання набув один із найпоширеніших методів дистанційного
навчання – вебінар. Цей термін утворено від слів "web" та "seminar" і застосовується для позначення
різних онлайн заходів: семінарів, конференцій, дискусій, зустрічей, презентацій, а в деяких випадках –
тренінгів та мережевих трансляцій тих чи інших подій. У ході вебінару зв'язок між учасниками
підтримується через Інтернет, за допомогою встановленого на комп'ютері або спеціального веб-додатку.
Таким чином, онлайн-освіта стирає межі між очним і дистанційним навчанням. Прогресивність
технології проведення вебінарів полягає в її інтерактивності – ефект фізичної присутності. Слухачі
мають можливість сприймати все, що демонструє й говорить викладач, вести з ним діалог, уточнюючи в
усній або письмовій формі незрозумілі моменти або відповідаючи на поставлені їм запитання [2].
Що стосується технологічних рішень для проведення вебінарів, вони представлені в широкому
розмаїтті. Це можуть бути і веб-сервіси, які розташовуються на сервері компанії-постачальника і
підтримуються нею, і коробкові рішення – тобто замовник може розмістити його на власному сервісі і
самостійно управляти ним. Найбільш актуальний довідник рішень та сервісів для організації і
проведення вебінарів представлений на порталі Smart education.
Вебінари – це формат заходів, котрий володіє чималим числом незаперечних переваг, особливо для
корпоративного навчання [3].
Насамперед, не треба дбати про приміщення для проведення заходу, проживання учасників, а також і
безліч інших пов'язаних із цим питань. Це дозволяє дуже істотно скоротити витрати, які, звичайно ж, є
вагомим аргументом для будь-якої організації.
Важливо й те, що будь-який вебінар з легкістю може бути записаний і згодом використаний для
безлічі цілей: формування внутрішньої корпоративної бібліотеки знань, викладання в Інтернет у
відкритий для всіх чи тільки для учасників доступ. Ще одна перевага вебінарів полягає в тому, що в
одному заході цього формату може брати участь значно більша кількість осіб, ніж в очному семінарі або
тренінгу. Обмеження кількості учасників зумовлено тільки можливостями того чи іншого
технологічного рішення та умовами користування ними.
У ході дослідження було проведено класичний семінар серед студентів стаціонару Житомирського
державного університету імені Івана Франка традиційними засобами та вебінар за допомогою сервісу
BigBlueButton. Цей продукт являє собою якісне програмне забезпечення з відкритими вихідними кодами
для веб-конференцій, розроблене, передусім, для дистанційної освіти.
Сервіс BigBlueButton має класичний для вебінарів розподіл ролей "доповідач / слухачі" зручний для
одностороннього навчання, тобто для інформування учасників. Наприклад, їх ефективно
використовувати для академічної ВУЗ-івської освіти. У вебінарах та інших формах дистанційного
навчання зазвичай має місце асиметричний діалог, тобто така комунікація, в якій одна сторона
(викладач) несе відповідальність за навчання в набагато більшому обсязі, ніж друга сторона (слухач).
Результативність вебінару мало залежить від активності його учасників. Для ефективного навчання
необхідно здійснювати контроль якості навчання, що також можна зробити віддалено, за допомогою
практичних завдань, контрольних робіт, тестування [4].
Вебінари активно використовуються в дистанційному навчанні, зважаючи на його велику
популярність. Більш низька, але все ж достатня ефективність вебінарів, можлива у разі навчання, не
пов'язаного з навичками міжособистісної взаємодії. Наприклад, вебінари можуть бути ефективні для
навчання стратегії, прогнозування чи розвитку або тренування практичних навичок. Для цього можуть
бути застосовані чат-заняття або (рідше) он-лайн симулятори.
У результаті дослідження виділено переваги використання вебінарів над класичними конференціями
та тренінгами, розглянемо їх:
• Економія коштів. Не потрібно платити за оренду залу, харчування, друковані матеріали,
транспортні витрати. Особливо це актуально для компаній із широким географічним покриттям.
• Масштаб аудиторії. У вебінарі може брати участь необмежена кількість учасників. За винятком
тих випадків, коли йдеться про тренінг, тому що під час тренінгу тренер повинен не тільки видавати
інформацію, а й отримувати її. Зокрема, відстежувати реакції аудиторії й оперативно адаптувати форму
подачі інформації для забезпечення виконання навчального завдання.
• Прямий доступ до допоміжних бібліотек. Прямо в процесі навчання студент може відвідати онлайн будь-яке сховище даних, зазначених у вебінарі. Це також зручно для викладача, який може
заздалегідь підготувати необхідні посилання на зовнішні ресурси.
• Легка архівація. Вебінар легко може бути збережений, заархівований, розміщений на веб-ресурсі
або електронному носії та наданий на вимогу. Більш того, з матеріалів вебінару цілком можна створити
електронний курс.
Окрім переваг, варто розглянути й обмеження, яких не можна уникнути в умовах проведення он-лайн
заходів, порівняно з класичними семінарами з обмеженою підтримкою або відсутністю підтримки вебінарів.
1. Особистісний контакт. Відсутній факт фізичної присутності поруч співрозмовників. Відповідно,
процес тренування майже неможливий: учасник не відчуває реакції інших людей на свої прояви.
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2. Обмежена можливість тренування. Неможливо ефективно тренувати очну комунікацію в умовах
її відсутності. Втрачається можливість ефективно проводити групові та парні вправи, падає рівень
персональної відповідальності, втрачається ефект переживання особистого досвіду, учасники позбавлені
можливості моделювати свої стратегії в умовах живого спілкування.
3. Ускладнена робота з особистими якостями. Часто для підвищення ефективності тренінгу
конкретної людини необхідно працювати з її мотивацією, переконаннями. В межаах вебінару це
фактично неможливо з трьох причин: по-перше тренер не може бачити реакцій людини, по-друге,
кількість учасників вебінару може не припускати такої роботи і, по-третє, для учасника немає гарантії
конфіденційності.
4. Відсутність гарантії конфіденційності. У процесі класичного тренінгу одне із завдань тренера –
створити "безпечний простір" тренування. Тобто забезпечити для учасників можливість проявлятися
будь-яким способом, не боячись, що ця інформація вийде за межі тренувального майданчика (залу). У
вебінарі така гарантія завжди під великим питанням.
5. Ускладнена фасилітація Тренування передбачає гнучку структуру навчальної програми,
адаптивної до потреб учасників. Тобто навчальна задача зафіксована, а шляхи її досягнення гнучкі. Для
того, щоб якісно проводити тренування, тренер повинен мати можливість оперативно прояснювати
потреби, відстежувати реакції і стан учасників. У межах вебінару це неможливо.
Для впровадження вебінарів організатору необхідно визначити головну мету застосування:
проведення нарад, здійснення контролю, дистанційне навчання, консультації тощо. При цьому необхідно
враховувати основні правила вебінарів:
• гарантована високошвидкісна послуга зв'язку або виділені канали зв'язку тільки для сеансів вебконференцій;
• стабільне й надійне електроживлення телекомунікаційного обладнання;
• оптимальні шумопоглинаючі особливості приміщення, в якому буде встановлено обладнання
конференц-зв’язку;
• правильне розташування обладнання стосовно світлового фону приміщення;
• коректні налаштування телекомунікаційного зв’язку та якості обслуговування послуги зв'язку з
пріоритезацією передачі даних;
• компетентний обслуговуючий технічний персонал;
• технічний супровід та підписка на оновлення обладнання через сертифікованого виробником
постачальника;
Застосування сучасних інформаційних технологій у галузі науково-дослідницької діяльності – одна з
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформатизація істотно
вплинула на процес організації наукового процесу. Нові технології навчання на основі інформаційних і
комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття,
розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Вебінари як технологія групової взаємодії
сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг незалежно від
територіальних і національних кордонів. Крім того, технологічні інновації сприяють розвитку
неформальної освіти, тобто наданню освітніх послуг соціальними інститутами, для яких освіта не є
головною метою (підприємства, музеї тощо). Порівняно з традиційною, електронна освіта надає істотні
переваги та деякі унікальні можливості, як-от: переміщення занять в просторі й часі, гнучкий розклад,
ширший доступ до матеріалів і більше їх різномаїття, удосконалене спілкування та значно швидший
зворотній зв'язок.
З іншого боку, повне вилучення з процесу навчання суспільного елементу, який вважається
фундаментальним, напевно, є найбільшою небезпекою індивідуальної електронної освіти. Тому дуже
важливим є правильне застосування та реалізація нових інформаційних технологій у процесі освіти.
Висновки. Отже, технологія вебінарів надає потужний функціонал для реалізації колаборативного
навчального процесу та має значні дидактичні можливості, але й досі вони залишаються цілком
порівнюваними з можливостями традиційного навчання. Одним із найбільш потужних сервісів для
проведення вебінарів з підтримкою відео є платформа BigBlueButton. Відео- та аудіозв'язок, зображення,
слайдові презентації, опитування та голосування, дошки для малювання та коментарів, текстовий чат, спільне
користування додатками, але єдине, чого у вебінарі може не вистачати – це особистісний компонент,
психологічний контакт між ведучим і учасниками. Тому виникає комплекс послідовних завдань, на
вирішення яких доцільно спрямувати подальші наукові розробки. Однак вдосконалення відповідних
програмних засобів віртуального класу, орієнтованих на сучасну шкільну освіту – це лише питання
майстерності, а не технології, яку з часом і накопиченим досвідом цілком можливо реалізувати досконало.
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Словинская О. Д. Вебинар как разновидность электронной веб-конференции и его место в
комбинированном обучении.
В статье исследуются дидактические возможности использования вебинаров для реализации учебнонаучной деятельности кадров высшей квалификации. Обоснованы научно-теоретические основы
применения вебинара и рассмотрены его преимущества над классическим семинаром.
Проанализированы ограничения, которых невозможно избежать в условиях проведения онлайн
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мероприятий. Выявлены практические задачи, которые необходимо решить при организации вебинаров
и электронных конференций.
Ключевые слова: вебинар, электронная конференция, интернет, дистанционное обучение,
комбинированное обучение.
Slovinskа O. Webinar as a Variety of Web E-Conference and its Place in the Combined Learning.
This article investigates the possibility of using didactic webinars for implementing educational and scientific
activities of the highly qualified personnel. Scientific-theoretical foundations of the webinar are substantiated
and its advantages over the classical seminar are discussed. The unavoidable constraints in conducting online
activities are analyzed. Practical problems that need solving during the implementation of webinars and
electronic conferences are discovered.
Keywords: webinar, e-conference, online, distance learning, combined learning.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто чинники формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій як педагогічна проблема, які були отримані з огляду
на внутрішню структуру самоосвітньої компетентності та зміст готовності вчителя до роботи з
ІКТ. Розглянуто сутність самоосвітньої діяльності вчителя, співвідношення самоосвітньої діяльності
та самоосвітньої компетентності.
Ключові слова: самоосвітня компетентність майбутнього вчителя,
інформаційно-комунікаційні технології.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Освітня система сьогодення потребує наявність
педагогів готових до реалізації професійної освітньої діяльності в умовах інформатизації, що ставить
перед сучасним педагогом низку вимог, пов’язаних із навичками роботи з комп’ютером і комп’ютерними
технологіями. Реформування освіти в нашій країні передбачає створення нових стандартів,
вдосконалення змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання, створює
передумови для індивідуалізації навчання, впровадження інтерактивних технологій, створення
дидактичних і методичних матеріалів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
навчальному процесі. Важливу роль ІКТ відіграють в процесі формування в майбутнього вчителя
самоосвітньої компетентності.
Сучасний учитель повинен мати гнучкість і нестандартність мислення, вміти адаптуватись до
швидких змін умов сучасного життя, бути компетентним, конкурентоздатним на ринку праці,
особистістю, яка вільно володіє своєю професією й орієнтується в суміжних сферах діяльності, здатним
до ефективної роботи зі спеціальності на високому рівні, готовим до постійного професійного зростання.
Все це можливо лише за умов високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених
професійних умінь, здібностей і майстерності, які неможливі без сформованої самоосвітньої
компетентності. А тому, постає питання про формування у майбутнього вчителя самоосвітньої
компетентності, використовуючи ІКТ.
Аналіз публікацій. Проблемі формування професійної компетентності майбутнього вчителя
присвячена значна кількість робіт педагогів і психологів, а саме Д. Альферової, С. Бондар, Н. Глинянюк,
М. Єрмоленка, А. Маркової, В. Мижерикова, Є. Павлютенкова, Н. Разіна, С. Тищенко, Є. Шишова та ін.
Проблемі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті присвятили свої праці
В. Биков, Я. Булахова, О. Бондаренко, Ю. Валькман, Р. Гуревич, А. Гуржій, В. Заболотний, Г. Козлакова,
О. Міщенко, Л. Панченко, О. Пінчук, О. Шестопал і ін. Незважаючи на значний інтерес науковців до
питання інформатизації освіти та освітнього простору, проблема готовності вчителя до роботи з
інформаційно-комунікаційними технологіями на сьогодні залишається маловивченою, хоча їй були
присвячені роботи таких вчених, як О. Дубасенюк, І. Зязюн, С. Іванов, Н. Кузьміна, Н. Кухарева,
В. Лозова, Л. Панченко, С. Сисоєва, О. Щербаков і ін.
На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури маємо стверджувати, що існуючий досвід
свідчить про актуальність потреби у розробці теоретичних основ і практичних шляхів формування
професійної компетентності майбутнього вчителя за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій, одним із головних компонентів якої являється самоосвітня компетентність.
Мета даної статті полягає у визначені чинників формування самоосвітньої компетентності та змісту
готовності майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні
та, як наслідок, використання цих умінь у подальшій професійній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Компетентність – це загальна здібність особистості, яка ґрунтується на
знаннях, досвіді, цінностях, схильностях і вміннях, набутих завдяки навчанню. Компетентність базується
на постійному тренінгу засвоєння набутих знань та вмінь особистістю [1: 160].
Дж. Равен у зміст поняття компетентність вкладає "…специфічну здатність людини, необхідну для
ефективного виконання конкретної діяльності в певній предметній галузі. Ця здатність передбачає наявність у
людини таких якостей, рис і здатностей: вузькоспеціальні знання; особливого роду предметні навички; способи
мислення; розуміння відповідальності за свої дії" [2: 6].
На думку міжнародних експертів компетентність охоплює [3: 96-97]:
1. Задані навички (вимога виконувати певні індивідуальні завдання).
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2. Використання знань і вмінь на робочому місці на рівні встановлених вимог (стандартів) до даної
роботи.
3. Здатність відповідально виконувати обов’язки та досягати запланованих результатів.
4. Здатність знаходити рішення у нестандартних ситуаціях.
5. Здатність застосовувати знання та вміння в нових умовах виробничої діяльності.
О. Пометун зазначає, що компетентність є ключовим, своєрідним "вузловим" поняттям, оскільки
воно, по-перше, поєднує в собі інтелектуальний та навичковий складники освіти; по-друге, в понятті
компетентності закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти, сформованого "від результату"
("стандарт на виході"); по-третє, ключова компетентність є інтегративною за природою, тому що вона
містить низку однорідних чи близьких умінь і знань, що належать до широких сфер культури та
діяльності (інформаційної, правової тощо) [4: 18].
На наш погляд, під компетентністю людини можна розуміти спеціально організовані сукупності знань,
умінь, навичок і ставлень, які набуваються у процесі навчання. Вони використовуються особистістю в разі
потреби в різних контекстах залежно від умов і потреб щодо здійснення різних видів діяльності.
Самоосвіта в словнику [5: 511] визначається як освіта, що набувається в процесі самостійної роботи,
без проходження систематичного курсу навчання в освітньому закладі. Самоосвіта вчителя – основна
форма підвищення його професійної кваліфікації, яка полягає в удосконаленні знань і узагальненні
педагогічного досвіду шляхом ціленаправленої самостійної роботи над літературою та матеріалами, які
містяться в методичному кабінеті, бібліотеці та ін.
Н. Бухлова пропонує визначити самоосвітню діяльність вчителя як сукупність декількох "само" [6: 32-33]:
• самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
• самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
• самовизначення – вміння вибирати, усвідомити свої інтереси;
• самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми
самоосвіти; планувати, організувати навчальну діяльність;
• самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей;
• самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;
• самоконтроль – вміння здійснювати контроль за власною діяльністю;
• самоаналіз – підведення підсумків, визначення результативності;
• саморозвиток;
• самоствердження.
Безперервна самоосвіта є основною формою підвищення компетентності вчителя, яка складається з
удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом власної цілеспрямованої
самоосвітньої діяльності.
Самоосвітня компетентність є однією із ключових компетентностей, що формується в процесі
самонавчання та самовиховання. Структура самоосвітньої компетентності базується на основі [3: 60]:
• розуміння особистих потреб на підставі самоаналізу, самопізнання, самообліку сильних і слабких
сторін своєї діяльності;
• розробки та виконання програми самоосвіти з урахуванням особистих потреб і потреб суспільства;
• упорядкування своїх знань, знаходження зв’язків між ними;
• критичного оцінювання будь-якої отриманої інформації, вироблення особистої позиції y процесі
здобуття певних знань;
• розв’язування різноманітних проблем на основі здобутих самостійно знань;
• гнучкості застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін;
• представлення, обґрунтування та захисту отриманого результату;
• знаходження нестандартних нових рішень на основі самостійно здобутих знань;
• організації особистих прийомів самонавчання;
• використання для отримання інформації різноманітних баз даних, джерел інформації;
• використання нових технологій інформації та комунікації;
• подолання труднощів, невпевненості, ліні;
• адекватного оцінювання значення здобутих знань у своїй діяльності;
• співробітництва з іншими людьми, здобування знань шляхом колективної діяльності;
• прийняття рішення на основі співробітництва, толерантного ставлення до опозиційної точки зору;
• відповідальності за організацію своєї самоосвітньої роботи;
• постійного самоаналізу та самоконтролю за самоосвітньою діяльністю;
• удосконалення своїх результатів, отриманих під час самоосвіти.
На наш погляд, найбільш успішно самоосвітню компетентність можна формувати, використовуючи
інформаційно-комунікаційні технології, оскільки на сьогоднішній день існує велика кількість нових
технічних засобів iз колосальними навчальними ресурсами, які принципово впливають на організацію
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навчального процесу, розширюючи його можливості. Нові технічні, інформаційні, поліграфічні,
аудіовізуальні засоби стають у наш час невід’ємним компонентом освітнього процесу, вносячи в нього
специфіку у вигляді неподільності методів і засобів.
Завдяки оригінальності інтерактивних методів навчання та викладання, зростає цікавість до процесу
навчання та формується жага до самовдосконалення, до самостійного пошуку інформації, до самоосвіти
протягом всього життя.
На нашу думку, готовність майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних
технологій у роботі та навчанні полягає, насамперед, у розумінні та усвідомленнi важливості
комп’ютеризації сучасного навчального процесу в умовах сучасного інформаційного суспільства, а
також місця та функції вчителя в освітньому процесі. Вона є складною інтеграцією ціннісномотиваційних, змістовно-операційних та рефлексивних компонентів, від рівня сформованості яких
залежить успішність виконання, поряд із традиційними, нових функцій, що зумовлені інформатизацією
суспільства; ефективність створення вчителем сучасного відкритого освітнього середовища;
правильність підбору педагогічно доцільних форм, методів та засобів навчання.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підсумовуючи вищесказане, ми з’ясували, що
успішність самореалізації вчителя в професійній діяльності визначається, насамперед, його здатністю до
самоосвіти, володінням стратегії саморозвитку та самовдосконалення, які забезпечують переорієнтацію
мислення сучасного вчителя, що набуває особливого значення у контексті усвідомлення принципово
нових вимог до педагогічної діяльності, до готовності щодо використання засобів ІКТ у його
професійній діяльності.
Зазначені чинники формування самоосвітньої компетентності свідчать про те, що самоосвітня
компетентність – складний процес, який базується на цілій низці умінь і навичок поетапного
розв’язування поставлених особистістю задач і цілей. Крім того, формування самоосвітньої
компетентності повинно виконуватись за всіма компонентами її внутрішньої структури. Тобто, для
достатньо високого результату необхідна всебічна підготовка майбутнього вчителя. Такими чинниками
є: професійне володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; когнітивний підхід до набуття
нових знань, умінь і навичок за допомогою ІКТ; розуміння цінності ІКТ для організації навчального
процесу; готовність вчителя до роботи з ІКТ. Врахування перелічених чинників дозволить підготувати
майбутнього вчителя не тільки до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному
процесі, а й сформувати його самоосвітню компетентність.
А відтак, подальшого дослідження потребують організаційно-педагогічні засади організації
навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження їх в освітню
діяльність всіх ступенів освіти. За допомогою яких буде відбуватись формування вчителя, здатного не
тільки обслуговувати педагогічні й соціальні технології, які є, але й виходити за межі нормативної
діяльності, здійснювати інноваційні процеси творчості в широкому розумінні.
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Федоренко Е. Г. Факторы формирования самообразовательной компетентности будущего учителя
средствами информационно-коммуникационных технологий.
В статье рассматриваются факторы формирования самообразовательной компетентности будущих
учителей с помощью информационно-коммуникационных технологий как педагогическая проблема,
полученных с учетом внутренней структуры самообразовательной компетентности и содержание
готовности учителя к работе с ИКТ. Рассмотрена сущность самообразовательной деятельности
учителя, соотношение самообразовательной деятельности и самообразовательной компетентности.
Ключевые слова: самообразовательная компетентность будущего учителя, информационнокоммуникационные технологии.
Fedorenko E. G. Factors of Formation of Future Teachers Self-Competence by Means of InformationalCommunicational Technologies.
The educational system of teachers requires to implement professional educational activities in the information
that confronts a modern teacher with a number of requirements related to computer skills and computer
technologies. Reforming education in our country provides the creation of new standards, improving the content
of teaching materials, textbooks, forms and methods of training, the prerequisite for the individualization of
learning, the introduction of interactive technologies, the creation of teaching and learning materials with the
application of informational-communicational technologies (ICT) in the teaching process. ICT plays an
important role in the formation of a future teacher’s self-competence. All this is possible only if there are the
high level of the professional competence, the availability of advanced professional skills, abilities and skills.
The article considers the factors of future teachers’ self-educational competence, using ICT as a pedagogical
problem, taken with the fact of the internal structure of the self-educational competence and the teachers’
readiness to work with ICT. The essence of the teacher’s self-educational activity, the ratio of self-educational
activity and competence are viewed. The purpose of this article is to identify factors in the formation of future
teachers’ self-competence and readiness to use ICT in teaching and as a consequence, the use of these skills in
the future career. This article gives the brief analysis of the psychological and educational literature affecting
the diversity of studies of various problems concerning the formation of the professional competence, the
implementation of informational and communicational technologies in education, provides the definitions of
education, self-education, competence and self-educational competence. The conclusions are made about the
most successful formation of self-competence with the help of informational and communicational technologies.
Keywords: future teachers’ self-educational competence, informational-communicational technologies.
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ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто основні принципи формування англомовної граматичної компетентності
майбутніх філологів у процесі інтерактивного навчання. На основі аналізу наукових досліджень та
публікацій і з урахуванням специфіки інтерактивного навчання виділено дидактичні принципи
свідомості, активності, проблемності, взаємозв’язку навчання та життя, систематичності і
послідовності, особистісно орієнтованої спрямованості навчання та методичні принципи
комунікативності, професіоналізації, групової взаємодії, поєднання диференційованого й інтегрованого
навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: дидактичні принципи, методичні принципи, граматична компетентність, майбутні
філологи, інтерактивне навчання.
Постановка проблеми. Сучасний ринок праці потребує спеціалістів, які не лише володіють
глибокими знаннями у певній сфері життєдіяльності, але й здатні проявляти ініціативу, критично
мислити, оригінально вирішувати різноманітні завдання і проблеми та працювати в колективі,
проявляючи толерантність до думок інших. Завдання вищої освіти – організувати навчальний процес, в
якому формуються вищезазначені навички та вміння, впроваджуючи у вищих навчальних закладах
особистісно-орієнтовані технології навчання, серед яких вагоме місце займають інтерактивні технології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті іншомовного навчання інтерактивні
технології досліджують чимало науковців. Так, дисертаційне дослідження Г. Крівчикової присвячене
методиці інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови;
дисертаційна праця Ю. Семенчука – проблемі формування англомовної лексичної компетенції у
студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання; у дисертації В. Ревенко
з’ясовано дидактичні умови застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх
учителів іноземних мов. Різні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у середній та вищій школі
відображено у статтях таких науковців, як В. Козубай, Н. Кочубей, Ю. Петрусевич, В. Редько, Т. Резнік,
Т. Рудницька, О. Синекоп, Л. Скучинська та ін. Втім, проведений аналіз наукової літератури засвідчив,
що в ній бракує досліджень, пов’язаних із використанням інтерактивного навчання з метою формування
англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів. Важливість вирішення зазначеної
проблеми зумовлює нашу увагу до неї.
Як відомо, навчання будь-якої іноземної мови базується на дидактичних та методичних принципах,
які у взаємодії скеровують навчальний процес та забезпечують його ефективність. Принципи навчання
іноземної мови висвітлено в працях І. Бім, Н. Гальскової, Н. Гез, М. Ляховицького, О. Миролюбова,
Р. Мін’яр-Бєлоручева, Ф. Рабинович, Г. Рогової, Т. Сахарової, Н. Скляренко, Ю. Пассова, С. Шатілова.
Автори певної кількості робіт торкаються питання принципів формування граматичної компетентності
майбутніх філологів. Зокрема, О. Вовк до таких принципів відносить принцип стилістичної
диференціації мовлення, принцип когнітивної спрямованості, принцип науковості, принцип професійнопедагогічної спрямованості, принцип проблемності. Згідно з Т. Стеченко, формування професійно
орієнтованої англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів має відбуватися з
урахуванням дидактичних принципів проблемності, наступності, зв’язку навчання з життям, практикою
та методичних принципів комунікативності, діалогу культур і цивілізацій, мовленнєво-розумової
активності й самостійності студентів, новизни, урахування рідної мови, професійної спрямованості.
Досліджуючи особливості організації інтегрованого навчання граматики другої іноземної мови,
Л. Орловська виділяє такі принципи засвоєння мовного матеріалу: дидактичні принципи наступності,
систематичності й послідовності; методичні принципи урахування рідної мови, опори на першу іноземну
мову, взаємопов’язаного навчання аспектів іноземної мови при домінуючій ролі одного з них, поєднання
диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності,
концентричності в організації мовного матеріалу. Проте, враховуючи особливості інтерактивного
навчання граматики англійської мови, а також недостатню розробку питання, вважаємо за необхідне
конкретизувати й обґрунтувати принципи формування англомовної граматичної компетентності
майбутніх філологів засобами інтерактивного навчання.
Отже, мета даної статті полягає у визначенні провідних дидактичних і методичних принципів
формування англомовної граматичної компетентності майбутніх учителів засобами інтерактивного
навчання (на прикладі ігрових методів навчання).
© Якимчук Н. В., 2014
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Виклад основного матеріалу. Поняття "принципи навчання" трактують як "загальні положення, що
відображають закономірності процесу навчання і вимоги до його організації, дотримання яких дає змогу
педагогу досягти запланованих цілей навчання" [1: 65]. Реалізуючись у змісті, організаційних формах та
методах навчальної роботи, принципи навчання визначають стратегію і тактику педагогічної діяльності.
Аналіз сучасних джерел [1-6] свідчить, що серед основних загальнодидактичних принципів
організації сучасного процесу навчання іноземних мов вчені виділяють принципи свідомості, науковості,
наочності, систематичності і послідовності, міцності знань, активності, самостійності, колективності,
проблемності, доступності і посильності, єдності освітньої, розвивальної та виховної функцій навчання,
індивідуалізації, гуманізації, взаємозв’язку навчання та життя, емоційності навчання, творчого характеру
процесу навчання.
При формуванні англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів засобами
інтерактивного навчання особливого значення, на нашу думку, набувають такі дидактичні принципи, як
принцип свідомості, активності, проблемності, взаємозв’язку навчання та життя, систематичності і
послідовності, особистісно орієнтованої спрямованості навчання.
Розглянемо, як кожен із виділених нами принципів реалізується в контексті нашого дослідження.
Принцип свідомості полягає в тому, що студенти усвідомлюють освоювані дії та операції із
навчальним матеріалом; це, іншими словами, означає, що навички і вміння формуються на свідомій
основі. Виняткове значення даного принципу для сучасного навчання іноземних мов визначається
вмінням свідомо користуватися іноземною мовою як засобом спілкування і самовираження [3: 144].
Реалізація принципу свідомості в процесі інтерактивного формування англомовної граматичної
компетентності майбутніх учителів передбачає свідомий аналіз граматичного явища, що вивчається,
розуміння його форми, значення та контексту вживання; зіставлення граматичних систем рідної та
іноземної мови, що сприяє позитивному мовному переносу та подоланню інтерферентного впливу рідної
мови; виділення суттєвих ознак граматичної структури та їх узагальнення; осмислений вибір відповідного
граматичного явища в змодельованих ситуаціях спілкування, свідоме співвідношення його форми,
значення та функції; свідоме оволодіння прийомами самостійної роботи з граматичним матеріалом.
Принцип активності є одним із провідних в організації інтерактивного навчання граматики,
оскільки застосування інтерактивних методів, зокрема ігрових, передбачає участь усіх без винятку
студентів у мовленнєворозумовій діяльності. Висока активність студентів забезпечується встановленням
суб’єкт-суб’єктних стосунків між викладачем та студентами; динамізмом гри; позитивним ставленням та
інтересом студентів до ігрової діяльності; зміною режимів роботи на занятті; позитивними стосунками
між студентами; використанням життєвого та іншомовного досвіду студентів; застосуванням
проблемних завдань та ситуацій, які стимулюють спілкування, творче, критичне та логічне мислення,
пізнавальну самостійність студентів.
Створення на заняттях із практичної граматики проблемних ситуацій, які активізують діяльність
студентів, забезпечує тісний зв’язок принципу активності з принципом проблемності, який найбільш
природно можна реалізувати саме у процесі гри через організацію багаторівневих ігрових сюжетів, в
основі яких лежать завдання, що поступово ускладнюються [7: 73].
Моделювання природних умов комунікації при інтерактивному навчанні англійської граматики
забезпечує реалізацію ще одного домінуючого в нашому дослідженні принципу – принципу
взаємозв’язку навчання та життя. Опора на даний принцип передбачає залучення студентів до
застосування набутих знань, навичок і вмінь на практиці; використання життєвого досвіду студентів;
виконання студентами завдань, які моделюють фрагменти майбутньої професійної діяльності [8: 5].
Принцип систематичності і послідовності передбачає послідовність пред’явлення та засвоєння
мовних явищ у єдності їх форми, значення та функції. Згідно з цим принципом зберігається наступність
між етапами навчання та елементами навчального матеріалу. Це означає, що кожен новий елемент
граматичного матеріалу ґрунтується на раніше засвоєних знаннях та сформованих навичках і є основою
для вивчення подальшого матеріалу. Урахування принципу систематичності і послідовності також
вимагає регулярного повторення вивченого граматичного матеріалу, його узагальнення та своєчасного
відновлення прогалин у мовленнєвому досвіді студентів.
Зважаючи на специфіку нашого дослідження, вважаємо за доцільне виділити принцип особистісно
орієнтованої спрямованості навчання, який тісно пов’язаний із принципом виховуючого і
розвивального навчання та принципом індивідуалізації. Сутність даного принципу полягає в послідовній
активізації та розвитку наявних у кожного студента інтелектуальних здібностей, знань і мовленнєвого
досвіду, його емоцій і настроїв [3: 144].
Російські науковці Н. Гальскова та Н. Гез, посилаючись на О. Леонтьєва, зазначають, що особистісно
орієнтована спрямованість навчання іноземних мов призначена: 1) сприяти засвоєнню студентами
соціального досвіду, тобто знань, умінь і навичок, які необхідні для нормальної життєдіяльності в
суспільстві, конкретному соціумі; 2) стимулювати здатність до вільного і творчого мислення; 3)
формувати світогляд студента, створювати цілісну картину світу у всій його різноманітності; 4)
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розвивати вміння свідомо планувати свій розвиток, розуміти його динаміку, самостійно вчитися, в тому
числі самостійно засвоювати нову лінгвокультуру; 5) формувати систему особистісних якостей студента,
що сприяють його саморозвитку (мотивацію, рефлексію і т. д.) [3: 142].
Реалізація зазначеного принципу при інтерактивному формуванні англомовної граматичної
компетентності майбутніх учителів англійської мови досягається встановленням партнерських стосунків
між суб’єктами навчального процесу, які базуються на співпраці, націленій на досягнення спільної мети;
врахуванням уподобань та потреб студентів при виборі проблем, в обговоренні яких засвоюються
граматичні конструкції; добором партнерів по спілкуванню (партнерів по грі), розподілом ролей;
використанням особистісно орієнтованої технології виправлення помилок, яка передбачає підтримку й
допомогу студенту з боку викладача; диференційованим підходом у наданні допомоги; створенням
ситуацій спілкування, які виховують позитивні риси характеру, культуру мовлення й поведінки, ціннісні
орієнтації та розвивають комунікативні, пізнавальні, соціальні та творчі здібності майбутнього філолога.
Дидактичні принципи реалізуються у взаємодії один із одним, а також із методичними принципами,
серед яких виділяють принцип комунікативної спрямованості, домінуючої ролі вправ, урахування рідної
мови, взаємопов’язаного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, диференційованого підходу до
навчання видів мовленнєвої діяльності, апроксимації, активізації слухових і мовно-моторних відчуттів
при формуванні мовних навичок [1: 72-73].
На основі аналізу наукової літератури [3; 8-11 та ін.] для організації інтерактивного навчання
англійської граматики ми виокремлюємо такі методичні принципи, як принцип комунікативності,
принцип поєднання диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої
діяльності, принцип професіоналізації і принцип групової взаємодії.
Принцип комунікативності є одним із найголовніших у сучасній методиці навчання іноземних мов.
Сутність цього принципу полягає в тому, що іншомовне навчання повинно бути спрямованим на
формування у студента рис бі / полікультурної мовної особистості, здатної рівноправно й автономно
брати участь у міжкультурному спілкуванні [3: 150]. Комунікативно спрямоване навчання повинно
стимулювати високу особисту мотивацію студентів як у спілкуванні іноземною мовою, так і у вивченні
цієї мови та створювати умови, які забезпечують студенту можливість: 1) вільно проявляти всі розумові
операції і дії; 2) використовувати мовні засоби для реалізації особистих потреб; 3) долати так звані мовні
бар’єри [3: 151].
Ю. Пассов розглядає поняття комунікативності як максимальну адекватність процесу навчання
процесу комунікації за його основними параметрами, такими як: 1) діяльнісний характер мовленнєвої
поведінки співрозмовників, що втілюється в комунікативній поведінці викладача як учасника процесу
спілкування та навчання і в комунікативній (умотивованій, активній) поведінці студента як суб’єкта
спілкування та навчання; 2) предметність процесу комунікації, що передбачає обмежений, але точно
визначений набір предметів обговорення (тем, подій та ін.); 3) ситуації спілкування, які моделюються як
найбільш типові варіанти взаємовідносин співрозмовників; 4) мовленнєві засоби, які забезпечують
процес спілкування і навчання в конкретних ситуаціях. Таким чином, процес навчання як модель
реального спілкування зберігає всі його основні риси: діяльнісний характер, цілеспрямованість,
вмотивованість, ситуативність, предметність, змістовність [9: 34].
У межах нашого дослідження принцип комунікативності відображається в самій сутності рольових та
ділових ігор, які ми розглядаємо як ефективні інтерактивні методи формування англомовної граматичної
компетентності майбутніх філологів. Адже рольові та ділові ігри проводяться на основі створення
ситуацій, адекватних реальному спілкуванню. Зазначимо, що під ситуацією ми, слідом за Ю. Пассовим
[9: 95], розуміємо динамічну систему взаємовідносин суб’єктів спілкування, що відображається в їхній
свідомості та породжує потребу в цілеспрямованій мовленнєвій дії.
Оскільки майбутні філологи повинні вміти граматично правильно висловлюватись у будь-яких
умовах спілкування, ми, поділяючи точку зору Т. Стеченко [12 :122], вважаємо за необхідне створювати
на заняттях із практичної граматики різні типи комунікативних ситуацій: 1) статусно-рольових відносин,
які мають стереотипний характер та співвідносяться зі знаннями, досвідом, звичками, навичками та
вміннями щось робити; 2) соціальних взаємовідносин, в яких студенти постають як представники
вікових груп, професійних груп, суспільних організацій, етнічних та територіальних спільнот та ін.;
3) відносин сумісної діяльності, які виникають у навчально-пізнавальній, спортивній, побутовій та інших
формах діяльності; 4) моральних взаємовідносин, які мають інтегративний характер і пронизують усі
сфери життєдіяльності людини.
Варто зазначити, що врахування принципу комунікативності при формуванні англомовної
граматичної компетентності студентів-філологів вимагає забезпечення новизни ситуацій, що
моделюються на занятті. Використання ігрової діяльності дозволяє з легкістю реалізувати цю вимогу
шляхом зміни мовленнєвих партнерів (учасників гри), варіювання завдань, подій, обставин, проблем,
взаємин між співрозмовниками та ін.
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Опора на принцип комунікативності при організації інтерактивного навчання граматики також
передбачає паралельне засвоєння граматичної форми та її функції у мовленні. Організація та розподіл
навчального матеріалу повинні бути функціонально орієнтованими, тобто відбуватись з урахуванням
мовленнєвих функцій граматичних структур, за ситуаціями залежно від комунікативної потреби.
Засвоєння граматичного матеріалу в процесі інтерактивного навчання має відбуватись з урахуванням
принципу поєднання диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів
мовленнєвої діяльності (термін Л. Орловської). Даний принцип, з одного боку, забезпечує
розмежування навчання усного і писемного мовлення; аудіювання і говоріння; читання і письма і т. п.,
оскільки, як відомо, кожен вид мовленнєвої діяльності має свої механізми, що базуються на різних
психофізіологічних процесах, і навіть своє лексико-граматичне оформлення. З іншого боку,
забезпечується інтегроване засвоєння різних аспектів мови в процесі навчання вимови, словам,
граматичним структурам на мовленнєвих одиницях рівня слова, словосполучення, речення,
понадфразової єдності. Крім цього, навчання одного виду мовленнєвої діяльності залучає інші, тобто
проявляється інтеграція різних видів мовленнєвої діяльності. Наприклад, аудіювання може
супроводжуватись письмом, читання – говорінням і т. п. Таким чином, при навчанні граматики
одночасно більшою чи меншою мірою використовуються всі аспекти мови і всі види мовленнєвої
діяльності [11: 44-45; 13: 140-141].
Реалізація принципу поєднання диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та
видів мовленнєвої діяльності в нашому дослідженні передбачає проведення дидактичних ігор в усних і
письмових формах; проведення рольових та ділових ігор на основі прочитаного чи прослуханого
матеріалу; написання письмових робіт на завершальному етапі рольових ігор.
Принцип професіоналізації вважаємо одним із домінуючих в організації процесу формування
англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивного навчання,
оскільки професіоналізація особистості студента, його професійне становлення та особистісне зростання
як фахівця є одним із найголовніших завдань сучасної вищої школи [14: 77]. Професійне становлення
педагога розглядається як безперервний процес цілеспрямованої прогресивної зміни особистості,
удосконалення професійних здібностей у результаті соціальних впливів та власної активності,
переконструювання вчителем свого внутрішнього світу, що веде до принципово нового способу
життєдіяльності [15: 19].
За принципом професіоналізації в процесі інтерактивного навчання граматики студенти-філологи
набувають конкретних предметних знань, умінь і навичок, а також засвоюють професійно значущі вміння
для застосування в майбутній професійно-творчій діяльності; опановують педагогічне мислення;
розвивають професійно важливі якості та творчий потенціал; осмислюють суспільну значущість
майбутньої професії. Реалізація цього принципу на практиці забезпечується таким інтерактивним методом,
як ділова гра, яка дозволяє моделювати реальні умови професійної діяльності майбутніх учителів
англійської мови, які повинні оволодіти граматичною системою мови не лише для того, щоб грамотно
спілкуватися з представниками інших культур, але й навчати граматики інших. Як зазначають дослідники
[16: 111], саме в процесі ділової гри відбувається апробація функціонального професіоналізму майбутніх
педагогів, розкриваються їхні професійні та особистісні якості, формується культура педагогічного
спілкування, краще усвідомлюється соціальна роль учителя, його професійний обов’язок. Гра надає
студентам можливість подолати бар’єр між їх теоретичною та практичною підготовкою.
Зважаючи на те, що будь-який інтерактивний метод передбачає роботу студентів у групах (в парах, у
малих групах, у командах), їх взаємодію та співпрацю, ми, слідом за Ю. Петрусевич [17], висуваємо
специфічний принцип групової взаємодії, на який варто звернути особливу увагу при формуванні
англомовної граматичної компетентності майбутніх учителів англійської мови.
Під час спільного навчання в академічній групі створюється певна структура міжособистісних
відносин студентів, яка, передусім, базується на емоційних оцінках. Водночас, відбувається формування
групових норм, установок, ціннісних орієнтацій, із позиції яких у подальшому відбувається
міжособистісне оцінювання в групі. Вивчення внутрішньої ситуації у групі та вміле маніпулювання
взаємовідносинами студентів дозволяє педагогу досягти високих результатів у навчанні та зберегти й
зміцнити міжособистісну цілісність академічної групи. Використання інтерактивних методів створює
найефективніші умови втручання в груповий процес із метою реалізації вищезазначених цілей [17: 226].
Досліджуючи проблему групової співпраці, вчені (К. Нор, Н. Пожар, О. Пометун, Л. Пироженко,
H. Brown, J. McNally та ін.) стверджують, що такий вид організації навчання створює позитивний
емоційний клімат, який забезпечує почуття безпеки, в якому зазвичай мовчазні студенти стають
активними учасниками комунікативної взаємодії, долаючи власну невпевненість, страх критики та
несхвалення з боку товаришів. Відчуваючи групову приналежність, студенти легше долають труднощі,
що виникають на їхньому шляху, допомагають один одному як інтелектуально, так і емоційно.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, організація інтерактивного навчання
граматики англійської мови майбутніх філологів має ґрунтуватися на дидактичних принципах
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свідомості, активності, проблемності, взаємозв’язку навчання та життя, систематичності і послідовності,
особистісно орієнтованої спрямованості навчання та методичних принципах комунікативності,
поєднання диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої
діяльності, професіоналізації, групової взаємодії. Реалізація виділених нами принципів сприятиме
підвищенню пізнавальної активності студентів та забезпечить успішність та ефективність розробленої
нами методики формування англомовної граматичної компетентності майбутніх учителів англійської
мови, сутність та особливості якої буде відображено у наших наступних публікаціях.
Перспективу подальшого дослідження ми також вбачаємо у відборі навчального матеріалу та у
розробці системи вправ для формування граматичної компетентності студентів-філологів у процесі
інтерактивного навчання.
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Якимчук Н. В. Дидактические и методические принципы формирования англоязычной
грамматической компетентности будущих филологов в процессе интерактивного обучения.
В статье рассматриваются основные принципы формирования англоязычной грамматической
компетентности будущих филологов в процессе интерактивного обучения. На основе анализа научных
исследований и публикаций и с учетом специфики интерактивного обучения выделены дидактические
принципы сознательности, активности, проблемности, взаимосвязи обучения и жизни,
систематичности и последовательности, личностно ориентированной направленности обучения и
методические принципы коммуникативности, сочетания дифференцированного и интегрированного
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обучения языковых аспектов и видов речевой деятельности, профессионализации, группового
взаимодействия.
Ключевые слова: дидактические принципы, методические принципы, грамматическая
компетентность, будущие филологи, интерактивное обучение.
Yakymchuk N. V. Didactic and Methodical Principles of Forming Future Philologists’ English Grammar
Competence in the Process of the Interactive Teaching.
To have an in-depth knowledge of a particular subject is not enough for today’s graduate to get a good job. The
current employment market requires quick-thinking people who can take the initiative, have the original
approach to solving various challenges and are able to work in a team, showing tolerance to the views of others.
The objective of higher education is to develop the above-mentioned students’ skills by introducing learnercentered teaching methods, particularly interactive methods, into the educational process. The given article
focuses on the basic principles of forming the future philologists' English grammar competence in the process of
the interactive teaching. On the basis of scientific researches and publications analysis and considering the
peculiarities of the interactive teaching the author singles out such didactic principles as the principle of
consciousness, the principle of activity, the principle of problem teaching, the principle of systematic character
and graduality, the principle of interconnection between education and life, the principle of learner-centered
education and such methodical principles as the principle of communicative orientation, the principle of
combining the differentiated and integrated learning of language aspects and kinds of speech activity, the
principle of professional orientation, the principle of group interaction. It is stated that the application of the
selected didactic and methodical principles in the process of the interactive grammar teaching will enhance the
students' cognitive activity and ensure the effective formation of future teachers' English grammar competence.
Keywords: didactic principles, methodical principles, grammar competence, future philologists,
interactive teaching.

165

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Педагогічні науки

УДК 372.893
Р. Г. Баландюк,
здобувач лабораторії суспільствознавчої освіти (Інститут педагогіки НАПН України)
abcd2013abcd@mail.ua
ЗМІСТ І МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СЕРЕД ІНШИХ КОМПОНЕНТІВ ЗМІСТУ
ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
У даній статті розкрито сутність змісту освіти як системи вимог суспільства до молодої людини з
метою підготовки її до життя. Як складова частина "змісту освіти" описується поняття "зміст
історичної освіти", в якому акцент робиться на людину, а політична, економічна історія постають
фоном, щоб зрозуміти умови життя людини в певну епоху. Уточнено сутність поняття "економічна
складова змісту історії" як одного з компонентів змісту шкільної історичної освіти, визначено його
основні функції та особливості, встановлено, що цей компонент закладає основу економічних знань,
умінь та навичок, які необхідні учням для застосування в різних життєвих ситуаціях.
Ключові слова: економічна історія, зміст освіти, зміст історичної освіти, економічна складова змісту
шкільної освіти.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство створює багато викликів для людини ХХІ ст. Перегляд
ціннісно-світоглядних ідей вимагає особливої уваги до питань змісту шкільної історичної освіти, в якій
визначальною особливістю є з’ясування місця й ролі людини в суспільстві.
З 1991 р., коли Україна стала незалежною, триває як процес оновлення змісту шкільної освіти загалом, так
і пошук оптимальних шляхів розвитку шкільної історичної освіти зокрема. Серед проблем структури і змісту
історичної освіти важливе місце займає питання співвідношення складових змісту історії.
Як стверджують українські вчені-методисти, актуальною для курсів вітчизняної історії є проблема
оптимального поєднання різних аспектів суспільного життя. Вітчизняна історія постає зазвичай як
історія суспільно-історичних подій, боротьби політичних сил. Економічну та соціальну історію в наших
шкільних курсах представлено епізодично. Вивчення лише політичної історії не є плідним напрямом,
який, з одного боку, спричиняє перевантаження учнів фактичним матеріалом, а з іншого – формує вузькі
уявлення дітей про історичний процес і знижує в них пізнавальний інтерес [1: 2].
Інша, не менш вагома проблема визначається таким чином, що засилля сюжетів класової боротьби та
експлуатації в радянських підручниках історії підштовхнуло нас до іншої крайності, як стверджує
дослідник С. Дьячков, оскільки "ми занадто захопилися викладанням політичних подій, проблемами
повсякденності та духовних втрат на шкоду питанням економічним та соціальним".
Тобто, якщо в часи існування СРСР при викладанні історії робився акцент на державу, де величезну
роль відігравала економіка, то на сучасному етапі орієнтація при вивченні історії робиться на людину.
Внаслідок таких змін економічна складова утрачається, увага якій недостатньо приділяється у змісті
шкільної історії. Тому дослідження питань економіки у шкільному курсі історії має вагому практичну і
наукову цінність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам змісту історичної освіти загалом, і
оптимального поєднання різних аспектів суспільного життя зокрема, приділяли увагу багато теоретиків
та практиків у галузі шкільної історичної освіти – К. Баханов, В. Власов, Н. Гупан, О. Пометун,
Г. Фрейман та ін. Водночас досі відсутнє визначення поняття "економічна складова змісту шкільного
курсу історії".
Метою нашої статті є: спроба визначити поняття "економічна складова змісту шкільної історичної
освіти" та з’ясувати місце цієї складової серед інших компонентів змісту.
Виклад основного матеріалу. Оскільки поняття "зміст освіти", "зміст історичної освіти" та
"економічна складова змісту історичної освіти" перебувають у взаємозв’язку і логічному
підпорядкуванні, то доцільно встановити особливості наповнення поняття "зміст освіти", які його
особливості, "зміст історичної освіти", які вимоги існують до їх формування, а вже тоді спробувати дати
визначення поняттю "економічна складова змісту історичної освіти".
Визначення змістової складової освіти завжди викликає труднощі. Історія педагогіки показує, що при
вирішенні цієї проблеми допускалося чимало помилок, внаслідок чого зміст як не відставав від сучасного
стану науки, то виявлявся перевантаженим, зменшуючи можливості навчання як засобу розвитку й
формування особистості.
У вітчизняній педагогіці зміст освіти визначають як:
• "сукупність тих знань, умінь і навичок, які входять у загальну середню освіту"
(В. М. Галузинський, М. Б. Євтух);
• "систему наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток
розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі та поведінки, підготовку до
суспільного життя" (М. М. Фіцула);
© Баландюк Р. Г., 2014
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• "систему наукових знань, умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи для розвитку
та формування особистості" (Н. П. Волкова);
• "частину культури, соціального досвіду суспільства, яка використовується в навчальному процесі
для вирішення завдань навчання, виховання і розвитку особистості" (Н. Є. Мойсеюк) [2: 252].
Питання відбору та структурування змісту освіти обіймає у педагогічній науці одне із центральних
місць. Адже від правильного вирішення питань "чого навчати" і "яких знань потребує сучасна людина"
значною мірою залежить якість освіти, рівень підготовки молоді до життя в суспільстві, її здатність
забезпечувати його розвиток.
Тому, на нашу думку, зміст освіти постає як система вимог сучасного суспільства щодо підготовки
підростаючого покоління до життя, здатність реалізувати набуті знання, уміння, навички в навколишній
дійсності.
Шкільна історична освіта є складовою загальної шкільної освіти й несе в собі головні ознаки
структури останньої.
За визначенням О. Пометун та Г. Фреймана, зміст шкільної історичної освіти – один із компонентів
процесу навчання історії, певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних
знань, умінь і навичок, в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності, досвід творчої
пізнавальної діяльності у розв’язанні проблем, що вирішувалися людством у минулому, досвід ставлення
до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-ціннісний розвиток особистості.
Формування змісту історичної освіти, на думку дослідника К. Баханова, відбувається з урахуванням
найновіших досягнень історичної та педагогічної науки і має будуватися на таких принципах, як:
науковість, що передбачає ознайомлення учнів із науково достовірними фактами і сучасними їх
інтерпретаціями, теоріями, вироблення в учнів цілісного наукового світогляду; конкретно-історичний
підхід – розгляд подій і явищ у контексті конкретної ситуації, у їх динаміці від причин та перебігу до
наслідків; органічне поєднання загальнолюдських і національних елементів; світський характер
історичної освіти, що передбачає загальне ознайомлення учнів із релігіями як феноменами
загальнолюдської культури при недопущенні пропаганди певних релігійних учень; системність,
комплексність і міжпредметна та міжкурсова інтегрованість; культуровідповідність та полікультурність,
що передбачає органічну єдність історичної освіти, культури, мови, традицій і звичаїв народу, які
забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь, а також повагу та прагнення знати
інші культури; аксіологічний (ціннісний) підхід – засвоєння духовних цінностей народів і людства
загалом, вироблення особистісної системи оцінювання історичних подій, діячів, явищ тощо;
альтернативно-проблемний підхід – використання різноманітних історичних джерел, ознайомлення з
різними точками зору на історичні події і явища; генералізація навчального матеріалу, що передбачає
виділення головного, суттєвого, ключових і перспективних тенденцій світового розвитку, підбір
матеріалу, що має вирішальне значення для освіти, виховання і розвитку учнів; плюралізм підходів –
органічне поєднання цивілізаційного, культурно-антропологічного та інших підходів у залежності від
змісту матеріалу, що вивчається та висунутими освітніми завданнями.
Отже, на нашу думку, в сучасному розумінні змісту історії акцент робиться на людину, де
економічна, політична історія постають фоном, що показує і дає зрозуміти, в яких умовах жила людина в
певну епоху. У той же час відбувається утвердження принципу, за яким людина постає в центрі історії, а
не суспільство чи держава, як це висвітлювалось раніше, коли людина поставала як "гвинтик" і просто
губилася в руслі суспільно-політичних подій. Тому, на нашу думку, саме в зміст історичної освіти
закладаються ті основи, які сприятимуть формуванню активного, розвиненого громадянина України.
Як відомо, головним завданням шкільної освіти має бути розвиток учня, тому історія як навчальний
предмет повинна не стільки давати знання фактів, скільки навчити розуміти історію, осмислювати її.
Зміст шкільної історичної освіти зберігає традицію структурування за сферами економічного,
політичного, національно-культурного розвитку суспільства. Водночас такий підхід, як стверджує
Г. Фрейман, обмежує можливості розгляду процесу пошуку людиною сенсу життя, виникнення
загальнолюдських, громадянських цінностей, які інтеріоризуються в особистості у процесі виховання в
родині, засвоєння регіональних та національних цінностей в умовах певного менталітету як складової
частини відповідного культурно-історичного архетипу.
За твердженням К. Баханова, на зміст історичної освіти впливають об’єктивно – потреби суспільства,
розвиток історичної науки; суб’єктивно – політика керівних сил суспільства, методологічні позиції учених.
Сучасні дослідники змісту шкільного курсу історії пропагують ідеї про те, що ядром і основною
частиною змісту має стати історія духовно-практичного досвіду людства. Політична, економічна,
соціальна та духовна історія розглядаються як конкретні історичні умови, що сприяли або перешкоджали
самореалізації людини, конкретній нації, усього людства у певну історичну епоху. Таке бачення змісту
історичного матеріалу дає можливість виявити джерела сучасної цивілізації: ринкової економіки,
демократичних порядків, прав і свобод особи. Зазначений підхід збігається з думками експертів Ради
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Європи, які рекомендують висвітлювати історію "очима людини", тобто політичні події та економічна
історія виступають тлом, на якому проходить життя звичайних людей.
Історико-економічний матеріал займав значне місце в шкільному курсі історії в часи Радянського
Союзу. Як стверджували радянські методисти історії, на цьому матеріалі перед учнями розкриваються
об’єктивні закони історичного розвитку, роль трудівників як істинних творців історії, переваги
соціалістичного устрою над капіталістичним, виховується впевненість. Економічна інформація вивчалася
у тісному зв’язку з питаннями класової боротьби, державного устрою, культури [3: 171-172].
Після розпаду СРСР керівні марксистські ідеї втратили своє монопольне становище, тому питання
економіки в шкільному курсі історії було суттєво переглянуте. За таких обставин ключовим залишається
питання: а що таке "економічна складова змісту історії", в чому полягає її суть?
На думку методистів, основне завдання економічної освіти полягає у тому, щоб сприяти формуванню
та розвитку у молодого покоління господарських здібностей, уміння аналізувати економічну ситуацію,
давати оцінку подіям, які відбуваються, знаходити альтернативні шляхи виходу з певної життєвої
ситуації тощо. Економічна компетентність постає як здатність особи приймати раціональні рішення, що
ґрунтуються на урахуванні усіх вигод і витрат, які стали наслідком їх дій.
За висновком О. Савченко у змісті шкільної освіти мають бути відображені такі елементи, як: система
знань про природу, суспільство, техніку і т. п.; система загальних інтелектуальних і практичних навичок
і умінь; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення людини до навколишньої
дійсності, користування системою цінностей суспільства [4: 322].
Дослідник М. Богуславський вважає, що протягом ХХ століття у вітчизняній педагогіці виокремились
чотири провідні підходи до розробки теорії змісту загальної освіти: знаннєвий, діяльнісний,
культурологічний та компетентнісний [5].
Тому, виходячи з висновків О. Савченко, з одного боку, економічна історія постає тлом, фоном, який
сприяє засвоєнню і формуванню цілісної картини про те, що оточувало людину в певну історичну епоху,
в яких умовах вона жила, з іншого боку, виходячи з аналізу підходів М. Богуславського, саме
компетентнісний підхід дозволяє встановити які економічні знання, уміння, навички сприятимуть
розв’язанню актуальних для учня соціальних і життєвих проблем. Відповідно до цього, економічна
складова змісту історії виконує дві важливі, на наш погляд, функції у шкільному курсі історії, а саме:
• перспективну, тобто формує на майбутнє в особистості економічні знання, уміння, навички, які
сприятимуть творчому розвитку людини;
• ретроспективну, коли економічна історія постає тлом і допомагає зрозуміти умови життя людини
певної історичної епохи.
За таких умов, на наш погляд, економічна складова змісту історії – це один із компонентів змісту
шкільної історичної освіти, який, по-перше, закладає основу економічних знань, умінь та навичок,
необхідних учням для їх ретельного засвоєння та застосування в різних життєвих ситуаціях з метою
стимулювання ініціативності, підприємливості, організованості, працелюбності, здатності особи
приймати раціональні цілеспрямовані рішення, по-друге, постає фоном, який дозволяє учню розібратися
з умовами життя, проблемами, які спіткали людину в певну історичну епоху.
Визначаючи це науково-методичне поняття ми виходили з того, що новим Державним стандартом
освіти 2011 р. визначено, що одними з пріоритетних завдань є стимулювання ініціативності та
підприємливості [6].
У той же час аналіз проекту "Концепції викладання історії України в школі (проект 2009 р.)" показав,
що окремо економічна складова не виокремлюється, а розглядається у дискурсі "людина в суспільстві"
поряд із такими складовими, як: соціальні групи, суспільне та громадське життя, політичні позиції тощо.
Економічне виховання та навчання в радянський період було засноване на діалектикоматеріалістичному розумінні економічних закономірностей суспільного розвитку і передбачало
поступове усвідомлення ними економічних закономірностей розвитку соціалістичного суспільства,
переваг соціалістичних виробничих відносин, ролі праці і економії в розвитку суспільного виробництва.
На цій основі формувалися такі якості особистості, як господарність, діловитість, бережливість,
економічна заощадливість, необхідні у виробничо-економічній діяльності і економічних відносинах поза
сферою матеріального виробництва, у повсякденному житті [7: 54-55].
У сучасних умовах у зв’язку з розвитком ринкових відносин процес формування економічних понять
наповнюється новим змістом. Суспільство вимагає від особистості засвоєння основних понять ринкового
механізму і усвідомлення себе суб’єктом ринку. На уроках історії учні знайомляться з великою кількістю
історико-економічних понять, таких як: первісне накопичення капіталу, форми власності, аграрний
переворот, промислова революція, конкуренція, тощо. Але фактично всі ці конкретні поняття
наповнюють загальне поняття "ринок".
Тому, за висновком Н. Гупана, доцільно вводити у сучасні підручники сюжети про приватну
власність, фінансову й торгову діяльність, успішні історії підприємців і олігархів, тобто історичні
сюжети, на які не було попиту в суспільстві попередніх поколінь. Окрім того, історичні відомості
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відображають багаторічний досвід фінансової та господарської діяльності людства, підприємництва,
вплив економічних умов, які існували в певну історичну епоху, на свідомість та свободу особистості.
На останок варто зазначити, що провідними методистами-істориками визначено, що головними
завданнями вивчення економічного матеріалу в шкільному курсі історії є:
• засвоєння учнями важливих фактів і явищ економічного життя на різних етапах історії людства як
окремих держав, народів, так і цілих регіонів;
• формування розуміння важливих історико-економічних понять, оскільки це є більш важливішим,
ніж просте знання великої кількості фактів;
• озброєння учнями вмінням аналізувати історико-економічні явища минулого, щоб краще
зрозуміти сучасний стан речей [3: 174-175].
Висновки. Таким чином, можна узагальнити, що зміни змісту освіти передбачають і внесення
коректив у зміст історичної освіти. На сьогодні зміст освіти постає як система вимог сучасного
суспільства до молодої людини з метою підготовки її до життя, здатність реалізувати набуті знання,
уміння, навички в навколишній дійсності на засадах компетентнісного підходу. З усієї системи вимог у
змісті історичної освіти робиться акцент на людину, де економічна, політична історія постають тлом, що
показує умови життя людини в певну епоху. Відповідно економічна складова шкільного курсу історії
представлена як один із компонентів змісту шкільної історичної освіти, який, по-перше, закладає основу
економічних знань, умінь та навичок, необхідних учням для їх ретельного засвоєння та застосування в
різних життєвих ситуаціях з метою стимулювання ініціативності, підприємливості, організованості,
працелюбності, здатності особи приймати раціональні цілеспрямовані рішення, по-друге, постає фоном,
який дозволяє учню розібратися з умовами життя, проблемами, які спіткали людину в певну історичну
епоху. Тому в сучасних умовах, коли вагому роль відіграють ринкові відносини, формування
економічних понять вимагає наповнення новим змістом шкільної історії.
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Баландюк Р. Г. Содержание и место экономической составной среди других компонентов
содержания школьного исторического образования.
В данной статье раскрывается сущность содержания образования как системы требований общества
к молодому поколению с целью подготовки его к жизни. Как составная часть "содержания
образования" описывается понятие "содержание исторического образования", в котором акцент
делается на человека, а политическая, экономическая история представляется фоном, который
позволяет осознать условия жизни человека в определенную эпоху. Уточнена сущность понятия
"экономическая составная содержания истории" как одного из компонентов содержания школьного
исторического образования, определены его функции и особенности, установлено, что этот компонент
закладывает базу экономической подготовки, которая необходима ученикам для реализации в разных
жизненных ситуациях.
Ключевые слова: экономическая история, содержание образования, содержание исторического
образования, экономическая составная содержания школьной истории.
Balandyuk R. G. The Content and Place of the Economic Component between Other Ingredients of the
Historical School Education Content.
The research deals with the issues of the correlation of historical school content components, which take the
important place in the structure and in the historical education content. The works of famous methodologists
in the historical school education, such as: K. Bakhanov, N. Gupan, O. Pometun etc. had been used as the
stuff of the research. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been
used in order to show the meaning of the educational content. As a part of theeducational content, the
historical educational content has been investigated. The person takes the main place here, but the political
or the economic history arise as the background in order to understand the peculiarities of people’s living in
different periods of history. As a result it is proved that the economic component is the main ingredient in
the historical school education content. The meaning, functions and special features of this component have
been determined. Also the bases of the economic knowledge, skills and habits, which are necessary for
pupils for using in different situations, have been laid.
Key words: economic history, educational content, historical educational content, economic component of the
historical educational content.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто теоретичні і практичні питання використання засобів нових інформаційних
технологій при навчанні іноземної мови з метою формування інформаційної культури студентів вищих
навчальних закладів. Використання сучасних, нових інформаційних технологій, орієнтованих на
реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання є найважливішим напрямом процесу
інформатизації сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до використання потенціалу нових
інформаційних технологій для розвитку особистості студента, підвищення рівня його креативності,
розвитку здібностей до альтернативного мислення, формування умінь розробляти стратегію пошуку
вирішення учбових і практичних завдань.
Ключові слова: інформаційна культура, інформаційні технології, сучасне суспільство, особистість
студента, інформатизація освіти.
Постановка проблеми. Сучасна цивілізація вступила в епоху інформатизації, спрямованого на
використання достовірного і сучасного знання у всіх суспільно значущих галузях людської діяльності.
Якісні зміни потреб сучасного суспільства вимагають адекватних змін у вузівській освіті. Використання
сучасних, нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети
навчання і виховання є найважливішим напрямом процесу інформатизації сучасного суспільства.
Процес інформатизації освіти актуалізує розробку підходів до використання потенціалу нових
інформаційних технологій для розвитку особистості студента, підвищення рівня його креативності,
розвитку здібностей до альтернативного мислення, формування умінь розробляти стратегію пошуку
вирішення учбових і практичних завдань.
Глобальність інформаційних змін очевидна, як очевидна і необхідність перегляду підходів до вищої
освіти. Одним із найважливіших критеріїв професійної компетенції майбутнього фахівця є його
готовність до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Таким чином, перед
системою вищої професійної освіти виникає найважливіше завдання – формування високого рівня
інформаційної культури майбутніх фахівців, особливо гуманітарної спрямованості.
Процес інформатизації практично всіх областей знань залучає все більше і більше гуманітарні науки і
гуманітарну освіту. Сучасні комп'ютерні засоби безперервно удосконалюються, перетворюючи
комп'ютер на все привабливіший і ефективніший інструмент для проведення гуманітарних досліджень і
використання інформаційних технологій в навчанні гуманітарним дисциплінам. Проте залучення до
світових культурних цінностей, інформаційних ресурсів і реалізація міжкультурної комунікації на основі
використання нових інформаційних технологій неможливо без відповідного рівня інформаційної
культури. Необхідний перегляд процесу навчання студентів гуманітарних спеціальностей дисциплінам в
області інформаційних технологій і виявлення додаткових засобів формування інформаційної культури,
що загалом визначає актуальність статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого-педагогічні основи впровадження засобів
нових інформаційних технологій в учбовий процес досліджували В. Беспалько, О. Ваграменко,
Є. Машбіца, В. Монахова, Є. Полат, І. Роберта та ін.
Теорії і методиці використання нових інформаційних технологій і комунікаційних технологій в освіті
присвячені праці М. Берулави, Ю. Брановського, В. Лєднєва, В. Тіхонова, О. Уварова, С. Фоміна.
Окремі аспекти інформаційної культури з позиції гуманізації освіти досліджуються в працях
Б. Гершунського, О. Єршова, І. Ладенко, Е. Шиянова та ін.
Відповідно до зміненої парадигми освіти необхідно створити нові моделі взаємодії викладача і
студентів при роботі з інформаційними технологіями з метою підвищення якості навчання і формування
проблемно-орієнтованого інформаційного освітнього середовища.
Мета статті – проаналізувати умови формування інформаційної культури студентів при вивченні
іноземної мови на основі використання нових інформаційних технологій.
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Впровадження в учбовий процес різних рівнів дидактичного інформаційного середовища,
порівняльна характеристика використовуваних програмних педагогічних засобів і створення відповідних
педагогічних ситуацій показали, що застосування нових інформаційних технологій у навчанні мовним
дисциплінам робить інформаційне середовище інтерактивним і орієнтованим на розвиток особистості,
дозволяє здійснити розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, сприяє підвищенню мотивації до
самостійної учбової діяльності, обміну знаннями і співпраці, до творчої діяльності [1: 49-52].
Виклад основного матеріалу. Проблемний виклад учбового матеріалу, що супроводжується
ціннісно-смисловою інтерпретацією педагога, допомагає студентам у пошуку особового сенсу
інформаційної діяльності і власної позиції до обговорюваних проблем.
У свою чергу, діалогічне спілкування сприяє емоційному контакту викладача і студентів, потребує
самостійної постановки студентами цілей учбово-інформаційної діяльності і вибору способів їх
реалізації [2: 171].
При інтерактивному діалозі з комп'ютерними засобами розвивається мислення і самоконтроль. Вибір
різних за рівнями завдань і комп’ютерний контроль знань стимулює студентів на високі досягнення в
інформаційній діяльності при вивченні англійської мови.
Розвиток якостей, необхідних для формування інформаційної культури при навчанні мовним
дисциплінам на основі нових інформаційних технологій можливо тільки за умови вибору і створення
викладачем відповідного рівня дидактичного інформаційного середовища, педагогічних ситуацій і
педагогічних програмних засобів з орієнтацією на особистість студента. При цьому зростання ролі
мотиваційного, емоційно-вольового, інтелектуальних компонентів особистості студента вимагає
урахування індивідуальних особливостей [3: 89-94].
Комплексне використання засобів нових інформаційних технологій при навчанні англійській мові
сприяє розвитку мотиваційної, орієнтуючої, колізійної, критичної, рефлексійної і творчої функцій
студентів, що загалом приводить до підвищення рівня їх інформаційної культури.
Інтеграція елементів дистанційного навчання на основі інформаційних і телекомунікаційних
технологій у навчанні мовним дисциплінам сприяє не тільки підвищенню рівня інформаційної культури
студентів, але і формуванню комунікативних навичок і міжкультурної компетенції, що є особливо
актуальним при вивченні іноземних мов [4: 127].
Реалізація можливостей нових інформаційних технологій в навчанні англійській мові обумовлює
зміну організаційних форм і методів навчання, виникнення нових методів навчання, методів, які
ґрунтуються на використанні методів і засобів інформатики для реалізації ідей орієнтованого на
особистість і розвиваючого навчання, інтенсифікації yсіх рівнів учбово-виховного процесу, підвищенні
його ефективності і якості. При цьому розробка нових технологій навчання може вирішуватися тільки на
стику досліджень в педагогіці, психології і інформатики. Особливу увагу необхідно приділити таким
формам і методам навчання, які б дозволили студентам активно включатися в самостійний пошук. Нові
інформаційні технології надають практично необмежені можливості для спільної творчої діяльності
студентів і викладачів, але практично даремні при традиційному інформаційно-пояснювальному підході
до навчання. Викладач стає співучасником продуктивної діяльності, а у відносинах між викладачем і
студентами з'являється партнер – комп'ютер, що надає нові можливості іншим учасникам і вимагає зміни
відносин між ними [1: 57-59].
Соціально-психологічною характеристикою стилю викладання з використанням нових інформаційних
технологій є розвиток і саморозвиток потенційних можливостей студента і творчої ініціативи. Це
забезпечується наданням самостійного пошуку знань і інформації; самостійного вибору режиму учбової
діяльності; самостійного вибору організаційних форм і методів учбової діяльності; засобів наочності,
візуалізації, використання ігрових компонентів, самостійності, можливості самовираження особистості.
Здійснення експериментально-дослідницької діяльності з використанням нових інформаційних
технологій забезпечує впровадження дослідницького методу навчання.
Результатом педагогічної дії є як розкриття і розвиток потенційних можливостей індивіда, так і їх
вдосконалення; розвиток здібностей самостійного пошуку знань.
Вирішальним фактором успішного впровадження нових інформаційних технологій в учбовий процес
є готовність і здатність викладачів іноземної мови освоїти нові технічні засоби. Нові інформаційні
технології мають серйозніші вимоги до якості праці і рівня компетентності педагогів як за об'ємом знань
і їх системної організації, так і до педагогічної майстерності. Тому, ніякі новітні методи навчання не
вирішать поставлених завдань без належним чином підготовлених викладачів [1: 93-97].
Завдання навчання і виховання активної, самостійної творчої особистості в сучасних умовах навчання
вимагає не тільки іншої позиції педагога, але й іншого педагога. Для цього необхідно створити
інформаційно-освітній простір, де мета, зміст, методи і організаційні форми навчання стають рухомими і
доступними для зміни в межах конкретного університету. Сьогодні викладачі і студенти мають
невичерпні інформаційно-методичні ресурси, що сприяє спільній роботі з використанням нових
інструментів у навчанні. Проте недостатньо передати викладачам відповідальність за результати
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учбового процесу. Вони повинні отримати засоби вирішення відповідних педагогічних завдань. Це
сучасні комп'ютери і комп'ютерні комунікації, що радикально змінюють технологію інформаційнометодичного забезпечення і технологію обробки даних учбово-виховного процесу [5: 76].
Щоб нова методологія і її можливості стали доступними і зрозумілими, необхідно навчати викладачів
самостійному використанню нових інформаційних технологій.
Для ефективного застосування нових інформаційних технологій у навчанні англійській мові викладач
повинен володіти певною інформаційною культурою, що є найважливішим чинником процесу навчання.
Дидактичний потенціал нових інформаційних технологій для навчання англійській мові пов'язаний,
передусім, із можливістю розвитку активної комунікативної діяльності, що є найважливішою складовою
частиною навчання іноземній мові. Тому, необхідно стимулювати пошук нових підходів із
застосуванням нових інформаційних технологій, спираючись на перспективні моделі організації учбової
діяльності. Як наслідок цього, при навчанні англійській мові викладач, використовуючи нові
інформаційні технології, повинен дидактично і методично грамотно розпорядитися їх можливостями.
Висновки. Таким чином, викладач повинен поєднувати як традиційні форми навчання англійській
мові, так і нові технології навчання. Таке поєднання допоможе викладачеві ефективно управляти
учбовим процесом.
Варто підкреслити, що у зв'язку з переходом до нових стратегій і ''технологій'' навчання з
використанням нових інформаційних технологій, розвиток творчого потенціалу викладача вищої школи
отримує новий імпульс. Стратегії комп'ютерного навчання дають шанс інтелектуальному і особистому
розвитку студентів і викладачів. Для викладача це означає перехід до більш творчого діалогу зі
студентами – у вигляді глибшої допомоги в організації розумової діяльності студентів.
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Воронцова Т. Ю. Использование новых информационных технологий в процессе изучения
иностранных языков.
В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы использования средств новых
информационных технологий при обучении иностранному языку с целью формирования информационной
культуры студентов высших учебных заведений. Использование современных, новых информационных
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогической цели обучения и воспитания
является важнейшим направлением процесса информатизации современного общества.
Проанализированы подходы к использованию потенциала новых информационных технологий для
развития личности студента, повышения уровня его креативности, развития способностей к
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альтернативному мышлению, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решения
учебных и практических задач.
Ключевые слова: информационная культура, информационные технологии, современное общество,
личность студента, информатизация образования.
Vorontsova T. Yu. Usage of New Informational Technologies in the Process of Studying Foreign Languages.
The research deals with the formation of informational culture for students studying foreign languages on the
basis of new informational technologies. In the article the theoretical and practical aspects of using new
informational technologies in studying foreign language have been analyzed to create the information culture
for students. The usage of modern, new informational technologies oriented to the realization of psychological
and pedagogical aspects of education is the major direction in the process of informatization of the modern
society. The important materials for the article are the works of progressive domestic and foreign experts who
made a great contribution in the implementing new informational technologies in studying foreign languages.
The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used to describe the usage
of new informational technologies in the process of education. Approaches to using the potential of the new
informational technologies for the development of student’s personality have been determined in order to
increase the level of student’s creativity, develop skills of alternative thinking, the ability to find the decision for
educational and practical tasks. For the effective realization of new informational technologies in studying a
foreign language a teacher should have a certain informational culture which is a major factor in the
educational process. The didactic potential of new informational technologies in studying a foreign language is
connected with the developing of the active communicative activity which is a major component in studying
foreign languages. It is necessary to stimulate the search of new approaches with the usage of new informational
technologies, based on perspective models of organizing the educational process.
Key words: informational culture, informational technologies, modern society, student’s personality,
informatization of education.
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УКРАЇНІЗМИ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ТЕКСТІ ПОЕМИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ''СЛЕПАЯ''
У статті проаналізоано українізми в тканині російського тексту поеми Т. Г. Шевченка ''Слепая''.
Ставиться питання: кваліфікувати їх як інтерферентні помилки чи як свідомий вибір поета? З цією
метою автор зупиняється на явищі інтерференції, зокрема, ілюструє діафонію, діалексію (діасемію) та
діаморфію. Аналіз зібраного матеріалу (близько ста слововживань українізмів) дозволяє зробити
висновок про свідомий вибір поетом лексичних, граматичних та словотвірних елементів української
мови для створення українського національного колориту поеми. Для порівняння автор піддає аналізу ще
один російськомовний твір Т. Г. Шевченка ''Тризна'', в якому виявляє лише три українізми, що не впливає
на його національне забарвлення. В статті також згадуються приклади вдалого використання лексики
іншої мови для створення ефекту національного забарвлення.
Ключові слова: українізми, інтерферентні помилки, свідомий вибір поета.
Перу класика української літератури Т. Г. Шевченка належить низка текстів, що написані російською
мовою (щоденник, листи, підписи під картинами, декілька поетичних творів). Звертає на себе увагу поема
''Слепая'', що була вміщена у ранній збірці творів ''Кобзар''. У тканині цього художнього твору нами
виявлені елементи української мови. Постало питання, як їх кваліфікувати: як інтерферентні помилки чи як
свідомий крок поета, ще один засіб творення художньої дійсності? Не торкаючись літературознавчого
аналізу твору, ми маємо намір зупинитися на його мові, зокрема проаналізувати українізми в
російськомовному тексті як цікаве явище з огляду на те, що їх уживає класик української літератури.
Сучасна мовознавча наука, розглядаючи контакти між мовами, виділяє явище інтерференції (від лат.
іnter – між собою, взаємно та ferio – торкаюсь, вдаряю) як таке, що має місце при мовних контактах, або
при індивідуальному засвоєнні нерідної мови та користуванні нею. Проявом інтерференції вважаються
відхилення від норм у системі другої мови під впливом рідної мови [1: 197]. Інтерференція як негативний
вплив у мовленні, результатом якого є інтерферентні помилки, може відбуватися на різних рівнях мови і
за своїм механізмом нагадує основні діахронічні зміни [2]. Так, на фонетичному рівні, відношення між
звуками, що змішуються (субститутами), називають діафонічними, а самі звуки рідної мови, що
використовуються як підміна звуків другої мови, – діафонами. Прикладом діафона може бути м’який
звук [ч’] в українському мовленні росіян, адже цей звук в російській мові непарний м’який. Аналогічні
явища можливі на рівні лексики та граматики, у такому випадку можна говорити про діалексію
(діасемію) та діаморфію.
Розглянемо приклади комунікативно значущої діалексії: 1. Зачекаємо декілька днів, повідомлення
прийде тільки в кінці неділі. 2. Цю страву викладаємо на тарілку у формі шару. 3. Відкрий квартирку і
провітри приміщення. У цих реченнях лексема неділя використана у значенні ''тиждень'' (варто було
сказати в кінці тижня). В російській мові неделя – це сім днів, а сьомий день – воскресенье. В
українській мові неділя – це сьомий день тижня. Лексема шар використана у значенні ''куля''.
Українському слову ''шар'' y російській мові відповідає слово ''слой'', а російському слову ''шар''' –
українське слово ''куля'' (салат не може мати форму шару (рос. слоя), а форму кулі йому можна надати).
Відкрити квартирку – це залишити незамкненими двері у невеликому помешканні, а щоб провітрити
кімнату, варто відкрити кватирку (квартирка і кватирка – це випадок міжмовної паронімії).
Розглянемо приклади діаморфії: 1. Взимку зайці бігають по полям, шукають їжу. 2. Ми
недорахувались п’ятидесяти книжок. 3. Тетяна, тебе кличе класний керівник. У наведених прикладах
варто було використати граматичні форми: по полях, п’ятдесяти, Тетяно.
Інтерферентні помилки зазвичай характеризують недосвідчених мовців (школярів або дорослих осіб,
які почали засвоювати нерідну мову). Зовсім інша справа, коли іншомовні елементи зустрічаються у
тканині художнього твору, що належить перу майстра. Їх варто ретельно аналізувати не тільки у площині
контрастивного аналізу двох мов, але й ідейного та художнього замислу автора.
У російськомовній поемі Т. Г. Шевченка ''Слeпая'' нами відмічено близька ста українізмів, у тому
числі лексичні, словотвірні, граматичні та фонетичні. Переважну більшість складають лексичні
українізми, наприклад:
А я с распущенной косой,
В венке из жита и пшеницы (у рос. мові рожь)
Вела перед [3: 144];
Слепая, бедная, идет,
Не видя наших бед и кары [3, с.152]; (у рос. мові наказание)
Я поведу тебя в село,
© Місяць Н. К., 2014
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Где все бурьяном поросло[3: 157]; (у рос. мові сорняк)
Шалашик делает с бурьяну [3: 151];
Косари, косари
Бурьян косят, поют [3: 154];
И как покинул он девчину [3: 158]; (у рос. мові девушка)
Полетела пташечка через поле в гай [3: 158]; (у рос. мові роща)
И хусткой черною, простой (у рос. мові платок)
Косу шелковую накрыли [3: 145];
Где мой милый, кароокий [3: 151]; (у рос. мові кареглазый)
Я все забыла…Мой козак,
Мой кароокий…Я любила [3: 156];
У жида крови наточу (у рос. мові налью)
И тебя полечу[3: 145]
Чему ж бы ей, как вольной птице, (рос. почему)
Туда, где лучше, не лететь? [3: 139].
Серед лексичних українізмів у поемі ''Слепая'' нами відмічено сім уживань слова доля (рос. судьба) і
одне слова недоля (рос. несчастье). Варто зазначити, що слово доля активно уживається в усій поезії Т.
Г. Шевченка, тому й не дивно, що у російському творі поет також використав його, а не російське
судьба, як от:
Тоску мою, печаль мою
О прежней воле, прежней доле [3: 135];
Свидетели минувшей доли [3: 139];
Ах, знать моя такая доля [3: 144];
А злая доля шла за мной [3: 146];
Тогда б не знала ничего:
Ни сладкой доли скоротечной,
Ни даже сердца своего [3: 147];
А я долю проклинаю [3: 151];
А я тебе с поля волю,
Долю принесу [3: 153];
Слепая, бедная, не знала
Недоли дочери своей [3: 152].
Найбільш уживаними серед лексичних українізмів у поемі ''Слепая'' є слова, які мовознавці називають
екзотизмами або етнографізмами [1: 158]. Вони позначають власне українські реалії, що не мають
еквівалентів у російській мові. Серед них лексеми пан / пани / панна (9/1/1 слововживань):
И на коленях ее просит
Не звать ни паном, ни отцом [3: 150];
Раздался хриплый голос пана [3: 151];
И пан к страднице идет [3: 151];
Будем пана поминать [3: 152];
А у пана два жупана [3: 153];
Какой весёлый пир у пана!
Да пан не будет пировать [3: 154];
А он, твой пан бесчеловечный,
Твой пан-палач, его убил [3: 156];
Была как пани на пиру [3: 144].
Как панне все готово ей [3: 149].
Лексема пан в українській мові використовується для позначення поміщика, господаря, хазяїна
маєтку. Словом пані в українській мові називають дружину пана або поміщицю, хазяйку маєтку, а
словом панна – дочку пана або незаміжню молоду господарку маєтку. Ці поняття в російській мові
відповідно називаються словами барин / бариня / барышня, господин / госпожа, сударь / сударыня.
Принагідно зазначимо, що пізніше лексемою барышня називали дівчину шляхетного походження на
відміну від слова девушка (молода особа жіночої статі з простих людей). У Пушкіна в казці ''Про мертву
царівну і сімох богатирів'' зустрічається словосполучення сенная девушка (прислуга), а у циклі ''Повести
Белкина'' є окрема повість ''Барышня-крестьянка''.
У тексті поеми ''Слепая'' для позначення поміщика Т. Г. Шевченко п’ять разів використовує ще одну
українську лексему – дідич, як от:
Весною умер дидыч старый,
А летом дидыч молодой
В село приехал [3: 144];
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Приехал дидыч на покой [3: 149];
Сам дидыч сласти ей приносит [3: 150].
Українізми жупан і свита використані Т. Г. Шевченком відповідно 5 і 3 разів, як от:
И в шитом шелковом жупане
И в серой свите люди злы [3: 145];
А у пана два жупана,
А третяя свита[3: 153];
Жупаны делили:
Тому жупан, тому жупан,
А третьему свита
И остался без свиты пан,
В снег белый зарытый [3: 153].
Лексеми ''жупан'' і ''свита'' Т. Г. Шевченко активно уживає в своїх українських творах. Про свідоме їх
використання у поемі ''Слепая'' свідчить той факт, що українізм свита у тексті ужито поряд з російським
свита у значенні супровід, оточення важливої особи (наприклад, ''свита короля''). Українська лексема
свита (різновид верхнього одягу) і російське слово свита (супровід, оточення важливої особи)
становлять міжмовні омоніми. Т. Г. Шевченко про це добре знає і використовує для створення гри слів
(пан залишився без свиты як без одягу і без супроводу).
Тричі у тексті поеми ''Слепая'' ужита лексема гайдамаки, як от:
То был не сон. То пел козак,
Удалый, вольный гайдамак [3: 151];
А убили гайдамаки [3: 153];
Он в гайдамаках атаманом [3: 157].
У Примітках до цитованого видання ''Кобзаря'' подається таке тлумачення цього слова: ''українські
повстанці проти польської шляхти, переважно з селян'' [3: 567]. Проте у тексті поеми ''Слепая'' це слово
ужито на позначення вільного козака, що мститься пану (не обов’язково поляку) за кривду. В інших
творах цієї збірки лексема гайдамака уживається саме у значенні людини, що виступає на боротьбу з
гнобителями.
Серед екзотизмів у поемі ''Слепая'' зустрілось слова покрытка:
И все смеялись надо мной;
Покрыткой, дурой называли [3: 145].
Цим словом здавна українці називали жінку, що народила дитину поза шлюбом. За звичаєм
українського народу на закінченні святкування весілля нареченій привселюдно знімали фату і покривали
голову хусткою, що символізувало її перехід з дівочого стану до жіночого. Жінка, що народила поза
шлюбом, не проходила цього обряду, натомість вона покривала себе ганьбою, тому її зневажливо
називали ''покриткою''. Сучасне українське суспільство толерантно ставиться до народження дитини поза
шлюбом, ніхто не таврує породіллю словом покритка, поширилися цивільні шлюби, тому це слово
відійшло у пасивний запас мови, стало історизмом. Звертає на себе увагу те, що у російському тексті в
слові змінено наголос (порівняй: пóкритка (укр.) – прокрытка (рос.).
Як українізм Т. Г. Шевченко використовує слово хата / хатка на позначення саме української
споруди для житла, наприклад:
В темной хате сырой
Спать ложилась со мной [3: 155]; (рос. изба)
Где вместо хат кресты, могилы [3: 157];
Поселился в темной хатке
За тихим Дунаем [3: 150].
До екзотизмів ми також віднесли слово любисток:
Листок с любистка на огне [3: 158].
Варто зазначити, що саме так звані екзотизми (етнографізми) запозичуються разом із самобутніми
(екзотичними) реаліями, які вони позначають, наприклад, сучасна російська мова запозичила з
української мови лексеми галушка, бублик, бандура, бандурист, карбованець, побратим тощо. Цікаво,
що в усьому світі одна з перших страв обіду відома саме як ''український борщ''. Можна сказати, що
слово борщ глобалізувалось. Так, у США автору статті доводилось бачити дитячу іграшку, що зроблена
у Китаї, вона має форму каструлі, куди дитина вкладає пластикові овочі. При піднятті кришки іграшка
декілька разів видає українське слово ''борщ''.
У поетичній тканині російського тексту поеми ''Слепая'' нами було відмічено низку слів, що
побудовані за українською словотвірною моделлю або мають українські словотвірні морфеми,
наприклад:
Полюбила козака,
Запродала душу [3: 155]; (у рос. мові продала)
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Ей не придется получать
Отрадной весточки здалека [3: 137]; (у рос. мові издалека)
Свою единую отраду [3: 136]. (у рос. мові единственную)
Серед українізмів нами були відмічені граматичні, з яких найчастіше зустрічається форма кличного
відмінку у ролі звертання, як от:
Благий творителю земли,
Не наказуй родных злодеев,
А мне смирение пошли [3: 135];
Не плач, Оксано [3: 141];
… О мой покою!
Зачем покинул ты меня? [3: 144];
Ты хороша собой, Оксано [3: 147];
Ах, Оксано!
Куда уйдем мы от людей? [3: 148];
– Усни, Оксано! – говорила [3: 148];
Мамо, мамо!
Ты говорила все такое,
Что страшно стало [3: 148];
Оксано! Где ты? [3: 153];
Оксано! Где ты? Что с тобою? [3: 154];
Оксано бедная, молися [3: 154];
А ты смеяться, мамо, хочешь? [3: 155];
Оксано, боже мой, молись[3: 157];
Пойдем же, мамо, будем петь [3: 157].
У російській мові цю синтаксичну функцію в реченні виконує форма називного відмінка. Такі форми
теж є у тексті поеми ''Слепая'', наприклад:
Ах песня, песня, песня горя,
Ты неразлучная моя [3: 140];
Храни тедя, святая дева,
От злых напастей, бурь земных! [3: 148];
Пошли тебе, святая дева,
Мое дитя, мою любовь[3: 149];
Баю, баю, дитя мое [3: 153];
Усни, усни, усни, дитя [3: 153].
Іноді автор поряд використовує російську та українську форми звертання, як от:
Дитя мое! Моя Оксано! [3: 145];
Дитя мое, моя ты дочь!
Опомнись, грех тебе, Оксано [3: 155];
Опомнись, дочь моя, Оксано! [3: 155].
Цікаво, що поет використовує виключно форму кличного відмінка, коли звертання називає головний
героїнь поеми – сліпу матір і дочку (мамо, Оксано), цим самим передаючи національний колорит їхньої
мови. У звертаннях, що не називають цих героїнь (наприклад, тексти псалмів, які співала сліпа),
переважно обирається форма називного відмінка. Це свідчить про глибоке знання обох мов і про
свідомий вибір поета.
Послуговуючись українізмами в російському тексті поеми ''Слепая'', автор жодного разу не
припустився інтерферентної помилки. Так, в українізмі намисто с дукачами словосполучення будується
з російським прийменником с, а не українським з. Т. Г. Шевченко застосовує до українізмів правила
російської орфографії, наприклад, бурьян (укр. бур’ян), девчина (укр. дівчина), подає деривати (хата –
хатка). Про досконале володіння Шевченком російською мовою свідчить, зокрема, уживання ним
специфічних граматичних форм російської мови, наприклад, займенника ея, як от:
И дочь красавица ея [3: 139];
И эти звуки выходили
Из сердца бедного ея [3: 140].
Граматичних українізмів в тексті поеми ''Слепая'' значно менше, ніж лексичних. Наведемо приклади:
Полиняють кари очи [3: 153] (порівн.: рос. карие – укр. карі)
Ая…
Вела перед, была царица [3: 153] (рос. шла впереди, заводила)
Или ограда и тополи, (порівн.: рос. тополя – укр. топóлі)
Что грустно шепчут меж собой [3: 139]
Где родная край дороги [3: 151] (рос. вдоль / у / возле дороги)
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Край битой дороги [3: 153]
За то пана
Утром рано
В дуброве убито [3, с.153] (у рос. мові убили)
У гробу дубовом, (у рос. мові в гробу)
Полиняют кари очи [3, с.153] (у рос. мові карие)
А у пана два жупана,
А третяя свита [3, с.153] (порівн.: рос. третья – укр. третяя)
Пропал без вести, как пропала
Моя девичая краса [3, с.157] (порівн.: рос. девичья – укр. дівоча)
Она Оксаны дожидала [3, с.159] (рос. дожидалась или ожидала)
Пожар, лютея, пламенел [3, с.159] (рос. становился злее).
Нами відмічений лише один фонетичний українізм в дуброве (порівн.: рос. дубрава – укр. діброва).
Як показують наші спостереження, використані Т. Г. Шевченком в поемі ''Слепая'' українізми створюють
картину України, хоча у самому тексті не називається місце, де розгортаються події. Переконливим
свідченням свідомого використання українізмів у поемі ''Слепая'' для створення українського національного
колориту є і те, що у другому російськомовному творі ''Тризна'', що вміщений у тій же збірці ''Кобзар'', нами
відмічено лише три українізми (любови – 3 слововживання, лютий – 1 слововживання, урочная – 1
слововживання). В ''Тризні'' йдеться про рідний край, покинутий головним героєм, проте жодного разу не
називається країна, а відсутність українізмів не створює картини України.
Приклади продуманого і доречного уживання іншомовної лексики (русизмів та полонізмів) можна
спостерігати в поезії Ліни Костенко, хоча ніхто не наважиться зробити закид поетесі, яка справедливо
номінується класиком сучасної української літератури, у неспроможності дібрати український еквівалент
російським або польським словам. З певними ідейними та художніми завданнями уживає русизми Марія
Матіос. До цього часу неперевершеною залишається майстерність Миколи Гоголя у використанні
українізмів у тканині російськомовного твору для створення виразних картин України. У свій час Леся
Українка написала російською мовою єдиний вірш ''Когда цветёт никотиана'' і довела, що може писати
російською не гірше тих, хто дорікав їй за незнання російської мови.
Російськомовні твори Т. Г. Шевченка – свідчення сили його натури, його таланту, і як би ми сказали
сьогодні, його європейськості. Вільно володіючи російською мовою, маючи багатьох друзів серед росіян
і листуючись з ними російською, свої твори поет писав рідною мовою, стверджуючи тим самим і саму
українську мову, і Україну, і український народ.
Таким чином, наш аналіз українізмів у російськомовній поемі Т. Г. Шевченка ''Слепая'' засвідчив
досконале володіння поетом обома мовами, надзвичайно виважене і вдале використання українізмів для
створення українського національного колориту.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. Н. В. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
2. Вайнрайх У. Языковые контакты / У. Вайнрайх ; [пер с англ. В. А. Виноградов]. – К., 1979. – 77 c.
3. Шевченко Тарас. Кобзар / Тарас Шевченко. – К. : Державне вид-во художньої літератури, 1961. – 607 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Lingvisticheskiy entsyklopedicheskiy slovar [Linguistic Encyclopedic Dictionary] / [gl. red. N. V. Yartseva]. – M. :
Entsyklopediia, 1990. – 685 s.
2. Vaynraykh U. Yazykovye kontakty [Language Contacts] / U. Vaynraykh ; [per. s angl. V. A. Vinogradov]. – K.,
1979. – 77 s.
3. Shevchenko Taras. Kobzar [Kobzar] / Taras Shevchenko. – K. : Derzhavne vyd-vo khudozhnioi literatury, 1961. –
607 s.

Матеріал надійшов до редакції 23.01. 2014 р.
Месяц Н. К. Украинизмы в русскоязычном тексте поэмы Т. Г. Шевченко ''Слепая''.
В статье анализируются украинизмы в ткани русского текста поэмы
Т. Г. Шевченко ''Слепая''. Ставится вопрос: квалифицировать их как интерферентные ошибки или как
сознательный выбор поэта? С этой целью автор останавливается на явлении интерференции, в
частности, иллюстрирует диафонию, диалексию (диасемию) и диаморфию. Анализ собранного
материала (около ста случаев употребления украинизмов) позволяет сделать вывод о сознательном
выборе поэтом лексических, грамматических и словообразовательных элементов украинского языка для
создания украинского национального колорита поэмы. Для сравнения автор подвергает анализу еще
одно русскоязычное произведение Т. Г. Шевченко ''Тризна'', в котором обнаруживает лишь три
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украинизма, что не влияет на его национальную окраску. В статье также вспоминаются примеры
удачного использования лексики другого языка для создания эффекта национальной окраски.
Ключевые слова: украинизмы, интерферентные ошибки, сознательный выбор поэта.
Mesyats N. K. Ukrainianisms in the Russian-Language Text of the Poem ''The Blind'' by T. G. Shevchenko.
The article deals with the Ukrainianisms woven into the fabric of the Russian-language text of the poem ''The
Blind'' by T. G. Shevchenko. The problem set is: should they be considered as interference mistakes or are they
the poet’s deliberate choice? With this in view the researcher details the interference phenomenon on the
phonetic, lexical and grammatical levels. Words corpora analysis (about one hundred examples of
Ukrainianisms) makes it possible to conclude that the poet has made the deliberate choice of Ukrainianlanguage lexical, grammatical and word-building elements in order to impart the Ukrainian national colouring
to the poem. As a comparison, another Russian-language poem by T. G. Shevchenko ''Tryzna (А Prayer for the
Dead)'' is analyzed by the researcher who has found only three Ukrainianisms that do not affect the poem’s
national colouring. The article contains some examples of different language vocabulary items expediently used
to create the effect of national colouring.
Key words: Ukrainisms, interference mistakes, the poet’s deliberate choice.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У ФРАЗЕОЛОГІЇ РАДІООБМІНУ ДЛЯ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ
У статті проаналізовано специфічні риси англійської мови ІСАО як важливого складника безпеки
польотів; окреслено тенденції до професійної підготовки авіаційних фахівців до ведення радіообміну
англійською мовою у льотних навчальних закладах України; схарактеризовано холістичні критерії та
дескриптори мовних умінь й навичок відповідно до кваліфікаційної мовної шкали ІСАО; виокремлено
пріоритетні напрями сучасних тенденцій у веденні радіообміну англійською мовою у авіаційних
навчальних закладах; розглянуто вплив іншомовної компетенції на безпеку польотів; проаналізовано
вплив лексико-граматичних структур на якість ведення радіообміну англійською мовою; наголошено на
важливості вимог ІСАО щодо 4 рівня володіння англійською мовою.
Ключові слова: радіообмін, англійська мова, ІСАО, професійна діяльність,
лексико-граматичні структури.
З багатьох чинників процесу спілкування між пілотом та диспетчером фразеологія радіообміну – один
із найголовніших, оскільки вона уможливлює швидке й ефективне спілкування, незважаючи на
відмінності у мові та зменшує ймовірність непорозумінь. Стандартна фразеологія радіообміну знижує
ризик того, що повідомлення буде неправильно зрозуміле та інтерпретоване, будь-яка помилка швидко
виявляється. Вживання неоднозначної або нестандартної фразеології може стати частою причиною
авіаційних подій та інцидентів. Міжнародні стандарти фразеології окреслені в авіаційному Документі
ІСАО 9432 "Керівництво з ведення радіотелефонного зв'язку" [1]. Національні уповноважені органи
також опубліковують радіотелефонні посібники, які ґрунтуються на керівних положеннях ІСАО; у
деяких випадках їх дозволено змінювати з урахуванням місцевих вимог щодо здійснення авіаційної
діяльності. Вживання нестандартної фразеології інколи допускається в односторонньому порядку
національними або місцевими службами повітряного руху, проте вживання стандартної фразеології
мінімізує ймовірність непорозумінь на землі та у повітрі в процесі комунікації.
Зв'язок між пілотами і диспетчерами повітряного руху – це процес, який має життєво важливе
значення для безпеки польотів. Пілот має своєчасно повідомити диспетчеру про своє місцезнаходження,
повітряну обстановку та намір, а диспетчер має адекватно зреагувати на запит, дати ясні та однозначні
вказівки. Процес спілкування є важливим і має бути успішним, навіть у найскладніших умовах.
Дотримання радіо дисципліни має важливе значення для цього процесу. Типовими сценаріями
порушення правил ведення радіозв’язку є такі: 1) пілот не слухає інформацію перед передачею;
диспетчерський дозвіл адресовано іншому літаку; вживання нестандартної фразеології; типовий
сценарій: пілот Rushair 1234 запросив дозвіл на зниження таким чином: "34, запрошую FL 120".
Диспетчер УПР приймає цей запит, але помилково дає дозвіл на зниження іншому літаку Jetair 314 і
відповідає: "314, зниження FL 120"; літак Rushair приймає цю вказівку як призначену для нього, що
призводить до порушення відстані між літаками; вживання мови. Диспетчер УПР дає вказівки на
місцевій мові; якщо пілот не розуміє цю мову, він не знає вказівок, які диспетчер дає іншим ПС у зоні
маневрування аеропорту; таким чином може статися порушення відстані між ПС; своєчасність зв'язку;
пілот рулить по злітно-посадковій смузі, йому надається вказівка здійснити зрулювання на паралельну
ЗПС; дозвіл видається занадто пізно, інший літак зайняв паралельну ЗПС; Read-back / hear-back
(підтвердження інформації); пілот неправильно чує вказівку диспетчера, але замість повтору відповідає
"Роджер", що означає "Зрозумів"; нецільове використання частоти пілотами та диспетчерами.Нижче
наведені два приклади з реального радіообміну, які спричинили нестандартні ситуації.
Інцидент, який стався внаслідок плутанини позивних ПС, пов'язаний із помилкою ведення
радіообміну. 1 серпня 2007 року екіпаж літака "Біч 1900" (позивний ZK-EAH) очікував на руліжній
доріжці в міжнародному аеропорту Окленд [2]. Літак помилково прийняв дозвіл на зліт, який був
виданий для іншого літака "Біч 1900" (позивний ZK-EAG), який чекав на злітній смузі та мав схожий
позивний. Пілоти обох літаків підтвердили отримання дозволу на зліт. Аеродромний диспетчер чув, але
ніяк не відреагував на однакові передачі. Літак, який очікував на ЗПС, вирулив перед літаком, який почав
зліт. Пілоти обох літаків здійснили необхідні дії щодо запобігання зіткнення й зупинилися на ЗПС.
Інцидент обійшовся без ушкоджень та травм. Факторами, засвідченими в інциденті, були недотримання
стандартних процедур для ведення радіотелефонного зв’язку (RTF), неправильна видача дозволів при
управлінні повітряного руху, неправильні дії командира повітряного судна на ЗПС, який не помітивши
інший літак, вирулив на ЗПС.
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Схожа ситуація, пов’язана з неправильною інтерпретацією дозволу диспетчера, склалася 27 липня 2000
року в Абердіні, Великобританія. Боїнг 737-400 авіакомпанії British Airways здійснював регулярний
пасажирський рейс з Абердіна в Лондон Гатвік. Пілот літака був вимушений здійснити перерваний зліт на
високій швидкості в умовах нормальної видимості вдень. Пілот Боїнга 737-400 помітив вертоліт AS332
шотландської авіакомпанії ХМР, який здійснював випробування у повітрі в кінці злітно-посадкової смуги,
передбаченої для зльоту. Боїнг 737-400 зупинився приблизно 100 метрів до вертольоту. Пілот вертольоту
помилково подумав, що отримав диспетчерський дозвіл на зліт та вирулив на активну ЗПС для зльоту
водночас з Боїнгом 737-400. У заключному докладі Комісія з розслідування зазначила, що диспетчер
Контролю не сказав у своїй радіопередачі стандартну фразу "hold position" ("залишайтеся на місці") для
пілота вертольоту; замість цього він сказав фразу "hold clear of the runway" ("звільнити ЗПС"), яка звучить
схоже англійською мовою, але має інше значення. Тобто пілот вертольоту неправильно зрозумів
диспетчера, вважаючи цю фразу дозволом на зліт, що призвело до інциденту.
У вищезазначених випадках очевидним порушенням є неправильне ведення радіозв’язку між пілотом
та диспетчером, що вказує на людський чинник в авіації. Таким чином, типовими причинами порушення
вказівок та операцій у повітрі, є такі [1]:
1) несподіваний перехід на рідну мову при веденні радіообміну англійською мовою, насамперед для
авіаційних фахівців, для яких англійська мова – нерідна;
2) перенесення пілотами та диспетчерами знань з рідної мови на процес ведення радіообміну;
3) недотримання вимоги ІСАО щодо використання стандартних фраз у професійних ситуаціях,
неоднозначність та нечіткість повідомлень.
Аналіз виписок із магнітофонних записів радіозв’язку з бортових самописців вітчизняних аеропортів
свідчить про вплив розмовної англійської мови на фразеологію радіообміну. Типовими помилками у
цьому аналізі виокремлено такі:
1) вживання зайвих слів: прикметників, прийменників, артиклів;
2) вживання слів із рідної мови замість стандартної фразеології радіообміну;
3) калькування лінгвістичних конструкцій, що може стати потенційною причиною виникнення
нестандартної ситуації.
Фрази радіообміну (їх звукове сприйняття) широко вживаються для одержання, інтерпретації,
переробки та реагування на інформацію. Однією із причин авіаційних катастроф є перехід на рідну мову
з англійської у процесі ведення радіообміну на міжнародних повітряних лініях. У ситуаціях радіообміну
між пілотом та диспетчером, рідна мова яких різна, пріоритет надається англійській мові (авіаційній
англійській мові та фразеології радіообміну англійською мовою). При аналізі змісту міжнародних
документів ІСАО вживання фразеології радіообміну англійською мовою розділене на три види [3]:
1. Схематична фразеологія, у якій головна фраза доповнена показниками місця, часу та умовними
показниками, що відображено у Документі ІСАО 4444 [4]. Стандартна фраза "CLIMB (OR DESCEND)
TO FLIGHT EVEL (number) AT (number) FEET (METERS) PER MINUTE MAXIMUM (or MINIMUM)";
наприклад, "Climb to flight level 310 at 5 meters per minute minimum".
2. Ілюстративна фразеологія, яка демонструє всі можливі випадки на різних етапах польоту.
Наприклад, розділ RADAR містить такі приклади фраз радіообміну: Report heading; Report heading and
level; for identification, turn right (left) heading 310; identified; not identified; resume own navigation.
3. Технологічна фразеологія, яка ґрунтується на певних процедурах організації повітряного руху й
льотних операціях.
Зазначені три види фразеології радіообміну мають відтворюватися англійською мовою. Складність
використання англійської мови пілотами та диспетчерами, для яких вона не є рідною, полягає у
структурно-змістовних лінгвістичних нормах цієї мови. На ведення професійного діалогу у площині
"Повітря-Земля" впливають стереотипи, кліше, звички, обумовлені національною культурною
специфікою.
У процесі радіообміну зустрічається і семантичний бар’єр, тому що не всі слухачі розуміють слова,
фрази та вирази у однаковому значенні. Наприклад, стандартна фраза Вишки "clear the runway" буде порізному інтерпретована пілотом на працівником технічного персоналу. Пілот повторно запитає вказівку,
оскільки це неправильна стандартна фраза відносно маневрування літака; правильний варіант – "vacate
runway" – "звільнити злітно-посадочну смугу". Працівник технічного персоналу зрозуміє цю фразу як
"прибрати злітно-посадочну смугу" [5].
У процесі дослідження авіаційного спілкування прагматична компонента семантики: мова
сприймається як функціональний інструмент, основне завдання якого – розв’язання професійних завдань
комунікації – радіообміну англійською мовою. Значення слова спрощуються та тлумачаться однозначно.
Те ж саме стосується спрощених граматичних структур (часто граматичні дієслівні форми мають
скорочений вигляд). Наприклад, авіаційні фахівці знають, що закінчення -ing у фразеології радіообміну
означає слова пілота, а не диспетчера. Диспетчер дає вказівку "Climb to flight level 260" ("Набирайте
ешелон польоту 260"), пілот має відповісти "Climbing to flight level 260" ("Набираю ешелон польоту
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260"); бачимо, що пілот обов’язково додає закінчення -ing, щоб сказати, що зараз він набирає ешелон
польоту 260. З граматики англійської мови відомо, що правильна форма Present Continuous така: "I am
climbing to flight level 260". У стандартній фразеології ця форма спрощена: I am – не вживається,
закінчення -ing вказує на те, що пілот виконує зараз вказівку диспетчера. Отже, обсяг радіообміну
обмежений у порівнянні із загальною англійською мовою.
На вживання лексико-граматичних структур при веденні радіообміну англійською мовою впливають
також наступні факти [6; 7]:
1. інтенсивність мовного потоку при веденні діалогу російською мовою (яка є офіційною мовою ІСАО)
складає 60-80 слів за хвилину, а фразеології радіообміну англійською мовою – до 120 слів за хвилину;
2. темп мовлення носіїв англійської мови – до 146 слів за хвилину, а навчальна програма для
авіаційних фахівців передбачає мінімальний темп говоріння 100-120 слів за хвилину; це значно впливає
на якість радіообміну в умовах дефіциту часу;
3. розбіжність темпів мовлення людей з різними рідними мовами призводить до порушення
рівномірного ритму мовлення;
4. зрозумілість мовлення залежить від вживання іноземних слів, синтаксису, довжини речень,
словникового складу;
5. для мови радіообміну характерний високий ступінь насиченості, що становить 96 %.
Висновки. Отже, мова – засіб недосконалий. Часом трапляються непередбачені труднощі розуміння,
пов’язані з неправильною інтерпретацією, використанням зайвих слів та лексико-граматичних структур.
Радіозв’язок "Повітря-Земля" потребує особливої уваги, оскільки від нього залежить безпека польотів. З
розумінням основних лінгвістичних принципів і правил вживання лексико-граматичних структур
радіообміну у операторів ведення радіообміну англійською мовою підвищується мотивація до
використання стандартної лексики, граматики, більш уважне ставлення до інтонації, дикції, темпу
мовлення, що позитивно впливатиме на якість повідомлень.
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Матеріал надійшов до редакції 17.01. 2014 р.
Москаленко О. И. Особенности употребления лексико-грамматических структур английского
языка во фразеологии радиообмена для летного состава.
В статье проанализированы специфические черты английского языка ИКАО как важной составляющей
безопасности полетов; очерчены тенденции к профессиональной подготовке авиационных специалистов
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в ведение радиообмена на английском языке в летных учебных заведениях Украины; охарактеризованы
холистические критерии и дескрипторы языковых умений и навыков в соответствии с
квалификационной языковой шкалой ИКАО; выделены приоритетные направления современных
тенденций в ведении радиообмена на английском языке в авиационных учебных заведениях; рассмотрено
влияние иноязычной компетенции на безопасность полетов; проанализировано влияние лексикограмматических структур на качество ведения радиообмена на английском языке; подчеркнута
важность требований ИКАО по 4 уровню владения английским языком.
Ключевые слова: радиообмен, английский язык, ИКАО, профессиональная деятельность, лексикограмматические структуры.
Moskalenko O. I. Features of the Use of Lexico-Grammatical Structures of English in Phraseology of Radio
Communication for Pilots.
The article deals with the analysis of ICAO requirements in relation to the radio communication in English on
international airways. In the article the author proves the importance of role of ICAO of the fourth level of
English in the process of the aviation specialists' professional activity. Methodology of flight studying is a result
of the collective creative job performance, based on experience of teachers, pilot-instructors and controllerinstructors. Their experience of flights is discussed at methodical seminars and implemented into the educational
programmes, aviation techniques and general methodical strategies. Then the generalized experience, which is
based on principles of studying, is checked up in practice and serves as the foundation of the methodical
material for the pilots and controllers' professional preparation. The specific features of ICAO Aviation English
and phraseology of radio communication as an important factor of safety of flights have been analyzed in the
article; the tendencies concerning the professional preparation of English phraseology for aviation specialists at
Flight educational institutions of Ukraine have been outlined; cholistic criteria and descriptors of linguistic
skills and proficiency have been described according to linguistic qualification scale of ICAO; priority
directions of the modern approaches in teaching of English phraseology at Flight educational institutions have
been selected.
Keywords: radio communication, Aviation English, ICAO, professional activity, lexico-grammatical structures.
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СУГЕСТИВНИЙ ХАРАКТЕР АНГЛОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТІВ
Прагматичний ефект, який передбачається будь-яким медіатекстом, – це ефект впливу. У зв’язку з
його посиленням у сучасних ЗМІ, журналісти вдаються до залучення нових мовних засобів з метою
формування певного ставлення до подій. У статті проаналізовано вербальні сугестеми, що
використовуються у медіатекстах англомовних ЗМІ для впливу на реципієнта. Засоби сугестії автор
аналізує на фонографічному, лексичному та синтаксичному рівнях. Сугестеми надають повідомленню
динамічності й інформаційної насиченості. Вивчення механізму сугестії допоможе уникнути
психотехнічного ефекту маніпуляції.
Ключові слова: сугестія, сугестема, медіатекст, засоби масової інформації.
Одна з головних функцій будь-якої публікації у ЗМІ полягає у передачі інформації. Проте, ця
передача рідко буває повністю нейтральною, тобто абсолютно позбавленою від елементів впливу, не
спрямованою на створення в аудиторії певного ставлення до представленої інформації. Аналізом текстів
ЗМІ займаються дослідники різних галузей науки, зокрема лінгвісти, які вивчають мовні засоби та
прийоми, що використовуються для впливу на читачів.
Сучасна лінгвістика характеризується підвищеною увагою до людини та людських стосунків,
раціональної сторони комунікативної діяльності. Зокрема, детально описані засоби впливу на
особистість через аргументоване переконання (Р. Абельсон, Н. Д. Арутюнова, Т. Г. Винокур,
М. Я. Гловінська, О. В. Іванова та інші). Поряд із переконанням існує й інша сфера комунікативної
діяльності, що пов’язана зі сферою психоемоційного впливу на особистість, яка реалізується в акті
сугестії (від лат. suggestio – навіювання, натяк). Навіювання здавна є об’єктом вивчення психологів
(В. М. Бєхтєрєв, В. В. Вундт, В. М. Мясищев та інші), проте недостатньо розробленою залишається
лінгвістична основа сугестії, якою займалися А. В. Белецька, О. Б. Бушев, О. В. Климентова,
Л. М. Мурзін, В. Ф. Петренко, Б. Ф. Поршнєв, І. Ю. Черепанова та інші.
Актуальність дослідження питання лінгвістичного аспекту сугестії обумовлюється інтересом
сучасної лінгвістики до процесів мовленнєвого впливу і текстів, у яких реалізується цільова установка на
вплив. Крім того, сугестія має суттєве значення для розвитку медично-психологічної сфер у зв’язку зі
зростанням ролі психотерапії та методів немедикаментозного лікування як засобів психокоректування
соматичних структур організму.
Метою статті є дослідження засобів реалізації сугестивного впливу на читачів у текстах англомовних
ЗМІ.
Виклад основного матеріалу. Сугестія пов’язана з поняттям "установки особистості" (Д. М. Узнадзе),
тобто неусвідомленої готовності психіки до сприйняття чи дії. Спираючись на вчення психолога, сугестію
можна представити як сукупність мовних засобів і прийомів спрямованого впливу на психіку реципієнта з
метою зміни його установки. Цей вплив пов’язаний зі зниженням усвідомленості та критичності при
сприйманні змісту висловлювання, з відсутністю розгорнутого логічного аналізу й оцінки.
Для розуміння сутності поняття "сугестія" розмежуємо його з поняттям "переконання". На відміну від
переконання, сугестія передбачає безконфліктний характер сприймання інформації. Переконання апелює
до свідомості, критичного мислення, навіювання – до несвідомих механізмів психічної діяльності,
впливає на емоції та почуття, викликає найбільш вигідні асоціативні образи для сприйняття інформації.
У той же час значної прогалини між сугестією та переконанням немає: навіювання часто досягає
підсвідомого за допомогою свідомості.
Оскільки матеріалом нашого дослідження є медіатексти, то ефективність сугестії визначається
способом конструювання повідомлення: рівень аргументованості, характер поєднання логічних і
емоційних аргументів, підкріплення іншими впливами. Згідно С. А. Виноградової, сугестемою
(сугестивно маркований елемент, призначений для впливу на аудиторію) може виступати будь-який
вербальний знак, який у певному контексті та значенні має необхідний вплив на адресата [1: 95].
Сугестивний потенціал мови полягає у поєднанні соціальних, психологічних і когнітивних факторів,
які реалізуються за допомогою вербальних засобів і у своїй унікальній сукупності виступають потужним
інструментом соціального впливу, виховання та маніпулювання. Зростання мовних вимог, які
висуваються до матеріалів ЗМІ, передбачає формування установки на максимізацію ефекту впливу,
привернення уваги цільової аудиторії, формування установок, переконань, масової свідомості.
В. М. Базилєв відмічає, що у створенні сугестивного впливу беруть участь усі засоби і рівні мовної
системи [2: 25].
© Моркотун С. Б., 2014
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Сугестемами можуть виступати різні фонографічні та лексичні засоби, морфологічні категорії,
синтаксичні конструкції, текстові категорії, головним чином у взаємодії. Услід за С. А. Виноградовою,
Є. В. Пономаренко, засоби мовної сугестії ми аналізуємо на фонографічному, лексичному та
синтаксичному рівнях.
На фонографічному рівні сугестія реалізується в тексті за рахунок феномена зображальноакустичного символізму – здатності фонографічних символів мови (звуків і букв) асоціюватися у
свідомості реципієнта з певними уявленнями, емоціями, стосунками, почуттями. Використання
фонетичних засобів (інтонація, тембр, паузи, виділення голосом) – прерогатива усного мовлення. Для нас
інтерес представляють інструменти письмового мовлення, фонографічні.
Головними сугестивними звукозображувальними фігурами мовлення є: асонанс, алітерація, рима.
Приклади сугестем можна знайти у висловлюваннях Б. Обами: "America is a place where all things are
possible" (асонанс), "This is our time – to put our people back to work and open doors of opportunity for our
kids; to restore prosperity and promote the cause of peace" (алітерація), "But above all, I will never forget who
this victory truly belongs to – it belongs to you" (рима) [3].
Інші фонетичні засоби сугестії не мають відповідників у письмовому мовленні. Проте деякі з них
(інтонація, регістр голосу, темп мовлення, паузи) можна компенсувати за допомогою графічних засобів:
пунктуація, підкреслювання, виділення шрифтом, великі літери.
Лексичні сугестивні засоби становлять найширшу та найбільш вживану групу. Найпоширенішими є:
неологізми, реалії, фразеологічні конструкції, порівняння. Крім того, лексична сугестія реалізується у
реченнях за рахунок високої та зниженої (сленг, жаргон, просторіччя) лексики, а також за рахунок
помилок. Кожному відомі насичені помилками промови Дж. Буша (молодшого): "They misunderestimated
me" [4] (Вони мене перенедооцінили).
Проілюструємо формування ставлення суспільства до людей, які чинять терористичні акти, за
допомогою лексичних сугестем на прикладі аналізу інформаційних матеріалів про вибухи у метро в
липні 2005 року в Лондоні та в березні 2010 року в Москві, розміщених на сайті ВВС News [5; 6].
Незважаючи на те, що у статтях описуються схожі жахливі події (вибухи пролунали вранці на кількох
станціях двох столиць, в результаті були десятки поранених і вбитих), тональність цих повідомлень,
розстановка акцентів суттєво різняться. Ставлення до вибухів у Лондоні та їх виконавців однозначне – це
був терористичний акт. Про це свідчить і заголовок статті – "London rocked by terror attacks" [5]. У тексті
інформаційного повідомлення слова terrorist, terror повторюються декілька разів; представлена
неприхована оцінка даної події, для цього використовується слово barbaric: "It’s particularly barbaric that
this has happened on a day when people are meeting to try to help the problems of poverty in Africa.". Таким
чином, у даній публікації неявно протипоставляються варвари і цивілізований світ, який несе добро.
У повідомленнях про вибухи у московському метро слова terrorist, terror взагалі відсутні. Замість них
використовуються suicide bombings, suicide bomb attacks, suicide bombers. Повідомляється, що російські
спецслужби пов’язують підривників з воєнізованими угрупуваннями (militant groups) на Північному
Кавказі, відмічається, що попередні вибухи були вчинені ісламістськими повстанцями, які виступають за
незалежність Чечні від Росії: "Past suicide bombings in the capital have been carried out by or blamed on
Islamist rebels fighting for independence from Russia in Chechnya." [6]. Отже, якщо вибухи у лондонському
метро вчинили варвари-терористи, які кидають виклик усьому цивілізованому світу, то у Москві це були
"борці за незалежність", дії яких можуть викликати у читачів як осуд, так і співчуття.
Приклади подібного формування суспільної думки через навіювання непоодинокі. Мовні засоби
впливу широко використовуються для того, щоб формувати в аудиторії не тільки ставлення до окремих
подій чи осіб, але і до країн, а також політики, яку вони проводять.
З 1990-х років за часів президенства Б. Клінтона на позначення країн, які вороже ставляться до США
й які не підтримують американський політичний курс (Іран, Ірак, Північна Корея, Афганістан, Лівія),
адміністрація США стала використовувати словосполучення rogue states і rogue countries, які були
швидко підхоплені ЗМІ: "US to take North Korea off rogue states list and lift sanctions" [7]. У кінці
президентського терміну Білла Клінтона його адміністрація почала використовувати більш м’який
термін states of concern, але за часів адміністрації Дж. Буша поняття rogue countries знову почало широко
використовуватись, а пізніше було замінене на сильніше – axis of evil.
Говорячи про засоби формування масової свідомості за допомогою сугестії, маємо відмітити важливу
роль евфемізмів. Евфемізація, згідно О. А. Земської, виконує дві основні функції – використовується як
засіб пом’якшення, зниження грубості, а також як засіб приховування істини [8: 529]. У сугестивних
текстах ЗМІ евфемізми виконують другу функцію: замість to kill вживається to eliminate; замість killing –
neutralization; замість regime overthrow, у випадку, якщо цей факт отримує офіційне схвалення,
вживається regime change; refugee замінюється на internally displaced person.
Широко використовується у медіатекстах метафора ("Jesse Jackson says the conclusion to this year's
campaign is like a football game tied in the fourth quarter" [9]) та метонімія ("Nuclear weapons are all over, in
friendly and unfriendly hands" [10]).
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Синтаксичними засобами сугестії є повтори, риторичні питання, емфатичні конструкції. Як приклад
анафоричного повтору наведемо наступну цитату: "The more we can innovate, the more we can find
alternatives to legislation and regulation, and the more we can overcome our aversion to risk, the more we can
help drive the economy and really ensure the Civil Service is an engine room for growth" [11].
Риторичні питання надають висловлюванню більшої виразності: "Why does Senator Obama believe it’s
so important to repeat that idea over and over again? Because he knows it’s very difficult to get Americans to
believe something they know is false" [12].
Інверсія вказує на хвилювання автора, що підсвідомо може передаватись читачу: "So bad is the
economic situation that the Government will have to admit next week that it cannot stimulate the economy by
fast-tracking great capital projects" [13].
Висновки. У статті розглянуті деякі мовні засоби впливу на суспільну свідомість, що
використовуються у ЗМІ. Проблема інтерпретації подій видається доволі важливою, оскільки саме під
впливом ЗМІ у свідомості аудиторії можуть відбуватись зміни, які формуватимуть хибні уявлення про
життєві явища та процеси. У зв’язку з посиленням функції впливу, що спостерігається у сучасних ЗМІ,
журналісти шукають нові прийоми, вдаються до залучення нових мовних засобів з метою привернення
уваги до тих чи інших фактів дійсності та формування певного ставлення до них. Засоби мовної сугестії
надають повідомленню динамічності й інформаційної насиченості.
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Моркотун С. Б. Суггестивный характер англоязычных медиатекстов.
Прагматический эффект, предполагаемый любым медиатекстом, – это эффект воздействия. В связи с
его усилением в современных СМИ, журналисты используют новые языковые средства с целью
формирования определенного отношения к событиям. В статье анализируются вербальные
суггестемы, используемые в медиатекстах англоязычных СМИ, для воздействия на реципиента.
Средства суггестии автор анализирует на фонографическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
Суггестемы придают сообщению динамичность, информационную насыщенность. Изучение механизма
суггестии поможет избежать психотехнического эффекта манипуляции.
Ключевые слова: суггестия, суггестема, медиатекст, средства массовой информации.
Morkotun S. B. The Suggestive Сharacter of English Mediatexts.
One of the main functions of any article which is published in the mass media is to hand over the information.
The information presentation is rarely neutral. The pragmatic effect which is presupposed by any mediatext is
influence. Due to its intensification in the contemporary mass media, journalists use new language means to
form a particular attitude towards events. One of these means is the language suggestion. The author of the
article defines the suggestion as a set of language means and methods of the intentional influence on a
recipient’s state of mind in order to change his attitude. This influence is connected with a person’s lowering
of conscious and criticism during the perception and realization of the statement meaning, with its
misunderstanding, lack of detailed logical analysis and assessment. The range of verbal suggesthemes used in
English mediatexts for the influence on a recipient is analyzed. The suggestion means are analyzed on the
phonographic, lexical and grammatical levels. Suggesthemes intensify the dynamism and information
richness of a message. The article contains the information on suggestion means selected from the British and
American press. The scientific methods of analysis, synthesis and description have been used in order to
classify gathered examples. The knowledge of the linguistic suggestion mechanisms can help to avoid
psychotechnical effect of the manipulation.
Key words: suggestion, suggestheme, mediatext, mass media.
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ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ АДРЕСАТ В АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ БЕРТОЛЬДА
На матеріалі адресованої лірики Б. Брехта досліджується проблема внутрішньотекстового адресата
ліричного твору. Внутрішньотекстовий адресат розглядається як специфічний художній образ,
характерний, насамперед, для адресованої лірики. Основна увага приділяється розробці принципів
типологічного узагальнення образу внутрішньотекстового адресата та виокремлення його
структурно-семантичних типів за ознаками: персоналізованості адресації, суб’єктної приналежності
адресації, текстуального вияву адресації.
Ключові слова: ліричний твір, адресована лірика, адресація, комунікація, зовнішньотекстовий адресат,
внутрішньотекстовий адресат, типологія адресата.
В літературознавчих пошуках останніх років все більш вагоме місце посідають проблеми жанрової
ідентифікації та диференціації лірики, тих або інших її метажанрових утворень, суб’єктно-об’єктної
організації її структурно-семантичних компонентів, зокрема й образу ліричного адресата. І хоча в
теоретичних працях останніх років (І. Ковтунової [1], Л. Кіхней [2], Є. Дмітрієва [3], С. Артьомової [4],
Т. Круглової [5], І. Безкровної [6], М. Венгринюк [7]) й були зроблені перші спроби класифікувати типи
внутрішньотекстового адресата, загалом ж доводиться констатувати, що проблема адресата ліричного
твору, розробки теоретичних передумов для створення його типології вирішена у сучасних
літературознавчих дослідженнях усе ще не достатньо чітко і аргументовано. Проблема ліричного
адресата ускладнюється свого роду подвійним семантичним статусом, детермінованим тим, що поряд із
традиційним адресатом, співвіднесеним з образом читача (тобто зовнішньотекстового адресата),
дослідники все частіше виокремлюють й постать так званого внутрішньотекстового, тобто зазначеного
авторським зверненням у самому тексті, адресата. Цей тип адресата найбільш притаманний, насамперед,
метажанровому утворенню адресованої лірики (послання, віршований лист, присвята), специфічною
жанровою ознакою якої є те, що у ній моделюється ситуація звернення суб’єкта поетичного мовлення до
особи внутрішньотекстово означеного адресата.
Нерозробленість в сучасному літературознавстві загальноприйнятої концепції ліричного адресата
зумовило необхідність пошуку теоретичних критеріїв створення такої типології. У роботі структурносемантичні типи внутрішньотекстового адресата ліричного твору скласифіковано за трьома ознаками:
1) суб’єктної належності адресації; 2) текстуального вияву адресації; 3) персоналізованості адресації.
За ознакою суб’єктної належності адресації виділено семантичну опозицію: власне адресат /
автоадресат.
Типи адресатів за ознакою текстуального вияву адресації видається доцільним диференціювати у
площині таких чотирьох семантичних опозицій: експліцитний / імпліцитний адресат; автологічний /
метаадресат; фактичний / псевдоадресат; моноадресат / поліадресат.
У роботі поняттям персоналізованості вияву адресації позначено характер, міру особистісної,
індивідуальної визначеності, ідентифікованості, в семантичних межах якої у ліричному творі
окреслюється постать його внутрішньотекстового адресата. За ознакою персоналізованості вияву
адресації можна розмежувати такі чотири семантичні пари (або семантичні опозиції) типів адресата: 1)
зовнішньотекстовий / внутрішньотекстовий; 2) недиференційований / диференційований; 3) одноосібний
/ узагальнений; 4) реальний / умовний.
Семантична опозиція зовнішньотекстовий / внутрішньотекстовий адресат концептуально важлива для
висвітлення специфіки адресата ліричного твору загалом і жанрів адресованої лірики зокрема, є
основною підставою для виокремлення та жанрової ідентифікації адресованої лірики. Сутність
семантичного протиставлення двох типів – зовнішньотекстового та внутрішньотекстового – адресатів
полягає в тому, що перший із них – це читач (ідеальний, концептований, авторський тощо або ж
невизначений, широкий загал читацької аудиторії), який мислиться позатекстовими межами художнього
світу твору (хоча твір й пишуть з огляду на нього, його естетичні вподобання та очікування), а другий –
особа (до певної міри схожа на персонажів епічного твору), яку безпосередньо введено у текстові межі
твору, передбачено в його художньому світі у вигляді уявного співрозмовника, з яким намагається
налагодити діалог автор твору. Теоретично різниця між такими двома різними і, здавалося б,
концептуально несумісними типами адресатів є достатньо чіткою й очевидною, але на практиці цю межу
окреслити буває не просто.
Недиференційований адресат – це семантично нестійкий тип адресата, який формально є
внутрішньотекстовим (репрезентованим за допомогою форм граматичного або лексичного звернення до
© Назарець В. М., 2014
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нього у тексті твору), але по суті, зважаючи на предметну недиференційованість, легко може бути
співвіднесений із будь-якою позатекстовою адресатною аудиторією. Семантична невизначеність його
адресатного статусу, предметна неозначеність образу, його фактична деперсоналізованість дає
теоретичні підстави потрактувати його як недиференційований, абстрагований, перехідний між
зовнішньотекстовим і внутрішньотекстовим типами адресата. Амбівалетний, перехідний статус цього
типу адресата зумовлений тим, що "ти" як форма звернення до гіпотетичного (неконкретизованого)
адресата передбачає, хоча мінімалізований, але потенційно окреслений ступінь його персоналізації.
Тобто семантика вживаного у таких поетичних контекстах "ти", попри абстрагованість та
недиференційованість, передбачає певну обмеженість кола тих, кому може бути адресоване це
повідомлення, певний ступінь його ідеологічної, психологічної, інтелектуальної комунікативної
інтимізації. Нерідко семантику цієї адресатної обмеженості зафіксовано навіть у заголовках адресованих
віршованих текстів, зокрема у Б. Брехта – "Шатким", "Примкнувшим" і т. д. Відтак, якщо
недиференційований адресат – це адресат деперсоналізований, без чітко виражених ознак його
предметної ідентифікації, то диференційований адресат – це адресат, особу якого у віршованому тексті
так або інакше персоналізовано шляхом надання певною мірою чітких ознак предметної й екзистенційної
ідентифікації. Щодо такого типу адресата, як диференційований, або персоналізований, можливим є
поділ на кілька груп (семантичних опозицій), відмінних за ознаками суб’єктності форми свого вияву, а
саме: одноосібний / узагальнений; реальний / умовний.
Семантична опозиція одноосібний / узагальнений адресат ґрунтується на протиставленні двох типів
диференційованого поетичного адресата – індивідуально-конкретизованого, одноосібного й
індивідуально-неконкретизованого, узагальненого, але предметно і психологічно цілком чи принаймні з
достатньою певністю ідентифікованого і соціально або екзистенційно визначеного.
Семантична опозиція реальний / умовний адресат передбачає диференціацію ймовірних адресатів
поетичного тексту за ознакою їхньої належності до реального, соціально-історичного світу, в якому живе
поет, або до психологічного, образного світу авторської уяви, творчої фантазії.
Ліричний спадок Б. Брехта нараховує близько п’ятидесяти адресованих поетичних текстів. Значна
частина з них (близько половини) містить елемент адресації вже у заголовковому комплексі,
побудованому у формі звернення: "Обращение к властям", "Борцам концлагерей", "Бедным
одноклассникам из предместья", "К потомкам", "Обращение умирающего поэта к молодым", "Моим
согражданам" та ін. Водночас, принципи адресації, реалізовані у їхній художній формі, мають різний
характер та відмінну адресатну спрямованість.
Специфічними ознаками художньої адресації в поетичних текстах Б. Брехта загалом можна вважати,
по-перше, доволі хитку межу, яка розділяє поняття зовнішньотекстового і внутрішньотекстового
адресата, по-друге, загострену публіцистичність самого характеру адресації, спрямованої у більшості
випадків не на індивідуалізовану, а на масову аудиторію.
Чітке виокремлення зовнішньотекстового і внутрішньотекстового адресата в поетичних творах
Б. Брехта є доволі проблематичним, і передусім, повинне враховувати міру персоналізації зазначеного у
тексті адресата. Так, у творі Б. Брехта "Против соблазна" адресат гранично узагальнений:
Не смейте поддаваться соблазну!
Дорога назад не ведет.
/…/
Не смейте поддаваться обману!
Срок малый у жизни, увы.
/…/
Не смейте поддаваться надежде!
Ведь времени мало у вас…
[8: 80-81].
Ознак будь-якої персоналізованості такого типу адресат не виявляє, зрозуміло, що звернення автора
адресовано всім і кожному, тобто людині як такій. Відтак, подібний образ адресата, хоча й зазначений
внутрішньотекстово, фактично є зовнішньотекстовим, образом, який, власне, співпадає з образом читача.
З достатньо широкою, хоча й дещо меншою мірою узагальненості представлений образ адресата у творі
Б. Брехта "Большой благодарственный хорал". "Люди", до яких звертається автор, це, з одного боку,
певна узагальнена спільнота, співвіднесена у тому числі й з образом позатекстової читацької аудиторії, з
іншого боку, в контексті самого твору, даний адресат сприймається не як людство загалом, а як певна
екзистенційно виокремлена категорія, образ якої окреслюється у контексті виразно загостреної релігійноапокаліптичної символіки. Такого типу образ можна назвати амбівалентним, він перебуває немовби на
межі між зовнішньотекстовим і внутрішньотекстовим образами адресата.
Значною мірою амбівалентним, але з ознаками ще більш підкресленої персоналізації виступає в
ліриці Б. Брехта третій тип адресата, представлений, наприклад, у творі "Не оставляй следов". З одного
боку, як і у перших двох випадках, адресат твору – власне неназваний і узагальнений, водночас в тексті
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міститься чимало географічних, соціальних, екзистенційних прикмет, які з достатньою певністю
персоналізують образ адресата твору і дозволяють ідентифікувати його як німця, сучасника й ідейного
однодумця автора. Міра персоналізації представленого у даному творі образу дає усі підстави
співвідносити його з внутрішньотекстовим типом адресата.
Персоналізований тип адресата в адресованій ліриці Б. Брехта представлений різними формами
суб’єктного вияву. Це й одноосібний, здебільшого реальний тип ліричного адресата ("Ах, доктор…",
"Колыбельные песни", "Послание товарищу Димитрову в те дни, когда он боролся с фашистским судом в
Лейпциге", "На смерть борца за мир (Памяти Карла фон Осецкого)", "Эпитафия Горькому", "После
смерти моей сотрудницы М. Ш.", "Любовная песня плохих времен", "Письмо драматургу Одетсу",
"Другу стихотворцу", "На самоубийство изгнанника В. Б.", "Актеру П. Л. в изгнании" та ін.), й умовний
тип ("Гимн Богу", "Германия" та ін.), а також узагальнений адресатний тип ("Не оставляй следов", "О
пятом колесе", "Об опасности ни слова!.. ", "Оставьте все ваши мечты…", "Четыре предложения
человеку с разных сторон в разное время", "Обращение к властям", "Ночлег", "Борцам концлагерей",
"Бедным одноклассникам из предместья", "Советы художникам касательно судьбы их произведений во
время будущей войны", "К потомкам", "Немецким солдатам на восточном фронте", "Обращение
умирающего поэта к молодым", "Моим согражданам" та ін.).
Яскравою прикметною особливістю персоналізованої ліричної адресації в адресованих поетичних
текстах Б. Брехта є те, що кількісно в них переважає, по-перше, саме узагальнений, а не одноосібний
адресатний суб’єкт, по-друге, суб’єкт реального, а не умовного типу адресації. Подібний тип
брехтівського ліричного адресата – здебільшого узагальненого, хоча й з різною мірою персоналізації, –
суттєво визначає той загострено публіцистичний характер адресації, який притаманний його ліриці.
Адресовані поетичні тексти Б. Брехта майже завжди є ідейно тенденційними, риторичними і навіть
дидактичними, розрахованими на масову і, передусім, політично свідому аудиторію.
Таким чином, до нагальних проблем сучасного літературознавства відносяться питання теоретичної
ідентифікації метажанрових утворень, зокрема адресованої лірики, характеру ліричної адресації та
створення типології ліричного адресата. Персоналізований адресат в адресованій ліриці Б. Брехта
представлений
такими
адресатними
семантичними
опозиціями:
недиференційований
/
диференційований, одноосібний / узагальнений, реальний / умовний адресат. Внаслідок дослідження
встановлено, що кількісно в адресованій ліриці Б. Брехта домінує узагальнений адресат реального типу,
що детерміновано підкресленою публіцистичністю та риторичністю характеру адресації у його
поетичних текстах, спрямованих переважно не індивідуалізованій, а масовій читацькій аудиторії.
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Назарец В. Н. Персонализированный адресат в адресованной лирике Бертольда Брехта.
На материале адресованной лирики Бертольда Брехта исследуется проблема внутритекстового
адресата лирического произведения. Внутренний адресат рассматривается как специфический
художественный образ, присущий прежде всего адресованной лирике. Основное внимание уделяется
разработке принципов типологического обобщения образа внутритекстового адресата и выделению его
структурно-семантических типов по признакам: персонализации адресации, субъектной
принадлежности адресации, текстуального проявления адресации.
Ключевые слова: лирическое произведение, адресованная лирика, адресация, коммуникация,
внешнетекстовый адресат, внутритекстовый адресат, типология адресата.
Nazarets V. M. Рersonalized Addressee in the Addressed Lyrics by Bertold Brecht.
The problem of the intertextual addressee of the lyric work is analyzed on the material of Bertold Brecht
addressed lyrics. The inner addressee is considered as a specific image inherent first of all in the addressing
lyrics. The author pays the attention to elaboration of principles of typological generalization of the intertextual
addressee's image and selection of its structural-semantical types in accordance with following: personalization
of addressing, subject belonging to addressing, textual manifestation of addressing.
Key words: lyric work, addressed lyrics, addressing, communication, outward textual addressee,
intertextual addressee, typology of addressee.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У НЕМОВНИХ ВУЗАХ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
У статті досліджено проблему навчання іноземним мовам у немовних вузах у контексті використання
сучасних засобів навчання. Методично обґрунтовано застосування цілісних електронних презентацій
Power Point для ефективного навчання іноземних мов у різнорівневих групах. Представлено модель
практичного заняття з англійської мови в режимі електронної презентації. Визначено переваги
використання методу цілісних електронних презентацій для навчання студентів у немовних вузах.
Ключові слова: навчання іноземним мовам, електронні презентації, активні методи навчання,
студенти немовних вузів.
Постановка проблеми. Нова парадигма навчання іноземним мовам у немовних вузах України
передбачає широке застосування активних методів навчання, що сприяють активізації процесів
сприйняття та засвоєння знань, а також формування навичок усного та писемного володіння іноземною
мовою. Сучасні методики, такі, як коопероване навчання, дистанційне навчання, проектна методика з
використанням нових інформаційних / комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсів забезпечують
індивідуальний підхід до здібностей та можливостей студентів, їх рівня володіння іноземною мовою,
зацікавленості та мотивації. Педагогічні і теоретичні аспекти використання інформаційних технологій у
навчальному процесі досліджені у працях В. Андрущенка [1], М. Вронської [2], О. М. Гончарової [3],
В. Кабак [4], Б. М. Ляшенко [5], Л. Ф. Мараховського [6], К. Назаренко [7], В. Осадчого [8], О. А.
Подзигун [9], Н. Рак, В. І. Тимофєєва [10], Н. Чернящук, Н. Б. Чорней та інших.
На нашу думку, використання комп’ютерних технологій, зокрема електронних презентацій, для
навчання іноземним мовам є пріоритетним, оскільки це допомагає перетворити учіння у творчість, де
студенти розкривають свій мовний потенціал, перестають комплексувати та проявляють велику
зацікавленість до самого процесу навчання. Використання електронних презентацій на заняттях
іноземної мови не є новинкою, але здебільшого вони слугують як допоміжні елементи для унаочнення
певної граматичної структури чи пред’явлення лексичного матеріалу.
Створення цілісної тематичної навчальної презентації в межах одного / кількох занять на
сьогоднішній момент є перспективним напрямом у методиці викладання іноземних мов. У немовних
вузах, де на навчання іноземної мови припадає в середньому 2-4 години на тиждень, застосування
комп’ютерних технологій, а саме електронних презентацій, є особливо актуальним та варте уваги
сучасних викладачів іноземних мов.
Метою статті є визначення переваг навчання іноземних мов у немовних вузах за допомогою
електронних презентацій та представлення моделі вивчення лексичної теми ''Home'' з англійської мови за
допомогою електронної презентації Power Point.
Виклад основного матеріалу. За останнє десятиліття у навчальному процесі все частіше
використовуються технічні засоби навчання, зокрема, комп’ютер. Завдяки своїм технічним можливостям
комп’ютер відкриває нові шляхи організації навчального процесу. Він може використовуватися не лише
в структурі аудиторного заняття, але й в умовах позааудиторної самостійної роботи.
Процес навчання повинен створювати умови для активної пізнавальної діяльності кожного студента.
Зазвичай, навчання іноземним мовам у немовних вузах відбувається у різнорівневих групах, тож
викладач повинен вирішувати низку проблем, зокрема:
1) проблему адаптації, тобто організовувати роботу над засвоєнням матеріалу з урахуванням
індивідуальних можливостей кожного студента;
2) проблему оптимізації навчального процесу, тобто забезпечувати одночасну роботу всіх членів групи.
Технічні можливості комп’ютера дозволяють вирішити ці проблеми. Студенти можуть опрацьовувати
навчальний матеріал в індивідуальному темпі, з різним ступенем глибини та повноти та в індивідуальній
послідовності.
Використання комп’ютерних технологій, зокрема презентацій у режимі Power Point, на заняттях з
іноземної мови суттєво підвищує мотивацію студентів; графічні зображення, звук, колір допомагають
утримувати їх увагу и позитивно впливають на навчальний процес загалом, відкриваючи великі
можливості для творчості і викладача, і студентів.
Презентації у режимі програми Power Point з аудіосупроводом зацікавлюють, насамперед,
нестандартністю пред’явлення лексичного матеріалу, розвивають творчу уяву та мовну здогадку,
тренують пам'ять. Студенти мають змогу самі створювати логічні зв’язки та розвивати асоціативне
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мислення. Цей метод дозволяє виявити найпродуктивніший спосіб запам’ятовування слів,
словосполучень та навіть уривків іншомовного тексту, що базується на індивідуальній здатності пам’яті
кожного студента.
Програма Power Point призначена для автоматизованого процесу створення презентацій (слайдфільмів) за мінімум часу. Power Point поєднує текст, графічні елементи, анімацію і дозволяє створювати
привабливий для студента навчальний продукт. За його допомогою можна зручно, швидко, технологічно
й якісно підготувати наочний матеріал, без зусиль створити анімований слайд на певну тему, доступно і
зрозуміло пояснити матеріал, швидко провести моніторинг пізнавальної діяльності: фронтальну, групову
та індивідуальну перевірки знань, а в кінці заняття нагадати (узагальнити) засвоєний матеріал [9].
Електронні презентації одночасно стимулюють у студентів декілька каналів сприйняття, краще
підтримують їх увагу, сприяють відсутності втомлюваності. В свою чергу, поєднання візуального образу,
тексту та звукового супроводу надають великі можливості для комплексного розвитку навичок
аудіювання, читання, говоріння та письма іноземною мовою.
Проаналізуймо етапи практичного заняття на тему ''Home'' на основі цілісної електронної презентації із
використанням малюнків, графіки та аудіо. Практична мета – введення та засвоєння нової лексики з теми
''Home'', введення та закріплення граматичної структури there is / are, навчання монологічного говоріння.
Ефективність будь-якого практичного заняття з іноземної мови забезпечується різноманіттям вправ
для розвитку навички усного та письмового говоріння. Чим цікавіші та оригінальніші завдання, тим
більшу кількість вправ може виконати студент і, як результат, тим краще він засвоїть навчальний
матеріал. Тож, запропонована презентація спирається, передусім, на різні типи вправ: на імітацію,
підстановку, трансформацію, тощо, не використовуючи, однак, традиційні інструкції на зразок: ''Listen
and repeat'', ''Read the sentence and say the same about your friend'', що дає можливість студентам самим
обрати свою модель навчання.
Розпочинається вивчення теми ''Home'' етапом ''розігрів'': студентам пропонується здогадатися про
тему заняття, знайшовши логічний зв'язок між оголошеннями про оренду житла. Слайди
супроводжуються запитаннями викладача, наприклад: ''What can you see on the slide? What are all these
slides about?''. Мета цього етапу – виявити обізнаність студентів iз теми, продемонструвати їх
компетентність, зняти страх перед говорінням. Запитанням ''What questions do you usually ask about
home?'' студенти налаштовуються на роботу, активізуючи залишкові знання з теми. Далі пропонується
групова робота, під час якої студенти з’єднують запитання iз відповідями (Match the questions to the
corresponding answers). У наступному слайді студенти в парах відповідають на ці самі запитання про себе
(Can you answer these questions yourselves?).
На початковому етапі навчання монологічного мовлення студентам пропонуються 3 прислів’я про дім
та фрази-кліше для висловлення власної думки. Фрази позначені спеціальним маркером, який у
подальшому буде сигналізувати про необхідність їх вживання (What proverb do you agree with? Express
your opinion using one of these phrases). Мета етапу – занурити у мовне середовище, посприяти творчим
проявам та ознайомити з цілями заняття. Студентам пропонується самим оцінити свої знання з теми,
після чого вони знайомляться з тим, що вивчатимуть на занятті (Can you describe your flat or house in
detail? Today we are going to learn types of houses and rooms).
Етап введення та навчання нової лексики (Types of homes) супроводжується картинками з підписами
до них іноземною мовою та аудіо-супроводом. Використовується хорова, парна та індивідуальна робота,
вправи на імітацію, доповнення, переклад (вибірково), відповіді на запитання. Наприклад,
A multi-storey building
My family and I live in …
I don’t like to live in…
My relatives sometimes live in … when …
I wa
nt to live in…
Для закріплення лексики студентам пропонується самим дати визначення поняття ''home'',
використовуючи вивчену лексику та фрази для висловлення власної думки. Студентам також
пропонується варіант визначення дому для перекладу як модель для монологічного мовлення (A home is
a place where a person or family lives, perhaps spends much of their time, or where a person is comfortable
being). Потім студенти закріплюють введені лексичні одиниці, називаючи типи будинків з опорою на
картинки (хорова робота), та виконують вправи на закріплення лексики у мовленнєвих зразках: дають
відповіді на альтернативні запитання, що супроводжуються картинками з підписами англійською мовою
(Answer the following alternative questions. Do you like to live in a house or do you prefer to be on the top floor
of a modern block of flats?).
Введення наступного слайду супроводжується елементом інтриги (Apparently, your choice depends on
your star sign). Студентам пропонується дізнатися, яке житло їм рекомендують зорі та (не)погодитися з
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рекомендаціями за допомогою вивченої лексики (Read ''Your house in the stars'' and agree or disagree with
it). Наприклад,
Aries: You love living in a block of flats in the city because you want to be near the shops.
Наступний етап введення нової лексики (Rooms) поєднується з навчанням монологічного мовлення, а
також вводиться граматична структура there is / are, яка графічно виділяється іншим кольором.
Студентам пропонується доповнити текст з пропусками відомостями про власне житло. Наприклад,
I live in a … room flat on the … floor.
It is in the centre of … .
It is in … street.
There is a …, a …, a …,
and … in it, but there is not
a …, a …, a …, and a …
Як ігровий елемент, студентам пропонується вгадати назву кімнати, до якої дається визначення (It is a
private room where people usually sleep for the night or relax during the day (a bedroom).
У наступному слайді студенти читають та перекладають зразок теми ''My home'', що містить весь
матеріал iз презентації та позначений маркерами для висловлення власної думки. Після цього
пропонується аналогічний (опорний) текст iз пропусками, які студенти повинні заповнити самостійно
інформацією про власний дім (Tell about your home).
Для перевірки засвоєної лексики з теми студенти хором озвучують зображення на картинках у режимі
слайд-шоу, а також перекладають приказки про дім, введені на початку заняття.
На завершальному етапі, на нашу думку, надзвичайно важливо похвалити студентів за виконану
роботу, тому в останньому слайді обов’язково повинна міститися подяка та похвала (You are the best!
Thanks a lot!)
В межах запропонованої цілісної презентації тривалістю 90 хвилин вводиться та активно
опрацьовується близько 60-70 слів та словосполучень та 1-2 граматичні структури на базі тематичної
лексики. Варто зазначити, що швидкість та кількість пред’явлення слайдів sз методичною інформацією
корегується залежно від рівня підготовки студентів, що робить презентацію універсальною для
різнорівневих груп у немовних вузах.
Висновки. Отже, перевагами електронних презентацій на заняттях з іноземної мови у немовних вузах є:
1. Цікава, нестандартна форма пред’явлення лексичного матеріалу (аудіовізуальний та графічний
методи).
2. Можливість введення та засвоєння великого
3. обсягу лексико-граматичного матеріалу в межах одного заняття.
4. Економія часу на виконання та перевірку вправ.
5. Максимальна кількість різних типів вправ.
6. Вихід на діалогічне / монологічне мовлення по темі в межах одного заняття.
7. Широке застосування хорової, групової, індивідуальної та парної роботи.
8. Активізація зацікавленості і мотивації студентів.
9. Розвиток мовної здогадки, асоціативного мислення та творчих здібностей студентів.
На нашу думку створення і використання цілісних електронних презентацій Power Point на заняттях з
іноземної мови для студентів немовних вузів є перспективним напрямом у методиці викладання
іноземних мов, оскільки зазначений метод поєднує унікальні технічні можливості комп’ютера, потужну
методичну базу викладача і необмежений творчий потенціал студентів. Тематичні презентації можна
об’єднувати в електронні підручники, що є зручним і доступним для будь-якого викладача, оскільки для
їх створення не потрібно спеціальних навичок програмування.
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Пастернак Т. А. Обучение иностранным языкам в неязыковых вузах при помощи электронных
презентаций.
В статье исследуется проблема обучения иностранным языкам в неязыковых вузах в контексте
использования современных средств обучения. Методически обосновано использование целостных
электронных презентаций Power Point для эффективного обучения иностранным языкам в
разноуровневых группах. Представлена модель практического занятия по английскому языку в режиме
электронной презентации. Определены преимущества использования метода целостных электронных
презентаций для обучения студентов в неязыковых вузах.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, электронные презентации, активные методы
обучения, студенты неязыковых вузов.
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Т. А. Пастернак. Навчання іноземним мовам у немовних вузах за допомогою електронних презентацій

Pasternak T. A. Teaching Foreign Languages in the Non-Languages-Oriented Higher Educational
Establishments with the Help of Electronic Presentations.
The article is devoted to the research of the problem of teaching foreign languages in the non-languagesoriented higher educational establishments in the context of using modern educational instruments. The usage of
integral electronic Power Point presentations for the efficient teaching of foreign languages in groups of
different levels is methodically grounded. The practical English lesson carried out in Power Point is exemplified.
The advantages of applying the method of integral electronic Power Point presentations for teaching students
from non-languages-oriented higher educational establishments are determined as the following: interesting and
unusual form of presenting teaching materials; possibility of introduction and assimilation of large amounts of
lexical and grammatical material within a single session; saving time on the implementation and verification
exercises; doing the maximum number of exercises; developing speaking skills within a single session;
widespread use of choir, group, individual and pair work; activating the students' interest and motivation;
development of linguistic guesswork, students' associative thinking and creative abilities.
Key words: teaching foreign languages, electronic presentations, intensive teaching methods, students from nonlanguages-oriented higher educational establishments.
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МІКРОДІАХРОНІЧНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ЦІННОСТЕЙ, ПОТРЕБ І МОТИВІВ АДРЕСАТА
АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
Статтю присвячено аналізу цінностей, потреб і мотивів адресата американського комерційного
журнального рекламного дискурсу. Розглянуто найтиповіші цінності та потреби американського
споживача в різні періоди розвитку американського суспільства впродовж 1925-2010 рр., що слугують
мотивами, необхідними для здійснення посткомунікативної дії – купівлі рекламованого товару.
Проаналізовано мікродіахронічні зміни в оцінному аспекті досліджуваного дискурсу.
Ключові слова: сфера цінностей, американська комерційна журнальна реклама, адресат.
Постановка проблеми. Сучасна реклама є потужним інструментом регуляції поведінки людей.
Пробуджуючи у людини її різноманітні потреби, вона формує поведінку людини, її ціннісно-нормативну
систему, прив’язує її до існуючої економічної та політичної системи. З огляду на це актуальності набуває
дослідження рекламного дискурсу, що з кожним роком вдосконалює свої стратегії впливу на свідомість і
підсвідомість споживачів.
Аксіологічність рекламного дискурсу як інструмент мовленнєвого впливу неодноразово виявлялася в
центрі уваги лінгвістів [1-4]. Метою нашого дослідження є аналіз мікродіахронічних змін на рівні
оцінних засобів мовленнєвого впливу в дискурсі американської комерційної журнальної реклами.
Матеріалом для дослідження слугували рекламні тексти журналу "The New Yorker" за 1925-2010 рр.
Виклад основного матеріалу. Оцінка є специфічною формою ставлення людини до дійсності, це
схвалення або осуд різних явищ навколишнього середовища незалежно від їх матеріального чи
духовного походження. Вона завжди залежить від цінності – позитивного чи негативного значення
оцінюваного для людини. Цінністю називається те, що здатне задовольняти людські потреби [5].
Цінність товару визначається його властивостями і відповідністю потребам, інтересам, цілям,
нормам, ідеалам споживача. Останні виступають як мотиви діяльності споживача. Отже, ціннісне
ставлення адресата до об’єкта реклами породжує мотив, необхідний для здійснення дії – купівлі
рекламованого товару.
У процесі створення рекламного тексту адресант використовує цінності, які пов’язані з потребами
адресата і слугують мотивом, що забезпечує вирішення комунікативних завдань рекламного дискурсу –
зацікавити адресата в об’єкті реклами та спонукати його придбати рекламований товар. Створюється ілюзія,
що в оцінці предмета реклами виражені власні бажання адресата реалізувати ту чи іншу потребу [2: 7, 16].
Аналіз американського комерційного журнального рекламного дискурсу (АКЖРД) дозволяє виявити
різноманітні цінності, які використовує адресант, що слугують мотивами для оцінювання і придбання
товарів адресатом в різні періоди функціонування цього дискурсу впродовж 1925-2010 р.
Необхідно зазначити, що всі розглянуті цінності не зникають разом із закінченням вказаного періоду,
а мають місце і в наступні роки в АКЖРД. Однак кожному періоду функціонування АКЖРД притаманні,
насамперед, власні цінності.
В АКЖРД другої половини 1920-х років актуальними потребами були:
– не відставати від часу, наприклад:
(1) These modern Américaines – so active – so energetic – are yet more charming today than ever before. It is for
them that Isabey of Paris has created his marvelously effective Le Lait d’Isabey (NY, June 16, 1928, с. 41);
– турбота про здоров’я, наприклад:
(2) Science offers a simple protection for her health and youthfulness – sane habits of living, sane habits of
diet and the proper practice of feminine hygiene (NY, Oct. 29, 1927, с. 57);
– новизна, сучасність товару, наприклад:
(3) Refreshing originality in colors and materials gives sparkle to the new shoe styles for spring (NY, Apr.
18, 1925, с. 25);
– безпека, наприклад:
(4) … dyed hair can now be safely waved by the Frigidine Method (NY, Oct. 27, 1928, с. 6);
– йти в ногу з наукою, наприклад:
(5) … it had actually gone through 222 tests or inspections which every set must pass in the process of
manufacture. Atwater Kent Radio (NY Sep. 15, 1928, с. 2).
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30-і роки XX століття – роки Великої депресії в США. В АКЖРД цього періоду найактуальнішими
цінностями були:
– економічність. У рекламних текстах акцентується невисока ціна товару, як от у прикладі:
(6) It’s a Half-Price Sale of Precious Stones and Pearls and you must agree – Jewelry at these Modest Prices
is not a luxury (NY, Oct. 15, 1932, c. 39);
– практичність, наприклад:
(7) The Four Centuries Exhibition is a practical, economical help to anyone planning an entire home (NY,
Feb. 25, 1933, с. 2);
– довготривалість використання товару (на відміну від потреби придбання нового товару, характерної
для 1920-х років), наприклад:
(8) Again General Electric makes refrigeration history with its announcement of an unqualified 3-Year
Guarantee on the General Electric Refrigerator (NY, Apr. 18, 1931, оборот лицьової обкладинки).
В АКЖРД II пол. 1930-х років з’являються нові цінності, як от:
– сучасність. Округла форма рекламованих товарів, на відміну від старої геометричної форми,
символізувала ''сучасність''. Плавні лінії багатьох товарів набули нової краси й ефективності, наприклад:
(9) There is smart new beauty in its streamlined styling… a score of ultra-modern refinements that add
luxury, comfort and even greater quiet to the thrilling Mercury Ride (NY, Oct. 14, 1939, внутрішня сторона
тильної обкладинки);
– швидкість, комфорт і безпека. Ефективність і швидкість стали характерними факторами цього
періоду. Пасажири пристрасно бажали подорожувати на нових кораблях, поїздах, літаках, автомобілях,
які поєднували швидкість, безпеку і комфорт, наприклад:
(10) Seaboard Railway – First to Florida with Three Fast Diesel-Electric Trains. All trains air-conditioned.
Safety. Comfort. Go Modern… Go Seaboard! (NY, Dec. 2, 1939, с. 56).
Головними цінностями в АКЖРД воєнного часу (1941-1945 рр.) стали:
– ощадливість й економія, наприклад:
(11) Best’s The Reliable – for price. ''Your money’s worth at Best’s'' is proverbial, for we place our Accent
on Value… This hiptucked cotton in washable woven stripes has the wearable charm and simple good taste that
our customers enjoy season after season (NY, Mar. 4, 1944, c. 1);
– почуття патріотизму і взаємодопомоги. Реклама апелювала до почуття патріотизму і
взаємодопомоги для підкріплення лояльності споживачів. Рекламні тексти закликають американців
купувати воєнні облігації, здавати донорську кров, працювати на користь війни, а також писати листи
солдатам на фронт, наприклад:
(12) Some of us can help most in the front lines, others on production lines – all of us can buy war bonds and
stamps! (NY, Jan. 16, 1943, с. 33);
– терпіння. Виробники товарів, необхідних для фронту, закликали споживачів дочекатися закінчення
війни, коли можна буде знову придбати цивільні моделі товарів, наприклад:
(13) But there will come a day when Ford news will again feature civilian models. You may be sure they will
reflect all the ingenuity and precision engineering which are traditional with Ford (NY, May 13, 1944, с. 11).
50-60-і рр. XX ст. – роки розквіту США. Відбудова дала американцям можливість повернутися до мрій і
знову насолоджуватися життям. Аналіз АКЖРД цього періоду дозволяє виявити такі потреби, як от:
– мати власний приміський будинок. До війни у передмістях проживали заможні люди. Робітники жили в
орендованих квартирах або в тісних бараках поблизу фабрик. У 1960-х рр. володіння житловою нерухомістю
стало нормою: із кожних п’яти сімей три проживали у власних будинках [6: 306-307], наприклад:
(14) What kind of people live in this kind of house? People with a lot of living to do. In the suburbs. In the
country. At the seashore. Big family people. New family people. Retirement people. That’s what TECHBUILT is
all about – flexibility (NY, Sep. 28, 1968, с. 110);
– комфорт. Рекламні тексти рекламували холодильники, пральні машини, посудомийні машини та
іншу побутову техніку, як от у прикладі:
(15) $3260 will also buy you a new range, a new refrigerator, a new dryer, a new washer, two new television
sets, a record player and a $1639* Volkswagen (NY, Aug. 19, 1967, с. 13);
– придбання великих ефектних речей, які могли б бути показником успіху, наприклад:
(16) Lincoln Continental is the luxury motorcar that stands apart from all other cars. It is the automobile
owned by more men of accomplishment. It distinguishes them among fine car owners. What does your car say
about you? (NY, Feb. 13, 1965, с. 77);
– новизна. У цей період на товари розповсюджувався принцип ''запланованого старіння'' (термін Б.
Лондона), який стимулював частіші покупки. Надаючи знайомим товарам новий зовнішній вигляд і
характеристики, виробники програмують ці товари на таке само коротке життя, як і модну сукню. Куплений
два роки тому автомобіль або придбаний п’ять років тому будинок – товари, які вже встигли втратити
новизну. Новизна товару повинна бути очевидною, що і проілюстровано у нижченаведеному прикладі:
(17) What the experts called the best last year wasn’t good enough for us (NY, Oct. 10, 1966, с. 20);
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– безтурботне життя, гонитва за задоволеннями, наприклад:
(18) Without a care in the world, you rest or play as you please… swim away happy hours in a sparkling
outdoor pool… watch the blue waves slip endlessly by from your comfortable deck chair… meet a host of
interesting new friends. Grace Line Caribbean Cruises (NY, Jul. 28, 1956, тильна сторона обкладинки).
70-і рр. XX ст. – роки кризи у США. В АКЖРД цього періоду найактуальнішими цінностями були:
– мінімалізм, наприклад:
(19) Founders thinks modern furniture should be like modern architecture: simple. Dramatic. Functional. So
that’s how we designed our new ''Patterns 23'' collection… Sophisticated people like the simplest things.
Founders (NY, Apr. 10, 1971, оборот лицьової обкладинки);
– економія, практичність, наприклад:
(20) Is mink really expensive? Ten cloth costs are expensive. And they, consecutively, are what one mink will
outlast. What’s more, one mink coat will do the job of a whole wardrobe of other coats. Mink is practical. It’s
warmer… than just about anything else you can snug into. And lighter, too. (NY, Sep. 16, 1972, с. 57).
80-і рр. XX ст. – це роки розквіту американського суспільства, тому цінності в АКЖРД кардинально
відрізняються від тих, що були виявлені в попередньому періоді розвитку АКЖРД:
– вишуканість, багатство та успіх, наприклад:
(21) The luxury of fine leathers and jewelry by Christian Dior, the most formidable name in the world of
men’s fashion (NY, Dec. 7, 1981, с. 116).
У цей період показниками багатства і успіху були автомобілі ''БМВ'' і ''Мерседес'', наприклад:
(22) A thousands names have briefly flashed across the automotive cosmos. The name of Mercedes-Benz has
been shining brightly for slightly more than one hundred and two years. Engineered like no other car in the
world (NY, Aug. 15, 1988, с. 42-43);
– інноваційні технології. Новинки – пейджери, копіювальні засоби, мікрохвильові печі,
стереомагнітофони, відеомагнітофони, відеокамери, пульти дистанційного керування – стали новою
життєвою необхідністю, наприклад:
(23) There was a time when all computers were big. Our IBM Personal Computer... is small enough to fit on
a desk blotter but its power is equal to older computers many times its size (NY, Oct. 4, 1982, с. 15).
У 1990-2010 рр. в АКЖРД виявляються прагнення адресата до:
– нових революційних технологій, наприклад:
(24) Today you will extract a shining needle from an information haystack. Try it at OFFICE 2007. com. It’s
a new day. It’s a new office. MICROSOFT (NY, Feb. 25, 2008, с. 3);
– безпеки, наприклад:
(25) At all-new Volvo S80 does exactly that with new Pre-Emptive Technologies that can actually detect
dangerous situations before they happen (NY, Feb. 19&26, 2007, с. 41).
У АКЖРД 2000-2010 рр. виражається потреба прагнення до глобальності. У рекламі великих
компаній XXI ст. робиться акцент на їх глобальність, наприклад:
(26) We see business without borders. When business speaks a global language, the barriers disappear, and
we believe technology can help. MICROSOFT (NY, Jun. 14 & 21, 2004, с. 60).
Висновки. Отже, в аксіологічному аспекті мікродіахронічні зміни відбуваються у сфері цінностей,
потреб і мотивів адресата. В різні періоди функціонування АКЖРД адресант використовує різні цінності.
Дослідження засвідчує, що в роки війни і криз у США головними потребами адресата були прагнення до
економії, практичності й мінімалізму і, навпаки, в роки розквіту американського суспільства
найпоширенішими потребами були прагнення до престижності, комфортності, багатства та вишуканості.
Це дає підстави констатувати, що АКЖРД постійно розвивається, змінюється і залежить від норм,
прийнятих у суспільстві, Соціальні інтереси і мода, престижність і непрестижність є потужними
засобами впливу на адресата реклами.
Дослідження дискурсу американської комерційної журнальної реклами можливо продовжити в
аспекті його емотивності.
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Сингаевская А. В., Романюк С. К. Микродиахронические изменения в сфере ценностей,
потребностей и мотивов адресата американской коммерческой журнальной рекламы.
Статья посвящена анализу ценностей, потребностей и мотивов адресата американского
коммерческого журнального рекламного дискурса. Рассмотрены типичные ценности и потребности
американского потребителя в разные периоды развития американского общества (1925-2010 гг.),
которые стали мотивами, необходимыми для осуществления посткоммуникативного действия –
покупки рекламируемого товара. Проанализированы микродиахронические изменения в оценочном
аспекте исследуемого дискурса.
Ключевые слова: cфера ценностей, американская коммерческая журнальная реклама, адресат.
Syngaivska A. V., Romanyuk S. K. Microdiachronic Сhanges in the Sphere of Values, Needs and Motivation
of Addressee in the American Commercial Magazine Advertising.
The article focuses on the analysis of values, needs and motivation of addressee in the American commercial
magazine advertising discourse. The most typical values and needs of the American consumer, that have become
motives necessary to implement the postcommunicative action – purchase the advertised product, are considered
in different periods of the development of the American society (1925-2010). Microdiachronic shifts have been
analyzed in the evaluative aspect in the discourse under study.
Key words: sphere of values, American commercial magazine advertising, addressee.
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СЕМАНТИЧНО АКТИВНІ МОДЕЛІ СТРУКТУРНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ РЕЧЕННЯ
У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ
У статті здійснено аналіз структурної синтаксичної надлишковості речень у текстах англомовної
реклами на прикладі семантично активних синтаксичних моделей. Використання цих моделей
призводить до можливого введення додаткової пропозиції у речення, що робить його більш
інформативним для адресата. Встановлено, що до розглядуваних моделей у англомовних рекламних
текстах відносяться однорідні члени речення і пояснювальні елементи. Визначено переважаючі для
англомовних рекламних текстів типи цих моделей.
Ключові слова: семантично активні моделі, структурна надлишковість речення, англомовна реклама.
Рекламний дискурс спрямований на забезпечення ефективності впливу на потенційного споживача.
Глобальною дискурсивною стратегією реклами є стратегія спонукання [1: 160], однак, важливу роль у
здійсненні впливу має також інформативність рекламних текстів, що особливо актуально для текстів
середніх і великих рекламних жанрів (рекламне оголошення, рекламна стаття тощо) [2: 28-29].
Синтаксична організація англомовних рекламних текстів спрямована на оптимальне інформування і
спонукання адресатів, що проявляється у взаємодії двох тенденцій: тенденції до компресованості і
тенденції до надлишковості.
Метою статті є розгляд у текстах англомовної реклами структурної синтаксичної надлишковості речень,
яка є об’єктом дослідження. Предметом дослідження є семантично активні синтаксичні моделі,
використання яких призводить до семантичної неелементарності речення, що збільшує його інформативність.
Інгерентною ознакою синтаксично-активних моделей надлишковості є їх здатність структурно
ускладнювати поверхневу будову речення, спричиняючи його поліпропозитивність. Аналіз англомовної
рекламної продукції (630 текстів, які належать до рекламних повідомлень середнього обсягу) дозволив
виокремити такі синтаксичні моделі структурної надлишковості речення, що зустрічаються в
англомовних рекламних текстах: однорідні члени речення і пояснювальні елементи.
Однорідні члени речення розглядаються як результат структурного ускладнення, яке, залежно від
характеру однорідності і відношень між елементами, а також від характеру однорідних членів, може
призводити до семантичної неелементарності речення.
Однорідні члени речення у рекламних текстах передають значення перерахування, при якому
спостерігаються копулятивні відношення між елементами статусного ряду. Оформлення таких
відношень може бути безсполучниковим і сполучниковим; при сполучниковому поєднанні однорідних
членів, найбільш частотним є сполучник and (65,5 % випадків однорідних членів).
Реалізація моделі з однорідними підметами (16 % від кількості випадків однорідних членів у текстах
вибірки) у рекламі не призводить до введення глибинної пропозиції і тому не є семантично активною:
Ingenious engineering and an innovative design gives VAIO UX a unique individuality, just like yours. (Sony
VAIO, What’s On, Dec. ‘06: 13); Also included are Bluetooth, air con, front fog lights and alloy wheels.
(Peugeot 207 Verve, Cosmopolitan, Sept. ‘09: 46-47). Розгляд речень з однорідними підметами як напівскладносурядних вимагає наявності в них особливих відношень між підметами, наприклад відношень
протиставлення, або особливої формальної організації речення – перший підмет починає речення, другий
закінчує [3: 352], що для рекламного тексту при його прагненні до неускладненості не є типовим.
Семантично неелементарні речення утворюються при наявності у них однорідних присудків [3: 351] (48
%), кожен з яких у групі з підметом утворює окрему предикативну лінію, позначаючи окрему ситуацію [4:
145; 5: 56-57]. З усіх значень, що можуть виражати однорідні присудки, поєднані сполучниково (поєднання,
контраст (протиставлення / порівняння), розділення (диз’юнкція), наслідок, обмеження, пояснення [3: 356]),
типовим є значення поєднання (88,7 %), і, відповідно, типовим формальним вираженням є сполучник and:
Ancestral Roots Travel Ltd specializes in tailor-made travel arrangements and will convert your family tree into a
fascinating trip of a lifetime. (Ancestral Roots Travel Ltd, In Britain, April/May ‘07: 30). Поліпропозитивність
досягається і при використанні одноріних предикативів: It’s secure, scalable, easy to install and effortless to
use. (Laserfiche, The Economist, Aug. 16-22 ‘07: 60).
Імперативні конструкції з однорідними головними членами розглядаємо як семантично
неелементарні, кількість головних членів передає кількість пропозицій: Walk Boldly and Carry a Small
Computer (www.amazon.com).
Намагання найширше представити рекламну пропозицію зумовлює використання у рекламних
текстах однорідних додатків (47,7 %) і означень (28,7 %):
© Топачевський С. К., 2014
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– однорідні додатки називають компоненти рекламної пропозиції, наприклад: Speculate on stock
indices, commodities, currencies, bonds and single shares from £1 per point - FREE £20000 virtual account
(TRADINDEX, Financial Times Companies and Markets, Monday, July 9, ‘07: 18);
– однорідні означення перераховують якості об’єкта рекламування: Today we are proud to be the 6th
largest commercial bank in the nation. And, the first choice for more than 14,9 million customers for
commercial, corporate, payment processing, wealth management, trust and consumer banking services. (US
Bank, The Economist, Aug. 16-22, ‘08: 29).
Беручи до уваги, що адресат здатен відновити невиражені у поверхневій будові предикати, можемо
стверджувати, що номінативні речення з однорідними головними членами також є поліпропозитивними,
оскільки у контексті рекламного тексту номінативи представляють на поверхневому рівні актантів
пропозиції, а у потенційній повній формальній синтаксичній будові виконують роль додатків, як у
рекламному оголошенні туристичних подорожей на острів Skye у Великобританії: Unforgettable … <...>
Outdoor activities & traditional sport / Heritage & Gaelic culture /… / Exquisite local food and drink <...>
(Skye, In Britain, Aug./Sept. ‘08: 57). Невираженими у поверхневій будові є агенс (назва фірми) і предикат
offer, які разом з номінативами утворюють речення з однорідними додатками.
Однорідні обставини (21 %) можуть передбачати наявність декількох предикатів у глибинній
структурі речення, що наближає речення з такими ланцюжками до семантично неелементарних [3: 359360], проте для рекламних текстів поліпропозитивність, утворена у такий спосіб, не є характерною.
Тенденція до простоти організації рекламних текстів проявляється у переважанні двох однорідних
членів речення у статусному ряді (69,3 % усіх речень з однорідними членами).
Основною метою розширення статусного ряду за допомогою однорідних членів речення, є
забезпечення ефективного інформування адресата.
Пояснювальні елементи. Прагнення надати повну інформацію у рекламному тексті зумовлює
використання семантично неелементарних речень, поліпропозитивність яких досягається за допомогою
розширення статусного ряду шляхом введення у речення пояснювальних елементів [6: 119-122; 7: 145147]. Деякі дослідники вважають використання пояснювальних конструкцій економним способом
вираження надлишкового за змістом висловлення [8]. Розрізняють власне пояснення (проявляється у
відношеннях конкретизації і тотожності), включення і уточнення [6: 121].
Конкретизація (зустрічається у 9 % від загальної кількості речень з використанням пояснювальних
елементів), як різновид власне пояснення у рекламних текстах, зумовлена необхідністю викликати у
адресата конктретні уявлення, образи, що підвищує ефективність повідомлення, збільшує його
аргументативність: I have the ultimate quality that Loro Piana reserves for its interior decoration fabrics: the
best lines, the finest leathers, the most refined cottons, the gentle silks, the softest cashmeres. (Loro Piana
Interiors, The World of Interiors, Jan. ‘08: 2-3); 8 levels: Beg. I to Adv. II (Institut De Francais, The Economist,
Aug. 16-22, ‘08: 85).
Відношення пояснення вбачаємо і при використанні апозитивних елементів (прикладок), які
реалізують відношення тотожності (22 %) та розглядаються як елементи, що компактно вводять
додаткову пропозицію у речення [9], дають адресатові додаткову інформацію, необхідну для розуміння
повідомлення [10: 177-179]: Credit Agricole Asset Management is a part of the Credit Agricole Group, the
world’s sixth largest banking group, and has 8 investment centers worldwise. (Credit Agricole Asset
Management, Financial Times Europe, July 9, ‘07: 12-13); Come visit England, the land of your ancestors.
(Jamestown, In Britain, April/May ‘07: 24). Як видно з прикладів, апозитивні елементи можуть бути
комунікативно необхідними або факультативними, залежно від елемента, який вони позначають і його
представленості у свідомості адресата.
Відношення включення є найтиповішим з усіх видів розширення статусного ряду, що розглядається
нами (46 %). Це відношення загального і конкретного, яке виражається іменними словосполученнями,
що вводяться:
• прийменниками from…to: We will bring together world-class experts who are uniquely qualified to examine a
wide range of important issues from the costs of hedge funds to current SRI issues that are facing the pensions industry
today. (FT Global Pensions Investment Summit, Financial Times Companies and Markets, Monday, July 9, ‘07: 10);
This means our entire range of services is at your disposal – from structured finance to financial market and mergers
& acquisition advice. (ING Wholesale Banking, The Economist, Aug. 16-22, ‘08: 2);
• прийменником like: Brimming with groundbreaking innovations like Active Steering, Dynamic Drive or
the iDrive control system, this luxurious saloon delivers a kind of driving pleasure others can only hope to equal.
(BMW, What’s On, Dec. ‘06: 20); We’ve squeezed in the best ingredients, like Vitamin C, and powdered up
antioxidants so lips look and feel their healthy best. (Clinique, Cosmopolitan, Sept. ‘09: 7);
• прислівником such as: The all-new µ725 SW with enhanced features such as waterproof to 5 m and
many others, is designed to endure the rigors of the elements in style. (Olympus, What’s On, Dec. ‘06: 7); This
feature will help you stay in touch with friends and family by accessing information from services such as AIM,
Bebo, Facebook, MySpace and Twitter. (AOL, aol.com);
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• прийменником дієприкметникового походження including: eSignal offers you: … Quality data,
including Forex market depth at affordable prices (eSignal, Financial Times Companies and Markets, Monday,
July 9, ‘07: 18); The outstanding Spa Health Club offers extensive facilities, including swimming pool, 2
gymnasiums, sauna, stream room and tennis court. (The Spa Hotel, In Britain, April/May ‘07: 30).
Уточнення (23 %) розглядається як звуження об’єму позначуваного, як відношення, що виражається
без сполучникових засобів – за допомогою інтонації і пунктуації. В англомовних рекламних текстах
типовими уточнюючими членами є обставини часу і місця. Їх вживання характерне для коду рекламних
текстів (хоч зустрічається і у заголовках анонсів) і блоку контактної інформації, наприклад: Open: Easter
& Bank Holidays: Saturday to Monday (Raby Castle, In Britain, April/May ‘07: 18); <...> Mon-Fri / 22:00
GMT <...> (CNN).
Використання пояснюючих елементів у рекламних текстах є проявом уваги до адресата, що
відображає врахування об’єму його знань, підвищує аргументативну силу повідомлення і, як і моделі
розширення статусного ряду за допомогою однорідних членів речення, спрямоване на якісне
інформування адресата. Перспективою дослідження є розгляд семантично пасивних моделей
структурної надлишковості речення у текстах англомовної реклами.
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Топачевский С. К. Семантически активные модели структурной избыточности предложения в
текстах англоязычной рекламы.
В статье анализируется структурная синтаксическая избыточность предложений в текстах
англоязычной рекламы на примере семантически активных синтаксических моделей. Использование
таких моделей приводит к возможному введению дополнительной пропозиции в предложение, что
делает его более информативным для адресата. Установлено, что рассматриваемые модели в
англоязычных рекламных текстах включают однородные члены предложения и пояснительные
элементы. Определены преобладающие для англоязычных рекламных текстов типы этих моделей.
Ключевые слова: семантически активные модели, структурная избыточность предложения,
англоязычная реклама.
Topachevskyi S. K. Semantically Active Models of the Sentence Structure Redundancy in English
Advertisements.
The article analyzes the structural sentence redundancy in English advertising, the object of analysis being the
semantically active syntactic models. Using the models may introduce extra proposition into the deep structure
of a sentence, which makes it more informative for an addressee. The results of the investigation show that the
models under consideration in the English advertising texts include homogeneous members and explicative
elements. The prevailing types of these models were defined.
Key words: semantically active models, sentence structure redundancy, English advertisements.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС АУДИТОРНОЇ ТА
ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У даній статті розглянуто методи формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів. Описано зміст понять ''міжкультурна комунікація'' та
''міжкультурна компетенція''. Представлено практичні можливості реалізації поставленої мети –
формування міжкультурної компетенції як під час аудиторних занять, так і під час заходів, що мають
відбуватися у позааудиторний період. Як один із продуктивних засобів пропонується метод проектів,
який демонструється на прикладі позааудиторного навчально-виховного заходу. Обґрунтовано
необхідність контролю рівня сформованості міжкультурної компетенції не звичайними тестами, а за
допомогою анкет самооцінювання.
Ключові слова: міжкультурний, компетенція, комунікація, метод проектів, позааудиторна діяльність.
Постановка проблеми. Інтеграція української системи освіти в єдину європейську систему
передбачає визначення нових задач для вищої школи. Навчання іноземним мовам на даному етапі
суспільного розвитку не є звичайним викладанням граматичного та лексичного матеріалу. Аналіз
філологічної та методичної літератури вказує на необхідність комплексного підходу до питання
міжкультурної комунікації у вищих навчальних закладах на теоретичному й практичному рівнях.
Актуальними стають знання традицій та культур інших народів, вміння контактувати із їх
представниками. Зрозуміло, що ця інформація є найбільш важливою саме для молоді, яка живе у
глобалізованому світі і в майбутньому міжкультурні зв’язки будуть тільки поглиблюватися. Тому
питання міжкультурної комунікації та формування міжкультурної компетенції студентів вищих
навчальних закладів стає все більш актуальним, особливо під час викладання іноземних мов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні поняття міжкультурної комунікації розглядають
С. Г. Тер-Мінасова, Ф. С. Бацевич. Методи формування міжкультурної компетенції розкривають у своїх
роботах А. Кнапп-Поттхофф, З. Нікітенко, Н. Гальскова. Теорію ключових компетенцій та
компетентнісну модель розглядають В. Болотов, І. Зимня, А. Хуторський, M. Byram, H. Starkey.
Найбільш плідним процес формування міжкультурної компетенції відбувається на заняттях з іноземної
мови. Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної мови присвячені роботи
Н. Ф. Бориско, І. А. Закір’янової, В. О. Калініна, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової, О. Б. Тарнопольського,
Г. Д. Томахіна, M. Flower, G. H. Hughes, M. Meyer, L. Sercu, A. R. Wright та інших.
На нашу думку, питання викладання міжкультурної комунікації та розвитку міжкультурної
компетенції достатньо плідно втілюється у роботі зі студентами-філологами, однак решта студентів
вищих навчальних закладів знаходиться в ситуації, коли для формування міжкультурної компетенції та
роботи, спрямованої на розгляд цілого комплексу питань, не вистачає часу на відведених заняттях. Тому,
метою даної статті ми ставимо розгляд методик формування міжкультурної компетенції студентів
нефілологічних спеціальностей під час аудиторних занять, а також застосування методу проектів під час
позааудиторної навчально-виховної роботи.
Виклад основного матеріалу. Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох
учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [1: 12]. Ф. С. Бацевіч
зазначає, що дослідження міжкультурноі комунікації не обмежується лише аналізом засобів мовного
коду, а охоплює комплекс проблем, пов’язаних з етнічними, соціальними, культурними, психологічними
чинниками, тобто виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу [2: 254]. Людина і культура, з
якою вона стикається під час вивчення іноземної мови, може стати головним чинником для формування
та підтримки на необхідному рівні мотиваційної складової даного процесу.
Ще одним із важливих чинників міжкультурної комунікації є розуміння взаємної ''культурної
сторонності'' її учасників. С. Г. Тер-Мiнасова пропонує визначення міжкультурної комунікації як
адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать різним національним
культурам [1: 12]. Таким чином, розуміння ''культурної сторонності'', або, скоріше, відсутність
взаєморозуміння між учасниками комунікації – основна перешкода, яку сучасна молодь має навчитися
долати для ефективної діяльності в майбутньому.
Міжкультурна компетенція, в свою чергу, – це здатність особистості самореалізуватися в рамках
''діалогу культур''. Вона об’єднує певний ряд умінь. Окрім знань системи тієї чи іншої іноземної мови, до
міжкультурної компетенції входять фонові знання своєї культури та культури іншого народу, вміння
сприймати та інтерпретувати явища іншої культури з точки зору її представників, розуміти та сприймати
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іншу ціннісну систему. Сюди, також, відносяться вміння спілкуватися з носіями іноземної мови залежно
від ситуації, норм, звичаїв іншомовної поведінки та культурних традицій порівнянo з рідною мовою та
культурою [3]. За словами М. Бiрама у ситуації міжкультурної комунікації важливо, щоб студент мав
здатність робити незнайоме знайомим та навпаки. [4: 30].
Часові та програмні рамки звичайного заняття з іноземної мови обмежують використання всіх
можливостей методу міжкультурної комунікації. Викладач часто змушений працювати з підручниками, які
не враховують міжкультурний підхід. У такому випадку викладач може почати з теми підручника, а потім
задавати подальші питання та робити порівняння, занотовуючи міжкультурний підхід та критичну точку
зору (intercultural and critical perspective) [4: 21]. Найбільше підходять для застосування цього методу
розмовні теми. Так, у темі ''About Myself'' (''Про себе'') можна розглядати приклади з біографіями уявних,
або присутніх у групі студентів іноземців, розглядати їхню інформацію у порівняльному контексті за
такими критеріями, як, наприклад, вік – у якому віці закінчують школу в різних країнах, релігія – до яких
релігійних конфесій відносяться родини студентів; перспективи та плани на майбутнє та інші.
Розглядаючи тему ''Ukraine'' ми можемо дещо змінити її на тему ''My Country'' (''Моя країна'') у
порівняльному контексті з Україною для студентів-іноземців, або розглядати цікаву інформацію про ті
країни, які є сусідами України, з якими студенти мають зв’язки, володіють певною додатковою
інформацію або цікавляться ними.
Під час виконання граматичних вправ, як також зазначає М. Бiрам, також є можливість працювати у
зазначеному напрямку. Граматичні вправи можуть посилити забобони та стереотипи або кинути їм виклик.
Наприклад, підмети жіночого роду можуть, відповідно до стереотипів, сполучатися із суто жіночим видом
діяльності, і навпаки (Mary likes cooking…, John likes football…); стереотипні узагальнення можуть бути
стимульовані відносно груп (The French like…, The Germans are…, Older people…). Викладачі можуть
запропонувати студентам прокоментувати дані вирази й обговорити їх [4: 21].
Маючі на увазі більш широкий культурологічний підхід можна розглядати ряд професійних тем у
порівняльному контексті. Наприклад, на заняттях зі студентами спеціальності ''Конструювання та
технології швейних виробів'' досить плідні результати дає робота у порівняльному контексті при
перекладі текстів, в яких розглядається український національний одяг. Студентам пропонується знайти
додаткову інформацію про деякі елементи національного одягу країн, які їм цікаві. Якщо в групах
присутні представники інших країн або національних меншин, що мешкають у Луганську, вони,
звичайно, розглядають одяг своєї національності. Дана робота виходить за рамки звичної роботи над
текстом и стає частиною роботи над усною темою, наприклад, ''Ukraine'', або ''My specialty''. Ці теми в
подібному контексті мають на меті розвиток міжкультурної компетенції і в той же час спираються на
професійні тексти та лексику певної спеціальності.
Нажаль, програма сучасної вищої школи не дає можливості студентам нефілологічних спеціальностей
присвятити багато уваги роботі, спрямованої на формування міжкультурної компетенції. Однак, на наш
погляд, знайти вихід у подібній ситуації допоможе метод проектів. Проект – це робота, яка самостійно
планується та реалізується, в якій мовне спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст
іншої діяльності [5: 10]. Проектне завдання для групи студентів пов’язує оволодіння мовними навичками
та певним матеріалом із використанням цього знання на практиці. Результативність використання методу
проектів під час вивчення іноземної мови пояснюється тим, що цей метод об’єднує комунікативній та
особистісно-орієнтовний підходи, які є провідними в методиці викладання іноземних мов.
Протягом аудиторних занять існує можливість виділити тільки невеличку частину часу для перевірки
підготовленого завдання, але для того, щоб студенти могли представити повний результат своєї
дослідницької діяльності, більш корисним буде проведення позааудиторних заходів. Нами було
підготовлено кілька навчально-виховних заходів, під час проведення яких студенти представили
результати своєї роботи. Наприклад, тема одного з подібних заходів, проведеного у рамках діяльності
науково-дослідної лабораторії ''Художньо-культурні українські народні традиції'' Інституту духовного
розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – весняні
свята в різних країнах. Особливість цього заходу полягала в тому, що до роботи в ньому, окрім
українських студентів, були залучені студенти з інших країн: Намібії, Зімбабве та Узбекистану. Мовою
спілкування була англійська. Студенти підготували інформацію про народні та державні свята, які
святкують навесні в Україні, та рідних країнах запрошених гостей. Були продемонстровані, також,
традиційні танці, звичаї та обряди. У підсумковій бесіді подана інформація порівнювалася, знаходились
спільні риси, й, звичайно, обговорювалися розбіжності.
Для підвищення зацікавленості українських та іноземних студентів подібними позааудиторним
заходом, з ними був також проведений майстер-клас: оскільки вказаний виховний захід проводився під
час весняного семестру, увагу було спрямовано на мистецтво писанкарства.
Для підвищення зацікавленості наших студентів до народного мистецтва ми також використовували
особливості східноукраїнського, регіону. Це теріторія, де не було сталої культурної традиції. В
результаті певних історічних процесів, Схід сьогодні – це урбанізована частина країни, що відчула
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культурний вплив різних регіонів України, Росії та деякіх інших народів, є їх прямим нащадком і не
може виокремлювати себе від будь-якої з них. Саме багатонаціональність регіону дає можливість
спиратися у виховному процесі на культурний потенціал багатьох народів. До того ж, як свідчить досвід
європейських країн, урбанізація не є занадто великою перешкодою для розуміння давньої культурної
спадщини сучасними людьми.
Ми планували, що дана, досить незвична робота, допоможе молодим українцям і їхнім гостям
познайомитися із народною культурою свого народу не тільки в теорії, але й на практиці, зрозуміти й
прийняти один із важливих лозунгів Європейського союзу: "Ми рівні тому, що різні". Студентів
найбільш зацікавило вивчення символіки, що використовується у даному виді народного українського
мистецтва, тому під час роботи вони намагалися виразити в своїх творах власні ідеї за допомогою
стародавніх символів.
У підготовчому процесі до означеного позааудиторного навчально-виховного заходу були задіяні
наступні компоненти, необхідні для формування міжкультурної компетенції: 1. когнітивний – під час
підготовки до виступів студентами був оброблений великий обсяг теоретичного матеріалу, якій вміщав в
себе інформацію як про свою країну, так і про іноземні традиції. Був також оброблений значний
додатковий матеріал, застосовані різноманітні засоби його представлення. Студенти виступали як в ролі
дослідників, так і в ролі викладачів. 2. Афективний компонент – студенти проводили культурні паралелі
між українськими традиціями та традиціями інших, не тільки європейських країн. 3. Емоційна складова
була підсилена проведеним у другій половині зустрічі з майстер-класом із виготовлення традиційної
української писанки. Дана тема виявилась актуальною, оскільки захід проводилася напередодні
Великодня. 4. Навчальна дослідницька робота, тобто стратегічний компонент – під час підготовки
окремими групами студентів, а також під кінець зустрічі всіма групами разом був проведений
порівняльний аналіз представлених традицій.
На останньому етапі, на нашу думку, постає необхідність перевірки, або контролю, рівня міжкультурної
компетенції. На практиці це виявляється досить складним питанням, оскільки тестування або спільний усний
аналіз проведених заходів не дає достатнього результату. М. Бірам зазначає, що проблема, насправді, полягає
у тому, що знання та розуміння іншої культури є тільки частиною міжкультурної компетенції. Потрібно
оцінити здатність робити незнайомим своє та вміти знайомитися з чужим (робити чуже своїм), відійти від
сприйняття на віру перспектив і працювати на створення нових перспектив. [4: 29].
Для контролю рівня сформованості міжкультурної компетенції М. Бірам пропонує приклади форм,
або анкет, самооцінки даної компетенції учнями. Одна з них може бути заповнена студентами.
Форма: ''Запис мого міжкультурного досвіду'':
А. Зацікавленість у тому, як живуть інші люди. Мене цікавить досвід повсякденного життя інших
людей. Особливо те, що широко не представлено у медіа. (Приклад.)
В. Можливість змінити перспективу. Я відчув, що можу зрозуміти інші культури, розглядаючи їх із
різних точок зору та дивлячись на мою культуру під їхнім кутом. (Приклад).
С. Можливість жити в іншій культурі. Я зможу упоратися з різними реакціями, які можуть виникнути,
якщо мешкаєш в іншій країні (ейфорія, сум за домом, фізичний та ментальний дискомфорт) (Приклад).
D. Я знаю важливі факти про життя в іншій культурі та країні (Приклад).
Я знаю, як розпочати розмову іншої культури та підтримувати її (Приклад).
Е. Знання міжкультурної комунікації. Я знаю, як вирішити непорозуміння, що виникають в результаті
відсутності інформованості про особливості іншої культури. (Приклад.)
Я знаю, як відкрити нову інформацію та нові аспекти іншої культури для самого себе. (Приклад) [4: 32].
Оцінювання надає новий поштовх учням у пошуках знань про інші культури, допомагає їм зрозуміти,
що ці знання можуть бути затребуваними в різних обставинах і не тільки у класній кімнаті.
Таким чином, ми бачимо, що міжкультурна компетенція входить до низки ключових компетенцій,
якими повинна володіти молода людина для успішної адаптації у сучасному світі. Дана компетенція
розглядається як складова частина міжкультурної комунікації. Для її успішного формування у студентів
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів є можливість спрямовувати навчальну роботу
як при проведенні аудиторних занять, так і під час позааудиторних навчально-виховних заходів. У
другому випадку досить ефективно працює метод проектів, який являє собою цікаву та результативну
форму роботи зі студентами даних спеціальностей. Подібна робота, як під час позааудиторних, так і
аудиторних занять, на нашу думку, потребує подальших досліджень.
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Форостюк И. В. Формирование межкультурной компетенции во время аудиторной и
внеаудиторной работы со студентами высших учебных заведений.
В данной статье рассмотрены методы формирования межкультурной компетенции студентов
нефилологических специальностей высших учебных заведений. Описано содержание понятий
''межкультурная коммуникация'' и ''межкультурная компетенция''. Представлены практические
возможности реализации поставленной цели – формирование межкультурной компетенции как во
время аудиторных занятий, так и во время мероприятий, которые должны происходить во
внеаудиторный период. Как один из продуктивных средств предлагается метод проектов, который
демонстрируется на примере внеаудиторного учебно-воспитательного мероприятия. Обоснована
необходимость контроля уровня сформированности межкультурной компетенции не обычными
тестами, а с помощью анкет самооценки.
Ключевые слова: межкультурный, компетенция, коммуникация, метод проектов, внеаудиторная
деятельность.
Forostyuk I. V. Forming the Cross-Cultural Competence during the Classroom and Extracurricular Activity
with Students of Higher Educational Establishments.
The paper deals with the students' cross-cultural competence in higher educational establishments. The mater of
the research is the methods of forming the cross-cultural competence of those students who study English
practically during the classroom activity and extracurricular activities. There have been given the concepts of
such definitions as ''cross-cultural competence'' and ''cross-cultural communication''. The scientific methods of
analysis and description have been used in order to show all possibilities of the cross-cultural communication
realization during different types of activity. At practical classes this job can be done during the discussion of
different oral topics, which can be studied in comparative situations. Some grammar exercises are able to give
the material for the tasks connected with the cross-cultural communication as well. To achieve the aim of
forming the cross-cultural competence the method of projects has been chosen as a very productive one. It is
demonstrated in the paper with the help of the extracurricular activity. As a result it is proved that
extracurricular activity will be successfully able to help teachers to organize the work which is aimed at forming
the cross-cultural competence of non-philological students because of the lack of time at the lessons. Testing the
level of forming the cross-cultural competence is also an important and difficult step. The paper demonstrates
one of the ways – a self-evaluation form which encourages students to think over the examples and the results of
their cross-cultural experience.
Key words: cross-cultural, competence, communication, method of projects, extracurricular activity.
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МЕМУАРНА, АВТОБІОГРАФІЧНА, МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНА ПРОЗА:
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено розглядові термінологічної системи мемуарної, автобіографічної, мемуарноавтобіографічної прози. Проаналізовано найуживаніші у вітчизняній літературознавчій науці терміни,
що використовуються для жанрово-видового позначення творів цих підвидів документального письма,
як-от: ''мемуари'', ''мемуаристика'', ''автобіографія'', ''автобіографістика'', ''спогади'',
''саможиттєпис'', ''мемуарно-автобіографічна проза'' та інші. Запропоновано більш точні терміни для
уникнення можливої термінологічної плутанини.
Ключові слова: мемуари, автобіографія, автобіографічні мемуари, мемуарна автобіографія,
автобіографіка, мета жанр.
Постановка проблеми. Вітчизняна мемуаристика є одним із найбільш досліджуваних видів
документальної літератури. Її вивченням займаються літературознавці, мовознавці, педагоги, історики,
етнографи, культурологи та ін. До уваги науковців береться, передусім, змістова складова, яка є
політематичною й багатоаспектною. Опис важливих суспільно-політичних, громадсько значущих,
культурно-мистецьких, літературних і т. ін. подій, особливості виховання й навчання, специфіка
повсякденно-побутового, родинного життя, народні звичаї й обряди, мовно-діалектологічне багатство
спогадових творів, – палітра зацікавлень учених є доволі широкою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не так уже й багато українських дослідників звертається
до внутрішньо-типологічної диференціації мемуарних творів, до розгляду їх форми, поетикальних
властивостей (дивись з цього приводу праці О. Галича [1; 2], Т. Гажі [3], О. Скнаріної [4] та ін.), однак
типовим є дослідження мемуаристики як видового (відносно документалістики) поняття, що складається
з низки усталених жанрів, як-от: мемуари, літературний портрет, автокоментар, щоденник, лист і т. ін., а
отже йдеться про виокремлення загальновидових і жанрових характеристик. При цьому, не завжди
враховується той факт, що мемуаристика як вид документальної літератури складається з чотирьох
структурно-типологічних підвидів – власне мемуаристики, автобіографіки, діаристики та епістолярію
тощо. І якщо винесення діаристики та епістолярію в окремі відгалуження спогадової літератури є вже
усталеною в українському літературознавстві традицією – питання викликає лише факт віднесеності
діаристики до пласту мемуарної літератури через наявність у цих текстах умовної ретроспекції,
викликаної невеликою темпоральною дистанцією між часом відбуття події і її письмовою фіксацією (на
що вказують Є. Заварзіна [5], К. Танчин [6] та ін.) та питання віднесення епістолярію до масиву
документальної прози (про що говорить М. Федунь [7]), то виокремлення українськими
літературознавцями власне автобіографічного пласту літератури із загального масиву мемуарної
літератури в самостійний структурно-типологічний різновид відбувається дуже непослідовно. Як
правило, у працях вітчизняних науковців автобіографіка або розглядається як суб’єктний тип мемуарів
(зокрема в працях О. Галича [1; 2], Т. Гажі [3] та ін.), з чим можна погодитися за певних умов, або взагалі
не ідентифікується із загального потоку мемуарної літератури (як наприклад, у розвідках М. Федунь [7],
Н. Мажари [8] та ін.), що є не завжди правомірним. Чи не найбільшою проблемою, на яку раз у раз
вказують у своїх працях вітчизняні науковці (зокрема, А. Цяпа [9; 10], Н. Колошук [11; 12], Л. Сучкова
[13] та ін.), є відсутність сталого термінологічного апарата, не лише відносно автобіографічного письма,
а й мемуарного та документального, складовою яких є автобіографіка.
Саме тому метою нашої статті є спроба виокремлення й аналізу сучасних термінів на позначення
сукупності мемуарних, автобіографічних і мемуарно-автобіографічних творів.
Виклад основного матеріалу. Однією з основних проблем досліджуваної теми є те, що і сьогодні ми
не маємо єдиної думки щодо того, що варто розуміти під терміном ''автобіографія'', через що доволі
поширеним явищем в українській літературознавчій практиці залишається не завжди правомірна підміна
цього терміна термінами ''мемуари'', ''художні мемуари'', ''спогади'', ''автобіографічний роман'',
''автобіографічна повість'' і таке інше.
Не у всіх дослідженнях враховується те, що в українській літературознавчій науці, термін
''автобіографія'' може позначати і видове (сукупність творів автобіографічного характеру), і жанрове
поняття. Зокрема, якщо звернутися до видового поняття, то в значенні ''сукупність творів
автобіографічного характеру'' зазвичай використовуються терміни ''автобіографія'', автобіографічні
твори'', ''автобіографістика'' тощо. Однак, на наше переконання, більш доречним буде розмежування
термінів ''автобіографістика'', на позначення масиву історико-літературних і теоретичних розвідок,
© Черкашина Т. Ю., 2014
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присвячених вивченню різноманітних проблем автобіографічного письма; і ''автобіографіка'' – сукупність
документальних, художньо-документальних і художніх автобіографічних творів (за принципом
диференціації термінів ''біографістика'' і ''біографіка'', запропонованим В. Чишком для біографічної
літератури теоретичного і художнього характеру [14]). Синонімічними щодо терміна ''автобіографіка'' ми
вважаємо, що можна використовувати терміни ''автобіографічна література'' й ''автобіографічне письмо''.
Для позначення загального масиву прозових документальних, художньо-документальних і художніх
автобіографічних творів логічним є вживання терміна ''автобіографічна проза''.
У роботах вітчизняних дослідників можна зустріти також застосовування термінів ''мемуари'',
''спогади'', ''спогадова література'', ''спогадальна література'' як абсолютних синонімів до термінів
''автобіографія'' і ''автобіографічна література''. Проте, цю співзаміну, на нашу думку, не завжди можна
робити, оскільки поняття ''мемуари'', ''спогади'', ''спогадова література'', ''спогадальна література'' є
ширшими за поняття ''автобіографія'' і ''автобіографічна література'', і в більшості випадків вони
позначають загальний масив творів літератури особистого спогаду, що включає в себе не лише
автобіографіку, а й власне мемуаристику, діаристику та епістолярій, тому важко погодитися із думкою
тих дослідників, які вважають, що співзаміна термінів ''автобіографія'' і ''мемуари'' є загалом
сприйнятливою для творів літератури особистого спогаду лише через те, що в мемуарах доволі часто
присутні автобіографічні елементи, а в автобіографіях – мемуарні. Насправді мемуарне й
автобіографічне тісно переплетене у всіх без винятку різновидах літератури особистого спогаду – і в
мемуаристиці, і в автобіографіці, і в діаристиці, і в епістолярії, саме тому, на нашу думку, їх виділення в
окремі види спогадової літератури базується не тільки на різнобічному синтезі мемуарного й
автобіографічного, а й через низку специфічних структурно-типологічних ознак, про які ми вже писали в
нашій статті, присвяченій системі документальної літератури [15].
Одна зі спроб розширити українську термінологічну базу за рахунок уведення терміна
''саможиттєпис'' на позначення ''термінологічного утворення, що може охопити як автобіографію, так і
мемуари, спогади чи щоденник'' [10] належить А. Цяпі, однак цей термін, на нашу думку, потребує
певної смислової кореляції. Як абсолютний синонім до загальновживаного терміна ''автобіографія'' він є
цілковито сприйнятливим, проте використання його на позначення сукупності спогадових творів різних
видів (як-от мемуарних, автобіографічних і щоденникових), як на цьому наполягає дослідник, є
термінологічно неправомірним, оскільки далеко не всі спогадові твори (скажімо літературні портрети чи
некрологи) є саможиттєписними.
Ще одним терміном, яким активно послуговуються сучасні вітчизняні літературознавці при аналізі
мемуарної, автобіографічної та мемуарно-автобіографічної літератури є термін ''метажанр'', який може
використовуватися в кількох смислових значеннях. З одного боку, йдеться про сукупність різновидових,
різножанрових творів, об’єднаних за типологічним і тематичним принципами. І в цьому випадку термін
''метажанр'' постає синонімічним до термінів ''мемуарна література'', ''автобіографічна література'' і тому
подібне. Зокрема, у цьому сенсі, автобіографічний метажанр репрезентують автобіографічна поема,
автобіографія, автобіографічна повість, автобіографічна драма і таке інше. Згідно з іншим, більш
уживаним на сучасному етапі, потрактуванням терміна, термін ''метажанр'' позначає синтезований
багатожанровий твір, який поєднує у своїй структурі різні види документального чи художнього письма.
І саме в цьому контексті доволі часто синонімічним до цього терміна виступає термін ''мемуарноавтобіографічна література''. Серед прикладів метажанрових спогадових творів дослідники називають
''Книгу споминів'' М. Коцюбинської, ''Homo feriens'' І. Жиленко, ''Спогади і роздуми на фінішній прямій'',
''Не окремо взяте життя'' І. Дзюби та ін., тобто ті твори, в яких органічно поєднуються різні види
літературної творчості – мемуари, автобіографії, щоденники, листи, поезії, новели, афоризми і таке інше.
Доволі непослідовним у вітчизняному літературознавстві є використання термінів ''мемуарноавтобіографічна література'' й ''мемуарно-автобіографічна проза'', які в роботах сучасних науковців
вживаються в кількох смислових значеннях. По-перше, йдеться про доволі поширений синтезований
термін, перша частина якого, так само як і у випадку з термінами ''мемуарно-історична'', ''мемуарнобіографічна'', ''мемуарно-щоденникова'', ''мемуарно-епістолярна'' література / проза, вказує на
приналежність відповідних творів до загального масиву мемуарної літератури, а друга є індикатором
основного предмету чи форми авторської оповіді, як наприклад, у розвідках Т. Бовсунівської [16], Г.
Шевців [17] та ін. Тим самим термін ''мемуарно-автобіографічна література / проза'' трактується як
спогад про історію власного життя, на відміну від терміна ''мемуарно-біографічна література'', що
позначає спомини про життя й діяльність інших людей, з якими автора зводила доля. З іншого боку,
мемуарно-автобіографічними називаються твори, в яких, за словами Г. Маслюченко, ''відбулося
взаємопроникнення жанрів'' [18: 12] мемуарів й автобіографії, тобто мова йде про синтезовані твори, в
яких вільно співіснують мемуарна (історія доби, історія життя сучасників) й автобіографічна (історія
персонального життя автора) складові, тобто йдеться про ті твори, які сучасні українські
літературознавці схильні називати метажанровими. Л. Касян пропонує використовувати в цьому сенсі
термін ''автобіографічно-мемуарний дискурс'' [19], до якого дослідниця відносить ''Книгу споминів''
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М. Коцюбинської, ''Homo feriens'' І. Жиленко та інші твори, які Г. Маслюченко, у свою чергу, визначає як
художні мемуари [18], Т. Гажа – як роман [3], С. Сіверська – як автобіографію з елементами
мемуаристики [20] і т. п. Ці розбіжності, на нашу думку, можна пояснити тим, що дослідники не завжди
враховують той факт, що мемуарно-автобіографічна проза є неоднорідною за своєю суттю, а отже при
використанні терміна ''мемуарно-автобіографічний твір'' може йтися про різні групи текстів.
У цьому контексті ми пропонуємо уведення термінів ''автобіографічні мемуари'' та ''мемуарна
автобіографія''. Під терміном ''автобіографічні мемуари'' ми розуміємо мемуарно-автобіографічні твори, в
яких основним є відтворення характеру своєї доби, опис найважливіших подій, свідком або учасником яких
автор був особисто, при цьому паралельно виписується життєпис мемуариста, в якому головну увагу
приділяється його особистим здобуткам у суспільно-політичній, громадсько значущій чи професійній
сферах. Нерідко ці твори являють собою справжню енциклопедію історичного, суспільно-політичного,
культурного, громадського, релігійного, світського, літературного, мистецького та ін. життя країни певної
доби, енциклопедією ''людинознавчих істин'' тієї чи іншої епохи, створену крізь призму індивідуального
авторського існування, зважаючи на це деякі науковці називають їх ''підсумковою книгою життя''.
Серед прикладів автобіографічних мемуарів можна назвати ''Спомини з мого життя'' О. Барвінського,
''Спогади'' Є. Чикаленка, ''Про давнє минуле'' Д. Дорошенка, ''Зустрічі і прощання'' Г. Костюка та ін. На
позначення сукупності цих творів, ми вважаємо за доцільне використання терміна ''автобіографічна
мемуаристика''.
Мемуарна автобіографія (за іншою термінологією об’єктна, або екстравертивна), у свою чергу,
орієнтується на опис зовнішньо-подієвого боку авторського життя, і цим вона різниться від
психоавтобіографії (за іншою термінологією суб’єктивної, або інтровертивної), яка ревізує внутрішній
світ автора. У мемуарних автобіографіях на першому місці знаходиться особиста доля автобіографа, його
зростання та розвиток як політика, науковця, громадського чи культурного діяча, літератора, журналіста
і т. ін. Суспільне (епоха, важливі події, в яких брав участь чи мав можливість спостерігати, видатні люди,
яких знав особисто та ін.) в мемуарній автобіографіці постає лише широким контекстуальним тлом, яке
увиразнює особисті досягнення та кар’єрні зрушення автора. Прикладами творів цієї групи є
''Автобіографія'' Д. Багалія, ''Моє життя'' І. Огієнка, ''Мені 70'' В. Кубійовича, ''Про час, про себе і людей''
М. Кочергана та ін. Об’єднавчим відносно цих творів ми пропонуємо термін ''мемуарна автобіографіка''.
Таким чином, звертаючись до пласту літератури особистого спогаду, ми схильні говорити про те, що
є власне мемуарні твори, складовою яких можуть бути автобіографічні мемуари, в яких головним
предметом авторської оповіді є дослідження власної життєвої долі, здійснене на широкому
контекстуальному тлі; а є автобіографічні твори, частиною яких є мемуарна автобіографіка, під якою ми
розуміємо автобіографічні твори, в яких автор, здебільшого, описує зовнішню сторону свого життя.
Висновки. Отже, навіть на сучасному етапі ми говоримо про невиробленість вітчизняного понятійнотермінологічного апарату відносно мемуарної, автобіографічної, мемуарно-автобіографічної прози,
внаслідок чого ми маємо численні термінологічні розбіжності при літературознавчому аналізі творів
літератури особистого спогаду, саме тому подальша розробка даної тематики є перспективною, а її
результати допоможуть стабілізувати українську термінологічну базу.
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Черкашина Т. Ю. Мемуарная, автобиографическая, мемуарно-автобиографическая проза:
терминологический аспект.
Статья посвящена рассмотрению терминологического аппарата мемуарной, автобиографической,
мемуарно-автобиографической прозы. Анализируются наиболее употребительные в отечественной
литературоведческой науке термины, которые используются для жанрово-видового обозначения
произведений этих подвидов документального письма, как например: ''мемуары'', ''мемуаристика'',
''автобиография'', ''автобиографистика'', ''воспоминания'', ''саможизнеописание'', ''мемуарноавтобиографическая проза'' и другие. Предлагаются более точные термины для избежания возможной
терминологической путаницы.
Ключевые слова: мемуары, автобиография, автобиографические мемуары, мемуарная автобиография,
автобиографика, метажанр.
Cherkashyna T. Yu. Memoirs, Autobiographical and Memoirs-Autobiographical Prose:
the Terminological Aspect.
The article is devoted to the study of the Ukrainian terminological system of memoirs, autobiographical and memoirsautobiographical prose. The Ukrainian self-writing terminology is unstable. The Ukrainian scholars don’t have the
united strategy towards what autobiography is. So we have a widespread opinion that the terms ''autobiography'',
''memoirs'', ''literary memoirs'', ''reminiscences'', ''autobiographical novel'', ''biography'', ''memoir-autobiographical
prose'' and others are identical, but, in our opinion, it is not correct. Another problem in the Ukrainian literary study is
that some Ukrainian scholars don’t see the difference between autobiography as a genre and a kind of self-writing.
This situation brings to confusion in the literary terminology. The author of the article proposes to use the term
''autobiography'' as the designation of a genre and the term ''autobiographical literature'' as the designation of a kind
of self-writing. The Ukrainian modern scholars also use the term ''metagenre'' as the designation of the literary works
aggregation which has united by the same themes of the narrative. In this meaning the term ''autobiography'' unites
autobiography, autobiographical poetry, autobiographical novel, autobiographical story, autobiographical play and
other autobiographical genres in one notion. Another meaning of the term ''metagenre'' is ''the text which synthesizes
autobiography, memoirs, diary, letters and other genres in its structure''. As the last meaning of this term, Ukrainian
scholars use also the term ''memoirs-autobiographical work''. The author of the article proposes the terms
''autobiographical memoirs'' and ''memoirs autobiography'' for establishing these different kinds of self-writing.
Key words: memoirs, autobiography, autobiographical memoirs, memoirs autobiography,
autobiographies, metagenre.
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КОНЦЕПЦІЯ БУНТУ А. КАМЮ І ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА
(НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ "ЗАПОВІТ")
Творчість Т. Шевченка – одне з найбільш активно досліджуваних явищ української літератури. Спектр
інтерпретаційних моделей досить широкий. Вагоме місце належить аналізу етичного аспекту: добра і
зла, бунту й помсти. Найвідоміша концепція бунту належить А. Камю. В українському
літературознавстві неодноразово артикульовано ідею "Шевченко – бунтар". Це спонукало до
накладання теоретичної матриці бунту А. Камю на поезію "Заповіт" Т. Шевченка. В поетичному
заповіті митця знаходимо ідеї, що суголосні концепції бунту та бунтівника французького мислителя.
Особливо такі збіги помітні на рівні стадіальності розгортання бунту, коли бунтівник спочатку
визначає "межу влади" над собою, а потім своє право на бунт.
Ключові слова: концепція бунту, "межа влади", бунтівник, поетичний заповіт, міфологема.
Постановка проблеми. Дискурсивний спектр досліджень творчості Т. Шевченка досить широкий.
Хоч маємо зазначити, що довгий час існувало певне кліше інтерпретації його літературної діяльності.
Однак зазначимо, що часи незалежності позначилися й намаганням перепрочитання творчості
Т. Шевченка. Найвідомішими спробами є опозиційні одна відносно одної монографії Г. Грабовича
"Шевченко як міфотворець" та О.Забужко "Шевченків міф України", які об'єднує намагання
науковців не тільки переосмислити постать митця, а й "підігнати" його під власну світоглядну
систему координат.
У пропонованій студії вдамося до накладання теоретичної матриці бунту А. Камю на поезію
Т. Шевченка "Заповіт". Підтвердження для можливості таких "накладань" знаходимо в попередньо
апробованій в українському літературознавстві концепції "Шевченка-бунтівника", а також близькості
ідей, викладених у "Бунтарі" французького філософа та "Кобзарі" українського поета. П. Білоус у книзі
"Віра Тараса Шевченка" (2014 р.) зазначає, що життя Шевченка – "…це бунт проти соціальної
несправедливості, проти імперської держави, проти її очільників, проти аморальної природи людей
смертних" [1: 145].
Аналіз останніх досліджень. Вагоме місце серед досліджень творчого доробку поета належить
аналізу етичного аспекту: християнська мораль та проблема віри були об'єктами інтерпретації
В. Щурата, М. Євшана, В. Барки, Л. Плюща, П. Білоуса, до дихотомії "добро – зло" зверталися
Т. Комаринець, В. Пахаренко, ідеї опору й помсти артикульовано в наукових розвідках Ю. Барабаша,
Т. Гундорової, Г. Грабовича. У коло наукових зацікавлень досить часто втрапляє модель реалізації бунту,
що знаходимо в низці поетичних текстів Т. Шевченка ("Гайдамаки", "Варнак" та інші). Науковці,
окреслюючи проблему бунту, розмірковують над дискурсом насилля у поезіях Кобзаря.
О. Забужко, аналізуючи поему "Гайдамаки", вдається до міфологічного тлумачення постаті Гонти та
його вчинку – вбивство власних синів. Вона асоціює героя з Хроносом, який пожирає нащадків. Така
асоціація дозволяє дослідниці прочитувати епізод вбивства символічно. На її думку, він кодує приреченість
на безмайбутність українського народу: "Не буде перебільшенням сказати, що Гонта стає в Шевченка
українською версією Хроноса-Сатурна – міфічного пожирача власних дітей, а криваві ''бенкети'' набувають
значення демонічних пародій на присвячення цьому божеству давньоримських сатурналій. Так що, у
кінцевому підсимку, важить не те, ''різав'' чи ''не різав'', – важить максимально повно оприявнена міфом ідея
звихнености народної судьби, метафізичної безвиході, в якій опиняється народ…" [2: 115].
Н. Зборовська тлумачила агресію у текстах Т. Шевченка з позиції психоаналізу, виокремлюючи
мазохістські й садистські інтенції: "Шевченко формує символічне уявлення про садистський народний
синівський психохарактер…" [3: 83].
Більш "традиційну" інтерпретацію насилля у текстах поета знаходимо в статті Л. Масенко "Чому
загинули Гонтині діти: дискурс насильства у творчості Тараса Шевченка". Дослідниця вказує, що
"Шевченко не приховував жорстокості своїх героїв-бунтарів, що повстали проти гноблення, тому що
їхня війна, на відміну від завойовницьких воєн російських царів, була визвольною. Вони не зазіхали на
чужі землі, а захищали свою" [4: 183].
Мета статті. Безперечною видається актуальність використання ідеї бунту А. Камю як частини
постколоніальних практик перепрочитання знакових текстів для історії української літератури, зокрема
творчості Т. Шевченка. Адже праця мислителя підносить цінність будь-якого бунту, розуміючи його не
як афективну дію, породжену ресентиментом (заздрість, мстивість), а як момент самоусвідомлення раба
й оволодіння ним ситуацією за рахунок визначення межі, до якої він здатен терпіти приниження.
Визначена актуальність і обумовлює мету пропонованого дослідження.
© Юрчук О. О., 2014
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Виклад основного матеріалу. Бунтівник, за твердженням А. Камю, поєднуючи в собі одночасне
"так" і "ні", проходить три стадії розуміння себе. Спочатку раб, який корився волі й забаганкам
господаря, доходить до граничного стану, що спонукає його усвідомити власний "поріг терпіння": "ні''
може, наприклад, значити: ''надто довго я терпів'', ''досі – так і бути, але надалі досить'', ''ви заходите
занадто далеко'' і ще: ''є межа, переступити яку я вам не дозволю''. Загалом, це ''ні'' стверджує існування
кордону" [5: 127].
В цьому контексті поезія "Заповіт" цікава тим, що вона, з одного боку, засвідчує власне авторську
межу терпіння, з іншого – артикульована у ній смерть поета має стати тою граничною подією, яка
спонукає український народ до бунту. Авторська межова ситуація пов'язана з процесом помирання.
Пам'ятаємо, що твір написаний у 1845 році в Переяславі як результат тривалої хвороби, що викликала
передчуття ймовірної власної смерті. Початком бунту для українського народу, за концепцією
Т. Шевченка, має стати його смерть ("Як умру…") та дотримання процедури поховання, зафіксованого в
поетичному заповіті. Він має бути похований:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий [6: 308].
Т. Шевченко чітко розділяє фізичну смерть (тіло, поховане в українському степу) та метафізичну
(відхід душі до Бога). Для нього покидання світу душею можливе лише за умови бунту народу, до якого
він звертається у "Заповіті":
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани, і гори –
Все покину і полину
До самого бога
Молитися… [6: 308]
Категоричне "ні", за визначенням А. Камю, сприяє переходу в свідомості бунтівника до другої фази,
коли формується впевненість у власному праві на бунт: "…поривання до бунту вкорінюється одночасно
й в рішучому протесті проти будь-якого втручання, яке сприймається як просто нестерпне, і в невиразній
впевненості бунтівника в своїй добрій волі, а вірніше, в його враженні, що він ''має право робити те або
те" [5: 127].
Передчуття смерті спонукало Т. Шевченка закликати народ до бунту та вбивства:
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте… [6: 308].
Зауважимо, що в доробку поета це чи не єдиний текст, де артикульовано потребу й можливість
агресивно-активних дій. Загалом, у творчості Т. Шевченка йдеться не про бунт "…на взірець
цілеспрямованої діяльності, організованих виступів проти влади, а про бунт метафізичний" [1: 150]. Тобто
такий бунт "уникає" конкретики, вбираючи в себе боротьбу зі всіма й всім: "Метафізичний бунт – це
повстання людини проти своєї долі і проти всього всесвіту. Це бунт метафізичний, адже сперечається з
кінцевою метою людини й всесвіта. Раб протестує проти долі, визначеної його рабським становищем,
метафізичний бунтівник протестує проти долі, визначеної йому як представнику роду людського" [5: 135].
У шевченковому поетичному заповіті ж така розмитість об'єкта бунту зникає. Попри те, що автор не
вдається до називання, обираючи загальний маркер ворог ("кров ворожу"), вказування місця, де має
розгорнутися дія ("понесе з України"), констатація часу ("поховайте та втавайте"), дозволяють говорити
про цілком реального тогочасного ворога, супроти якого мав бути націлений опір. З огляду на це,
складно погодитися з однозначним тлумаченням слова "вража", до якого вдається О. Забужко: "У питомо
шевченківському лексиконі немає “ворога” класового чи національного, а слово ''вражий'' означає те, що
йому й належить означати в розмовній українській мові… (…) …це кров недужа, затруєна – кров, ніби
зачумлена гріхом, причому це може бути гріх як ділом, так і помислом" [2: 123]. Тобто, за дослідницею,
у шевченковому поетичному заповіті йдеться виключно про "гнилу" кров власного народу, якої потрібно
позбутися, очистивши водою з Дніпра. Практика міфологічного аналізу, що має місце в науковій розвідці
О. Забужко, спричиняє відкидання можливого ідеологічного дискурсу. Не заперечуючи доречність і
такої інтерпретаційної моделі тексту "Заповіту", однак маємо вказати й на доцільність аналізу цього
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твору з позиції постколоніальної теорії, яка не вдається до повного уникнення ідеології (у ній працює
принцип, що будь-який текст – це ідеологія (Г. Бгабга). Враховуючи це зауважимо, що в поетичному
заповіті Т. Шевченка таки присутній заклик супроти ворога ("вражої крові"), якого, враховуючи
історичний контекст, – колоніальне становище українського народу – можна визначати.
Поезія "Заповіт" Т. Шевченка закликає не тільки до бунту, а й до вбивства. А. Камю, розмірковуючи
про феномен бунту, звертав увагу на його зв'язок із вбивством. Для мислителя він, з одного боку, є
несумісним із моральним імперативом бунтівника, який заперечує будь-яке насилля, з іншого – цілком
логічний. Перехід від бунтування до вбивства не вкладається у гуманістичну концепцію французького
мислителя. Однак, А. Камю усвідомлював, що бунт пов'язаний із фізичним звільненням найчастіше
супроводжується насиллям і вбивством. Міркуючи над цим він вказує, що вбиваючи бунтівник розділяє
світ на дві половини: "Наносячи удар, бунтівник розколює світ на двоє. Повсталий в ім'я перемоги
людей, він приносить її в жерту, освячуючи через пролиту ним кров" [5: 338].
Очищення бунту від "бруду" вбивства, на думку А. Камю, можливе за рахунок жертовності самого
бунтівника, який, вчинивши акт насилля, має померти: "У бунтівника є єдина можливість змиритися з
актом вбивства, вже коли він на нього зважився: прийняти свою власну смерть, самому стати жертвою.
Він вбиває і вмирає заради того, щоб було зрозуміло, що вбивство неможливе" [5: 338].
У поезії "Заповіт" Т. Шевченко, обираючи для себе роль підбурювача до бунту й вбивства, своєю
ймовірною смертю очищає та сакралізує право українського народу на пролиття крові ворога. Не
даремно тільки з "вражою злою кров'ю" автор повертає собі здатність молитися / визнавати Бога ("а до
того / Я не знаю бога…" [5: 308]). Слідом за О. Забужко, можемо помітити в цьому феномен
"зомбування", адже поет визнає себе живим мерцем ("…Шевченко сам бере на себе зобов'язання стати
тим, що в українському фольклорі зветься ''заложним мерцем'' та розцінюється як найжахливіше лихо,
котре тільки може спіткати живу істоту" [2: 121]). Саме прийняття для себе долі "зомбі" стає простором
очищення власного народу від гріха вбивства та виведення його з зачарованого кола
неприкаяності / бездомності.
Стадії усвідомлення межі терпіння та права на опір у комбінації сприяють подоланню комплекса
меншовартості, що, в свою чергу, стає підґрунтям третьої фази бунту – усвідомлення бунтівником своєї
цінності: "…він стверджує все те, що відчуває у собі самому і хоче зберегти. Він вперто доводить, що в
ньому є щось ''вартісне'', що потребує захисту" [5: 127].
У "Заповіті" ціннісний аспект двовекторний. Т. Шевченко вказує на вагомість не так самого бунту, як
його результату – виникнення сім'ї великої і вольної. Бачимо не співпадіння розуміння бунту А. Камю і
Т. Шевченком, адже поет проектував цінність опору в майбутнє, тоді як французький філософ
стверджував, що бунт спирається на формулу "ми існуємо", а не на "ми будемо існувати".
У тексті українського поета присутнє й усвідомлення цінності бунтівника. Очищаючи бунт власною
смертю, автор в останніх рядках поезії підкреслює свою значимість, застерігаючи народ не забути
згадати себе у новому вільному світі:
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом [6: 308].
У концепції А. Камю бунтівник розуміється як такий, що виходить за межі свого буття, перетворюючись із
"я" в "ми" через спільність страждання: "В досвіді абсурда страждання індивідуальне. В бунтівному пориванні
воно отримує характер колективного існування. Воно стає загальним починанням. (…) В наших щоденних
випробуваннях бунт грає таку саму роль, яку грає ''cogito'' у процесі мислення: бунт є першою очевидністю.
Але ця очевидність витягує індивіда з його самотності, вона є тим спільним, що лежить у основі першої
цінності для всіх людей. Я бунтую, отже ми існуємо" [5: 134].
У час екзистенційної напруги, зумовленої хворобою, Т. Шевченко руйнує власну самотність,
проектуючи своє "я" на "ми" українського народу через слово, яким він закликає (текст поетичного
"Заповіту") та слово, котрим його не забудуть пом’янути.
Висновки та перспективи досліджень. Отже, в поезії "Заповіт" Т. Шевченка знаходимо ідеї, що
суголосні концепції бунту та бунтівника А. Камю. Особливо такі збіги помітні на рівні стадіальності
розгортання бунту, коли бунтівник спочатку визначає "межу влади" (поняття А. Камю) над собою, а потім
своє право на бунт. Насамкінець варто наголосити, що застосування парадигми бунту французького
філософа в контексті українських постколоніальних студій видається досить перспективним.
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Юрчук Е. А. Концепция бунта А. Камю и творчество Т. Шевченка (на примере поэзии ''Завет'').
Творчество Т. Шевченко – одно из наиболее активно изучаемых явлений украинской литературы.
Спектр интерпретационных моделей достаточно широк. Важное место принадлежит анализу
этического аспекта: добра и зла , бунта и мести. Самая известная концепция бунта принадлежит
А. Камю. В украинском литературоведении неоднократно артикулируется идея "Шевченко – бунтарь".
Это побудило к наложению теоретической матрицы бунта А. Камю на поэзию "Завет" Т. Шевченко. В
поэтическом завещании писателя находим идеи, созвучные концепции бунта и бунтовщика
французского мыслителя. Особенно такие совпадения заметны на уровне стадиальности развития
бунта, когда бунтовщик сначала определяет "границу власти" над собой, а потом свое право на бунт.
Ключевые слова: концепция бунта, "предел власти", бунтовщик, поэтическое завещание, мифологема.
Yurchuk O. O. The Rebel Conception by A. Camus and Creative Work by T. Shevchenko
(on the Example of "Zapovit" Poetry).
The creative work by Taras Shevchenko is one of the most actively studied phenomena in the Ukrainian
literature. The range of interpretational models is sufficiently broad. The significant place belongs to
analyzing of the moral aspect: goodness and evil, rebellion and revenge. The most famous rebel conception
belongs to Albert Camus. In the Ukrainian literary "Shevchenko-rebel’s" idea has articulated repeatedly. It
has led to the imposition of a theoretical rebellion matrix of Camus on the poetry "Zapovit" by Taras
Shevchenko. In the poetical testament of the artist we can find ideas of the same conceptions of riot and
rebellion of a French thinker. Especially such coincidences noticeable at the level of the stadial
developments of rebellion, when a rebel at first determines "the limit of authority" over himself,
and then right to revolt. Stages of understanding the limits of patience and the rights of resistance in
combination contribute to overcoming the inferiority complex, which in turn becomes the foundation for the
third form of revolt. It is an awareness of the value of a rebel that is present in the text of the Ukrainian poet.
Purifying rebellion with own death, the author in the concluding lines of poetry emphasizes its importance,
warning people not to forget to mention himself in the new free world.
Keywords: rebel conception, "limit of authority ", poetical testament, myth.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ
Метафора як об’єкт наукового дослідження практично завжди, з часів античності і до нашого часу,
користувалася увагою гуманітарних дисциплін. За сотні років гуманітарні дисципліни нагромадили
солідний запас знань про метафору та її роль у мові. Статтю присвячено дослідженню особливостей
функціонування метафори у термінології, зокрема в англійській термінології військової справи.
Проаналізовано основні етапи становлення англійського терміна військової справи, утвореного шляхом
метафоризації, і пов’язаного з ним поняття. Розглянуто основні семантико-стилістичні типи
метафор. Визначено роль метафори у термінології.
Ключові слова: метафора, термінологія, гуманітарні дисципліни.
Постановка проблеми. З часів Аристотеля відношення до вживання метафори у науковому дискурсі
змінювалось. Це залежало від філософських поглядів, від наукового та культурного життя суспільства.
Представники раціоналістичних, позитивістських і прагматичних поглядів вважали метафору аномалією,
мистецтвом ілюзії та її функціонування у науковому тексті було заборонене [1: 11].
У різні часи, окремі вчені звертали увагу на дві функції метафори: по-перше, вона є засобом
позначення того, що не має назви, по-друге, засобом створення художньої мови [2: 11]. Таким чином,
підкреслювалась саме номінативна функція метафори.
Мета статті – дослідити особливості функціонування метафори у термінології та визначити основні
етапи становлення терміна і пов’язаного з ним поняття.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1. Дослідити особливості функціонування метафори у термінології.
2. Розглянути основні семантико-стилістичні типи метафор.
3. Проаналізувати головні етапи становлення терміна і пов’язаного з ним поняття.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки актуальним є факт
існування двох типів метафори – художньої та мовної. Між ними виокремлено певні відмінності, що
стосуються ступеня експліцитності образу та функції у мові, але щодо аспекту когнітивних процесів
симіляції, які лежать в основі метафоричного переносу, між мовною і мовленнєвою авторською
метафорою принципові розбіжності відсутні, оскільки вони представлені як дві специфічні маніфестації
єдиного універсального когнітивного процесу [3: 49]. Мовна метафора широко представлена у словниках
різного типу, тому її можемо називати і науковою, а зауважуючи про наукову метафору, ми, зокрема,
стверджуємо про мовну метафору, що є сформованою та функціонує у мові науки [4: 58-60].
Існуючі класифікації метафор охоплюються семантичними і структурно-граматичними критеріями.
Нині в лінгвістиці відома низка типологій метафор: 1) за морфологічним виявом головного компонента
метафори: іменникові, прикметникові, дієслівні (Л. Андрієнко, М. Варламов, Г. Гасанова, І. Нечитайло та
ін.); 2) за структурою: прості (однокомпонентні), складні (багатокомпонентні) (Н. Арутюнова, Н. Варич,
Є. Ільїна); 3) за функцією: порівняння, протиставлення, загадка, номінація, базисна метафора,
приписування властивостей (Н. Арутюнова, О. Балабан, А. Вежбицька, В. Петров); 4) за належністю до
систем мови і мовлення: узуальні (або стерті, мертві. мовні), авторські (образні, оказіональні,
мовленнєві) (В. Вовк, В. Гак, В. Телія); 5) за семантикою: антропометафори, зоометафори,
ботанометафори (або біометафори), метафори-опредмечування ознак, метафори-синестезії (сенсорні
метафори) (Б. Болоквадзе, Т. Єщенко, А. Купіна, Л. Макаренко, О. Потебня, О. Тимченко, О. Тищенко,
А. Ткаченко); 6) за належністю головного компонента метафори до певної лексико-тематичної групи
(О. Поцибіна, О. Яковенко) та ін.
Емпіричне освоєння світу відображено в мові через метафоричне мислення, що базується на
універсальних, стереотипних або базисних поняттях. Базисні метафори, які на думку Е. Кассирера,
сформовано ще у міфології, але з’являються впродовж руйнування міфологічного мислення, виконують
у новій філософській системі моделюючу функцію [5: 34-35]. Вони не лише формують уявлення про
об’єкт, але спрямовують спосіб мислення про нього. Базисні метафори покликані створювати аналогії та
асоціації між різними системами понять. Вони долучають образ одного фрагменту дійсності до іншого її
фрагменту та забезпечують його концептуалізацію за аналогією із вже створеною системою понять [1:
14]. Нові поняття в науці та техніці є результатом метафоричного переосмислення певних найбільш
опанованих сторін пізнавальної діяльності людини. Термін набуває нового значення через та за
допомогою старого, що за ним збережений [6: 69].
Здатність метафори висвітлювати нові сторони змісту понять, відкривати нові семантичні пласти, що
були раніше не помічені, зосереджує увагу адресата на сутність нового наукового явища. У процесі
© Байло Ю. В., 2014
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термінотворення метафора є механізмом перекодування природного знака у мовний знак [7: 46].
Метафора вказує на нові подібності, виконуючи референційну функцію у мові науки.
Одним із шляхів поповнення наукової лексики є загальновживана мова і, зазвичай, метафоричні
терміни зрозумілі навіть не спеціалісту. Цей процес є цілком закономірним, оскільки 1) терміни, як і всі
мовні одиниці, підлягають однаковим фонетичним, морфологічним, синтаксичним правилам, мають ті
самі граматичні категорії (хоча в цьому випадку можуть відбуватися досить значні зміни: втрата деяких
категорій, наприклад функціонування назв істот як неістот у терміносистемі, вживання понять лише у
формі множини, оскільки вони у терміносистемі позначають множинні поняття); 2) терміни, як і
загальновживані слова, виконують основну функцію номінативну, позначають, називають поняття, які
відображають явища об’єктивної дійсності; 3) терміни перебувають у тісному зв’язку із
загальновживаними словами, доповнюючи при цьому лексичну систему мови. Знакову систему мову
утворюють матеріально-ідеальні одиниці єдності означувача та означуваного, бо ще з часів
Аврелія Августина слово вважають значущим знаком. Цей шлях поповнення лексичного фонду
англійської термінології військової справи є досить продуктивним.
Ми можемо виділити три основні етапи у становленні терміна і пов’язаного з ним поняття шляхом
метафоризації. На першому етапі здійснюється відбір об’єкта дослідження за окремими
розпізнавальними ознаками, які складають первісне поняття про даний об’єкт. Це первісне поняття
визначає вибір певного слова із лексичного фонду. Вибір найменування відбувається на основі збігу двох
гетерогенних об’єктів за допомогою окремої ознаки, що є суттєвою у понятті про новий об’єкт на
конкретному етапі його пізнання. Визначення подібної ознаки, у свою чергу, потребує порівняння двох
планів: значення загальновживаного слова та поняття про об’єкт, який підлягає термінологізації.
Наприклад, на першому етапі становлення терміна blanket військ. димова завіса (основне значення
загальновживаного слова blanket шерстяна (вовняна) ковдра) подібною ознакою стало значення
укриття. Другий етап термінотворення це етап концептуалізації. Він полягає у подальшому формуванні
поняття об’єкта дослідження під впливом певного значення загальновживаного слова, що дає модель
пізнання об’єкта. При цьому можуть виявлятися певні розбіжності порівнюваних понять. Цей етап
характеризуєте інтенсивна розумова діяльність суб’єкта, що пізнає. Третій етап термінотворення – це
процес закріплення обраної одиниці номінації за новим поняттям і, відповідно, розмежування
семантичних планів на підставі того, що нове найменування набуває нового змісту. У зв’язку з цим нова
одиниця номінації набуває "самостійної номінативної цінності" і стає терміном. Після утворення терміна,
загальновживане значення займає місце внутрішньої його форми і слугує для мотивації. У той самий час
загальновживане значення як внутрішня форма терміна-метафори є не його повноцінним елементом, а
лише фоновим значенням, що допомагає спеціалісту уявити об’єкт.
Використання метафор у мові науки полегшує інтерпретацію наукового дискурсу, оскільки дозволяє
розглянути явище з декількох сторін та у порівнянні з іншими явищами дає змогу побачити динаміку
їхнього розвитку. Метафора вводить у дію особливі сценарії, в яких відображено попередній досвід
індивіда, що був отриманий у інших галузях знань. Нові фреймові зв’язки, що утворюються, виконують
велике евристичне навантаження. Активізація подібних сценаріїв полегшує індивіду ідентифікацію
об’єктів та ситуацій, створює можливість прогнозувати розвиток подій, полегшує розуміння внутрішніх
зв’язків між явищами [8: 221].
Висновки. Дослідження свідчать, що метафора є одним із найбільш продуктивних способів номінації
нових понять як у літературній, так і у науковій мові. Будь-яке наукове мислення та науковий розвиток
пов'язаний із метафорою. Вчені звертаються до метафори, коли немає готових засобів позначення чи
пояснення.
Мовна метафора функціонує також як модель науки. Вона не лише надає певну інформацію, що
стосується вторинного об’єкту метафоризації, але і створює можливість виявити нові характеристики
первинного об’єкта, всі складові його асоціацій.
Отже, метафора в термінології є явищем закономірним, тому що будь-який термін є результат
осягнення розумом навколишньої дійсності. Метафоричний термін представляє собою складну
структуру, в якій фіксуються знання про об’єкт, що позначається та сукупність певних семантичних
ознак, які відображають нові знання про світ.
Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні когнітивної основи англійських термінів
військової справи.
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Байло Ю. В. Особенности функционирования метафоры в терминологии/
Метафора как объект научного исследования практически всегда, со времен античности и до нашого
времени, пользовалась вниманием гуманитарных дисциплин. За сотни лет гуманитарные дисциплины
накопили солидный запас знаний про метафору и ее роль в языке. Статья посвящена исследованию
особенностей функционирования метафоры в терминологии, особенно английской терминологии
военного дела. Проанализированы основные этапы становлення английского термина военного дела,
созданного путем метафоризации, и понятия, которое с ним связано. Рассмотрены основные
семантико-стилистические типы метафор. Определена роль метафоры в терминологии.
Ключевые слова: метафора, терминология, гуманитарные дисциплины.
Baylo Yu. V. Peculiarities of Metaphor Functioning in the Terminology.
The metaphor as an object of the research always, since antiquity to nowadays, has attracted humanities’
attention. For hundreds of years humanities have accumulated the solid stock of knowledge about metaphor and
its role in the language. The article is devoted to the study of peculiarities of metaphor functioning metaphor in
the terminology, especially English military terminology. The main stages in the process of setting of the term,
which has been created by the way of metaphorization, and the concept which is associated with it, are analyzed.
The role of the metaphor in the terminology is investigated.
Key words: metaphor, terminology, humanities.
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ВІДДІЄСЛІВНІ АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ, МОТИВОВАНІ ВЕРБАТИВАМИ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ''АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)'',
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті проаналізовано абстрактні іменники зі словотвірним значенням ''опредметнена дія'',
мотивовані вербативами лексико-семантичного поля ''аграрне виробництво (рослинництво)'', в
українській мові, зокрема з’ясовано регулярність їх появи в мові, виявлено способи та засоби їх
словотворення, простежено за модифікацією семантики вихідного дієслова в похідному субстантиві, в
тому числі й граматичної (категорії виду), описано типові та нетипові відношення семантики
дериватів та їх твірних.
Ключові слова: віддієслівний словотвір, лексико-семантичне поле ''аграрне виробництво
(рослинництво)'', nomina actionis, девербатив.
Актуальними в сучасній науці про словотвір є дослідження, в основі яких покладено
основоцентричний принцип аналізу й систематизації дериваційного матеріалу, що ґрунтується на
врахуванні ролі твірної основи у словотворчих процесах. У такій проекції важливим є вивчення окремих
класів похідних слів у їх відношеннях та взаємозв’язках із мотивувальною базою, що передусім, дає
змогу окреслити специфіку формування семантики мотивованих лексем (як лексичної, так і
граматичної), виявити найтонші семантичні відтінки в межах чи поза межами їх узагальненого
словотвірного значення.
Віддієслівні абстрактні іменники становлять своєрідний пласт лексики, що характеризується, з одного
боку, тісним зв’язком із вихідними дієсловами і, як наслідок, збереженням дериватом-іменником лексичної та
й навіть граматичної семантики твірного вербатива, а з іншого, належністю до лексико-граматичного класу
імен, що спричинює не тільки значні семантичні модифікації вихідної семантики, а й виникнення
різноманітних, часом непередбачуваних і непрогнозованих, семантичних відтінків та компонентів. Як
свідчать дослідники, ''усі мовознавці погоджуються з тим, що віддієслівні іменники, посідаючи проміжне
місце між дієсловом та іменником, поєднують їхні семантичні та граматичні властивості'' [1: 30].
Незважаючи на те, що віддієслівні іменники ставали предметом цілої низки лінгвістичних розвідок як
в україністиці, так і славістиці загалом [2-6], вичерпної характеристики закономірностей і випадковостей
у формуванні їх семантики, характеру лексико-граматичного зв’язку вихідної та мотивованої одиниці й
досі нема. До того ж віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного
поля ''аграрне виробництво (рослинництво)'', ще не ставилися в центр наукового дослідження. Усе це
зумовлює актуальність та новизну пропонованої теми.
Аналізуючи словотвірні парадигми дієслів лексико-семантичного поля ''аграрне виробництво
(рослинництво)'', ми доходимо висновку, що послідовна актуалізація в девербативах словотвірного
значення ''опредметнена дія'' є закономірною. Немає жодних семантико-граматичних перешкод для
утворення таких дериватів, якщо в комунікативній діяльності у них виникає потреба, а тому, незважаючи
на внутрішню неоднорідність лексико-семантичного поля ''аграрне виробництво (рослинництво)'', деривати
абстрактної семантики зафіксовані від дієслів усіх визначених нами мікрополів – дієслів рільництва,
насінництва, збирання урожаю тощо (загалом ми виокремлюємо 9 мікрополів [7]). Зазначимо, що
аналізоване словотвірне значення відзначається й найбільшою глибиною місць у парадигмі.
Загалом семантична позиція ''опредметнена дія'' представлена похідними, утвореними від дієслів
таких мікрополів:
1. Дієслова на позначення процесів обробітку ґрунту: азотування, борознування, боронування,
букерування, вакування, вапнування, гноїння, удобрювання, волочіння, дернування, дискування, дренування,
дренаж, зволоження, зволожування, зрошення, зрошування, зяблювання, меліорація, паювання, підмулення,
підмулювання, рихлення, ущільнювання, ущільнення, фрезерування, чизелювання, бактеризування, мотичення,
сапання, копання, корчування, культивування, культивація, оранка (в 1 знач.), орання.
2. Дієслова на позначення процесів обробітку насіння (дієслова насінництва): віяння, лущення,
лущіння, сушіння.
3. Дієслова на позначення процесів садіння чи сіяння насіння: садіння, сіяння.
4. Дієслова на позначення процесів догляду за рослинами під час їхнього росту та дозрівання:
аблактування, адаптування, адаптація, акліматизування, акліматизація, букетування, валашання,
вершкування, вигрівання, зразкування, кільцювання, оббризкання, оббризкування, обв'язування,
обприскання,
обприскування,
окулірування,
окультурювання,
окультурення,
підволоження,
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підволожування, підгортання, підживлення, підживлювання, підливання, поливання, поливка,
проріджування, прорідження, розприскування, селекціонування, селекція, тичкування, щеплювання,
сапання, загортання.
5. Дієслова на позначення процесів збирання урожаю: буртування, косіння, викос, кошення, косовиця,
жаття, ботанізування, брикетування, бункерування, буртування, викопування, виломлювання,
вичісування, в’язання, гербаризування, грабання, загрібання, замочування, обтрушування, стогування,
молотіння, копання, зривання.
6. Дієслова на позначення процесів підготовки реманенту: клепання, гостріння.
7. Дієслова на позначення процесів завдання шкоди аграрному господарству: викорінювання,
викорінення, вимивання, випалювання, вирубка, вирубування, висмикування, виснажування, вищипування,
в’ялення, ерозія, пустошення, микання, зрізання, висушування, засушування, корчування.
8. Дієслова на позначення процесів, які безпосередньо не здійснюються людиною, в тому числі:
а) пов’язаних із ростом та дозріванням рослин: асимілювання, асиміляція брунькування, бубнявіння,
буйнішання, буяння, дозрівання, достигання, зав'язь, квітування, косичення, половіння, проростання,
процвітання, розвиток, жовтіння;
б) пов’язаних із знищенням, загибеллю рослин: вигорання, вимерзання, вимокання, випрівання,
виродження, висихання, відмирання, в'янення, гниття, дегенерування, дегенерація, дичавіння, заглухання,
опадання, чахнення, жовтіння.
Дієслова загальної семантики: веснування, викохування, вирощування, гібридизування, озеленювання,
літування.
Збереження дериватом дієслівної семантики вихідного дієслова зумовлює функціонування в системі
сучасної української літературної мови великої кількості віддієслівних іменників на позначення дії або
стану. Іменники на позначення дії утворюються шляхом номіналізації, яка зумовлена синтаксичними
потребами, а ''перетворення, пов’язане з переміщенням присудкового компонента в позицію підмета,
веде до перетворення дієслова на віддієслівний іменник, у якого нівелюються вихідні дієслівні категорії і
набуваються іменникові граматичні категорії'' [8: 143].
Водночас інші дослідники стверджують, що нівеляція дієслівних граматичних категорій та значень
відбувається не повною мірою, а це дає підстави частині науковців вести мову про успадкування
віддієслівним іменником граматичного значення виду вихідного дієслова. Стосовно цієї проблеми в
сучасній лінгвістиці поки немає одностайності: одні мовознавці вважають, що ''категорія виду в
девербативах значною мірою нейтралізована й позбавлена статусу граматичної категорії'' [4: 79]. Другі
зазначають, що ''у результаті дослідження нами засвідчено факт збереження у семантичній структурі
девербативів, що виникли в процесі транспозиції, не лише лексичного значення мотивувального
дієслова, а й граматичного значення виду поряд із набуттям нових категорійних значень... Однак
стверджуючи факт існування цієї категорії в іменах дії, не варто ототожнювати її із дієслівною [9: 83].
Треті зауважують, що внаслідок морфологічного переходу дієслова в іменник, останній зберігає ''в дещо
модифікованому вигляді категорію виду'' [10: 116]. Усе це ускладнює практичне вживання віддієслівних
іменників у мовленні, призводить до того, що автори з двох спільнокореневих іменників, скажімо, на –
ння та -ття вибирають один, незалежно від того, від якого дієслова (недоконаного чи доконаного виду)
його утворено, найчастіше – найкоротший, і позначають ним ''і закінчену, і незакінчену дії'', а ''другий
стає зайвим, бо дублює семантику першого'' [3: 217], і поступово виходить із обігу.
Іменники на позначення опредметнених дій та процесів (nomina actionis) утворюються внаслідок
словотвірної транспозиції, яку в конкретному випадку творення віддієслівного абстрагованого іменника
прийнято називати морфологічною субстантивацією [10: 115-116]. На думку І. Вихованця, поєднуючи
властивості як іменника, так і дієслова, віддієслівні субстантиви на позначення абстрагованої дії чи процесу
демонструють взаємодію цих властивостей. Такі похідні субстантиви набувають формального категорійного
значення граматичної предметності, що виражається в таких їхніх іменникових властивостях:
1) синтаксичних – абстрактні віддієслівні іменники-назви опредметнених дій чи процесів виконують
у реченні функції підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, неузгодженого означення та
обставини і можуть мати при собі означення;
2) морфологічних – їм властиві граматичні значення роду, числа та відмінка.
Водночас такі похідні субстантиви виражають семантику дієслів, від яких їх утворено, а також
успадковують деякі їхні граматичні властивості [10: 48, 116].
Усі інші групи віддієслівних іменників, тобто назви суб’єктів – виконавців дій (nomina agentis), назви
об’єктів дії (nomina pacientis), назви знярядь, інструментів дії (nomina instrumenti), назви результату дії
(nomina acti), назви місця дії (nomina loci) та назви часу дії (nomina temporis), є результатом семантичної
субстантивації, унаслідок якої вони повністю втрачають граматичні властивості дієслів і стають
іменниками за всіма трьома параметрами: синтаксичним, морфологічним і семантичним, тобто
набувають семантики реальної предметності [10: 115-116].
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На думку дослідників, у певній мові вид стає граматичною категорією nomina actionis, якщо
одночасно дотримано чотири умови:
1) категорія виду склалася в самому дієслові;
2) у структурі іменника-назви абстрагованої дії чи процесу зберігається вся твірна основа
мотивувального дієслова;
3) від дієслів, що входять до видової пари, регулярно утворюються парні назви абстрагованих дії та
процесів;
4) наявний семантичний паралелізм іменників iз семантикою абстрагованої дії чи процесу, утворених
від різних членів видової пари дієслова, тобто допустимо їх уживати в тих самих конструкціях [11].
Наведені умови дотримуються в українській мові:
1) категорія виду в українській мові склалася в самому дієслові, адже граматичне значення виду
притаманне усім дієсловам у будь-якій формі [12: 71];
2) у структурі похідного іменника зазвичай зберігається вся дієслівна основа, пор.: копати –
копання, орати – орання, оранка, адаптувати – адаптування, сіяти – сіяння та ін.;
3) іменники-назви абстрагованих дій та процесів утворюються від обох дієслів, що входять до
видової пари, пор.: підживити // підживлювати – підживлення // підживлювання; окультурити //
окультурювати – окультурення // окультурювання тощо (зазначимо, проте, ще серед твірних дієслів
лексико-семантичного поля ''аграрне виробництво (рослинництво)'', які виступають твірними для
аналізованих нами іменників, часом немає видової кореляції);
4) абстраговані назви дій та процесів, утворені від різних членів видової пари дієслова, досить
послідовно зберігають семантичне протиставлення, тобто мають тотожну семантику і розрізняються так
само, як члени видової пари, пор.: підживлення – 'дія за знач. підживити' (СУМ, т.6, с.426) //
підживлювання – 'дія за знач. підживлювати' (СУМ, т.6, с.426); копання – 'дія за знач. копати' (СУМ, т.4,
с. 279) // скопання 'дія за знач. скопати' (СУМ, т.9, с. 296) тощо.
Водночас не завжди від різних членів видової пари можна утворити іменник з абстрагованою
семантикою. Наприклад, дієслова однієї видової пари орати // зорати чи виорати // виорювати
продукують тільки по одному деривату, який однаковою мірою семантично співвідноситься з обома
дієсловами видової пари: орати // зорати – орання; виорати // виорювати – виорювання. Проте, з одного
боку, 'відсутність деяких іменників у багатьох сучасних словниках не свідчить про відсутність таких слів
в українській мові взагалі' [1: 34], адже вони можуть існувати у розмовному чи діалектному мовленні, а з
іншого боку, відсутність таких девербативів може бути зумовлена неможливістю утворення
віддієслівних іменників від певних дієслів, їхньою немилозвучністю тощо, однак ''такі винятки лише
підтверджують правила'' [3: 34].
Таким чином, можна вести мову про збереження в абстрагованому віддієслівному іменникові дієслівної
категорії виду, що визначається не тільки авторитетними сучасними граматистами [10: 48, 116, 148, 287], а
й відзначалося дослідниками ще на початку ХХ століття: ''недоконану та доконану форму мають в
українській мові також і дієслівні речівники'' (сучасною термінологією – віддієслівні іменники) [13].
Варто також зазначити, що часто спостерігається явище, коли семантика одного із іменників, які
протиставлені за видом мотивувальних дієслів, набуває додаткових нашарувань, нерідко розвиваючи
окремий лексико-семантичний варіант. Пор.: підживлювання 'Дія за значенням підживлювати' //
підживлення '1. Дія за значенням підживити. 2. Додатковий корм (для тварин), підкормка (для рослин)'.
Особливо активно такі процеси притаманні девербативам-іменникам, які утворені не тільки від різних
членів видової пари дієслів, а й за допомогою різних словотворчих афіксів, пор.: вирубування 'Дія за
значенням вирубувати' (СУМ, т.1, с. 476) // вирубка '1. Дія за значенням вирубувати, вирубати. 2. Місце,
ділянка, де вирубано ліс' (СУМ, т.1, с. 476); орання 'Дія за значенням орати' (СУМ, т.5, с. 737) // оранка
'1. Дія за значенням орати // Пора, період, коли орють землю. 2. рідко. Те саме, що рілля' (СУМ, т.5,
с. 737). Часом диференціація похідних іменників може стосуватися їх стилістичного вживання чи різних
обмежень функціонування в мовленні. Наприклад, мотивовані різними членами видової пари дієслів
поливати // полити деривати nomina actionis поливка та поливання, незважаючи на тотожність лексичної
семантики, відрізняються між собою стилістичними характеристиками – слово поливка визначається в
Словнику української мови як розмовне: полиEвка 'розм. Те саме, що поливання' (СУМ, т.7, с. 67) //
поливання 'Дія за значенням поливати' (СУМ, т.7, с. 66).
Часом іменники-назви абстрагованих процесів та дій можуть мотивуватися одним із дієслів видової
пари, однак утворення їх за допомогою різних словотворчих засобів може призводити до того, що вони
стосуватимуться різних лексико-семантичних варіантів вихідного дієслова. Наприклад, вербатив
культивувати має в українській мові три значення: '1. Обробляти ґрунт культиватором. 2. Розводити,
вирощувати (рослини, тварини). 3. Розвивати що-небудь; сприяти розвиткові чогось' (СУМ, т.4, с. 394).
Аналізоване дієслово є мотивувальною базою для двох субстантивів із семантикою абстрагованості дії –
культивація та культивування. При цьому одне із значень іменника культивація співвідноситься тільки з
першим значенням вихідного дієслова, а інше значення – із другим та третім значеннями твірного
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вербатива. Натомість дериват культивування співвідносний тільки із другим та третім значеннями
твірного дієслова. У словнику семантика наведених дериватів подається так: культивація '1. Обробіток
ґрунту культиватором. 2. Те саме, що культивування' (СУМ, т.4, с. 394); культивування 'Дія за значенням
культивувати 2,3' (СУМ, т.4, с. 394). Появу інтерферентних компонентів можна пояснити, з одного боку,
тим, що дія, представлена в мові як субстанція, виражена іменем, більш конкретна, ніж виражена
дієсловом, – така якщо не закономірність, то тенденція. З іншого – специфікою відображуваної ситуації:
якщо при субстантивації дії необхідно підкреслити недискретність процесу, якому, проте, властива
внутрішня циклічність, то утворюються імена дії, що включають сему інтенсивності, при цьому ця
інтенсивність ніби складається з множини окремих актів [14: 145].
Опредметнення дій шляхом суфіксації дієслівних основ відбувається за допомогою кількох
словотворчих афіксів, однак найчисленнішу групу віддієслівних іменників зі словотвірним значенням
''опредметнена дія'' становлять девербативи із суфіксом –нн-я (-енн-я, -інн-я). Менш продуктивними є
аналізовані дієслова у творенні похідних зі словотвірним значенням ''опредметнена дія'' за допомогою
нульового суфікса. Девербативи з нульовим суфіксом представлені двома видами: утвореннями
чоловічого і жіночого роду, причому засвідчено більше нульсуфіксальних похідних чоловічого роду.
Щодо словотвірної структури та способу творення таких іменників у мовознавстві існують різні погляди.
''Матеріальна невираженість суфікса та різні супроводжуючі акт деривації морфонологічні явища
призводять до неоднозначності і протиріч в інтерпретації рядів похідних, які підводяться під поняття
нульової суфіксації'' [15: 72]. Залежно від аспекту дослідження таких дериватів, спосіб їх творення
визначали як синкретично-афіксальний, спосіб заміни флексії (морфонологічного оточення), фонетикоморфологічний, фонетико-парадигматичний, конверсія. Ми погоджуємося з думкою Л. М. Третевич, що
''при виявленні словотворчих засобів, за допомогою яких визначається спосіб творення іменникових
дериватів типу викос, підщепа, покидь тощо, потрібно чітко розмежовувати допоміжні словотворчі
засоби (явища морфологічного характеру), що лише диференціюють різні дериваційні значення, та
основні (афіксальні) морфеми, які не тільки розрізняють ці значення, але й виступають їх носіями'' [6:
62]. Отже, такі похідні є суфіксальними дериватами з нульовим суфіксом, процес утворення яких
супроводжується морфонологічними явищами: зміною наголосу, чергуванням голосних і приголосних,
усіченням основ. Інші суфікси в утворенні іменників із словотвірним значенням опредметненої дії
малопродуктивні або ж непродуктивні.
Таким чином, девербативи-іменники із семантикою абстрагованої дії та процесу є регулярними
утвореннями на базі дієслів лексико-семантичного поля ''аграрне виробництво (рослинництво)''. Будучи
дериватами транспозиційного типу, вони в основному зберігають вихідну семантику дієслова, причому
не тільки лексичну, а й граматичну, що дозволяє стверджувати про існування в таких іменників
граматичної віддієслівної категорії виду. Водночас під впливом різноманітних факторів лексичне
значення дериватів-іменників абстрагованої семантики часто отримує додаткові семантичні відтінки,
простежуються утворення різноманітних нетипових семантичних зв’язків твірного слова та деривата.
Подальше дослідження іменників nomina actionis у їх співвідношенні з твірною базою дасть змогу не
тільки виявити їх детальнішу типологію, а й поглибити теорії формування їх семантики та
функціонування в мовленні.
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Р. В. Познанський. Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля
''аграрне виробництво (рослинництво)'', в українській мові

Познанский Р. В. Отглагольные абстрактные существительные, мотивированные вербативами
лексико-семантического поля ''аграрное производство (растениеводство)'', в украинском языке.
В статье анализируются абстрактные существительные со словообразовательным значением
''отвлеченное действие'', мотивированные вербативами лексико-семантического поля ''аграрное
производство (растениеводство)'', в украинском языке, в частности выяснена регулярность их
появления в языке, определены способы и средства их словообразования, прослеживается
модификация семантики исходного глагола в мотивированном существительном, в том числе и
грамматической (категории вида), описаны типовые и нетиповые отношения семантики дериватов
и их мотивирующих глаголов.
Ключевые слова: отглагольное словообразование, лексико-семантическое поле ''аграрное производство
(растениеводство)'', nomina actionis, девербатив.
Poznanskyy R. V. Verbal Abstract Nouns, Motivated by Verbs of the Lexical and Semantic Field
''Agricultural Production (Crop Production)'', in the Ukrainian Language.
The article deals with very important and relevant contemporary linguistics issues of studying distinguished
classes of derivatives in their relations and interconnections with a motivating basis, which first and foremost,
enables to highlight the formation of motivated lexeme semantics (both lexical and grammatical), reveal the
finest semantic shades within or beyond the boundaries of their generalized word building meaning. The article
contains the information on abstract nouns with the word building meaning ''objectified action'', motivated by
verbs of the lexical and semantic field ''agricultural production (crop production)'' in the Ukrainian language,
which have not been studied enough in the Ukrainian linguistics. The above verbal derivatives were singled out
by the method of the complete selection. The descriptive and component analysis methods have also been used in
the above article. As the result of the conducted research their regularity of appearance in the language has
been clarified; ways and means of their word building have been found out; the modification of the initial verb
semantics in the derivative substantive, including grammatical (category of aspect), has been traced; typical and
untypical relations of semantics of derivatives and their formation words have also been described. Thus verbal
derivative nouns with the semantics of abstracted action and process are regular formations based on verbs of
lexical and semantic field ''agricultural production (crop production)''. Being derivatives of the transposition
type, they mostly preserve the initial semantics of a verb, moreover not only lexical but also grammatical, which
enables to state the existence of the grammatical verbal category of aspect peculiar to the above nouns.
Key words: verbal word building, lexical and semantic field ''agricultural production (crop production)'',
nomina actionis, verbal derivative.
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TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ПИСЬМОВИХ СИСТЕМ НЕСПОРІДНЕНИХ
МОВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І КОРЕЙСЬКОЇ МОВ)
Дану статтю присвячено проблемі визначення основи зіставлення при порівнянні неспоріднених мов,
зокрема при проведенні контрастивних досліджень неспоріднених письмових систем. У статті
здійснено детальний аналіз основних структурних рівнів української і корейської писемностей та
запропоновано нову методологію зіставлення двох письмових систем залежно від аспекту їх
дослідження. В статті запропоновано комплексний різносторонній підхід до вивчення неспоріднених
писемностей у контексті компаративної графіки і орфографії. Суть даного підходу полягає у чіткому
поетапному зіставленні різнорівневих структурних елементів порівнюваних писемностей та оцінці
епістемологічної ефективності розробленого алгоритму дослідження для виконання компаративних
робіт із даної тематики.
Ключові слова: tertium comparationis, неспоріднені письмові системи, зіставна графіка,
компаративна орфографія.
Питання визначення tertium comparationis є ключовим у процесі проведення контрастивного аналізу,
оскільки точність визначення основи зіставлення є запорукою надійності та ефективності результатів
дослідження, яке власне проводиться. Особливо гостро дане питання постає в процесі зіставлення
далеко-споріднених і неспоріднених мов, коли вихідні структурні особливості порівнюваних мов
відрізняються настільки, що доцільність використання контрастивного аналізу викликає сумніви.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення еталону порівняння займалися такі
провідні науковці, як Л. В. Байрамова [1], В. Г. Гак [2: 5-17], Т. В. Гамкрелідзе [3], Ю. О. Жлуктенко [4],
О. Л. Зеленецький [5], М. П. Кочерган [6], Ю. В. Рождественський [7], Б. А. Успенський [8; 9],
А. В. Широкова [10], К. Джеймс [2: 206-306], Г. Хельбіг [2: 307-326], Р. Якобсон [11] та інші. Однак
більшість наявних досліджень загалом стосується зіставлення близькоспоріднених мов, тоді як питання
пошуку еталону порівняння для неспоріднених мов часто залишається поза увагою науковців. Внаслідок
цього проблема визначення tertium comparationis при зіставленні різних аспектів неспоріднених мов, в
тому числі і їхніх письмових систем, залишається недостатньо вивченою.
Отже, метою нашого дослідження є висвітлення основних підходів до зіставлення неспоріднених
письмових систем та визначення ефективної основи порівняння для проведення контрастивного аналізу
на основі української і корейської мов.
Окреслена мета конкретизована у наступних завданнях:
• виявити основні аспекти поняття tertium comparationis;
• проаналізувати базові особливості української і корейської письмових систем;
• окреслити ефективні підходи до зіставлення письмових систем даних мов на основі проведеного
аналізу.
Виклад основного матеріалу. Термін Tertium comparationis означає вибраний еталон або основу
порівняння, на базі якої визначається реалізація певної ознаки у мові. На думку багатьох дослідниківконтрастивістів, для цього необхідна універсальна метамова, яка міститиме всі ознаки і всі об’єкти
дослідження, відображені у реальних мовах [6: 81]. Розгляд різних мов відносно мови-еталону
уможливлює отримання однорідних результатів дослідження.
Б. А. Успенський вважав, що в якості мови-еталону варто розглядати ізолятивні мови на зразок китайської,
оскільки вони мають найпростішу структуру. На його думку, структуру будь-якої мови можна
охарактеризувати за схемою: ізолятивна структура + введення обов’язкових службових елементів +
поширення обов’язкових службових елементів + введення алгоритму узгодження + синтетизм елементів.
Однак ізолятивні мови не настільки прості, щоб виступати в якості ідеальної мови-еталону [9: 125-143].
На думку В. А. Гака, існує три головні основи для порівняння: 1) одна із зіставлюваних мов, 2) моваеталон, індуктивно сконструйована на основі зіставлюваних мов, 3) абсолютна мова-еталон, що містить
категорії форм і речень, виявлених дедуктивно [2: 5-17].
За широтою використання розрізняють мінімальну і максимальну мову-еталон [6: 83]. Мінімальна
мова-еталон може застосовуватися у дослідженні обмеженої кількості мов, а максимальна не має
обмежень у використанні і здатна визначати лінгвістичні універсалії.
За характером структурної організації і змістовим наповненням виокремлюють анкетні і редукційні
мови-еталони [6: 83-84]. Анкетні мови дають перелік усіх об’єктів реальних мов та їх ознак і
характеризують мову методом вказівки на те, які конкретно із усіх можливих ознак їй характерні.
© Аліменко О. С., 2014
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Редукційні мови мають досить упорядковані ознаки об’єктів, тому опис кожного об’єкта досягається
шляхом уточнення його характеристики.
Однак оскільки такі мови найчастіше є умовними, науковці, проводячи контрактивний аналіз, загалом
спираються на якусь з існуючих мов і виводять відносні результати дослідження.
Таке дослідження має сенс за умови, що у всіх порівнюваних мовах присутня досліджувана ознака.
Так, наприклад, неможливо провести компаративний аналіз функціонування модифікаторів в українській
і корейській мові, оскільки дана частина мови присутня лише в корейській мові і повністю відсутня в
українській, або прослідкувати особливості функціонування службових частин мови, які є в українській
мові і повністю відсутні в корейській.
Якщо говорити про порівняння письмових систем різних мов, такі дослідження стають можливими за
умови, що порівнювані письмові системи знаходяться на однаковій стадії розвитку, тобто є
піктографічними, ідеографічними, складовими, алфавітними тощо.
При зіставленні алфавітних систем основа зіставлення буде відрізнятися залежно від аспекту аналізу.
Якщо порівнюються споріднені системи письма, то основою дослідження може буде графема. При наявності
спільного джерела походження алфавітів актуальним є зіставлення саме видозмін графічної форми літер
відносно писемності-джерела або відносно одна одної. Подібні дослідження яскраво представлені у працях
Тамаза Валеріановича Гамкрелідзе, зокрема в роботі ''Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность
(Типология и происхождение алфавитных систем письма)'', в якій аналізуються графічні та семантичні
особливості алфавітних систем Європейського і Близькосхідного регіону.
При порівнянні неспоріднених алфавітних систем за tertium comparationis дослідження може бути
взята графічна сема і орфограма. Якщо порівнюється графічний інвентар двох алфавітних письмових
систем, то основою порівняння стає сема, тобто семантичне значення графем. Наприклад, фонема [у] в
українській мові реалізується за допомогою монографа у, а в корейській мові за допомогою монографа

ㅜ, фонема [дж] в українській мові реалізується за допомогою диграфа дж, а в корейській мові за
допомогою монографа ㅈ тощо. Звісно таке дослідження передбачає певний екскурс у порівняльну
фонологію, оскільки зіставлення графічного інвентаря потребує попереднього зіставлення фонетичних
систем двох порівнюваних мов.
Якщо ж до уваги беруться основні принципи письма, які використовуються для графічної фіксації
мови, то основою порівняння стає орфограма – з огляду на те, що принципи письма формуються за
допомогою використання певного набору орфограм. Наприклад, монограма о в українському сові
''зозуля'' і в корейському слові 몰라요 використовується за фонемним принципом (чується оу, а
пишеться о, оскільки алофон виражається базовою графемою).
Отже, алгоритмом дослідження неспоріднених письмових систем стає трирівневий підхід до
матеріалу, що аналізується:
1) визначення та зіставлення фонетичного інвентарю порівнюваних мов, де основою порівняння
виступає фонема;
2) виокремлення та аналіз графічного інвентарю порівнюваних письмових систем, де за tertium
comparationis береться графічна сема;
3) встановлення та порівняння орфографічного інвентарю даних писемностей, де основою зіставлення
стає орфограма.
Для більшої наочності розглянемо приклад застосування даного алгоритму на практиці при
зіставленні звуку [а], наявному як в українській, так і в корейській мові:
1) Передусім, ми маємо проаналізувати характеристики даного звуку як фонеми у двох мовах.
Функціональні характеристики зазначеної фонеми говорять про те, що і в українській, і в корейській мові
[а] – це неогублена голосна заднього ряду низького піднесення. Тобто дані фонеми ідентичні.
2) На другому етапі ми аналізуємо графічне відображення даної фонеми на письмі: в українській мові
вона може реалізуватися за допомогою монографів а і я, а в корейській мові за допомогою монографа ㅏ
і диграфа 아. Тобто кожна з порівнюваних письмових систем має у складі графічного інвентарю по дві
графеми, які передають одну фонему.
3) На останньому етапі ми звертаємося до орфографії як вищої форми організації письмової системи,
щоб визначити особливості вживання даних графем в контексті синтагматики письма та їх вплив на
формування його основних принципів. Наприклад, в українській мові монограма а відображає фонему [а]
за фонетичним принципом після твердих приголосних або на початку неприкритого складу у словах типу
мама [мама], кава [кава], сало [сало], альт [ал’т] і тому подібних, тоді як монограма я відображає дану
фонему після м’яких приголосних у словах типу весілля [вес’іл’:а], доля [дол’а], прохання [прохан’:а],
дякувати [д’акувати] за фоно-синтагматичним принципом. В корейській мові монограма ㅏ передає
фонему [а] за фонетичним принципом після приголосних у словах типу 사다 [са-да] 'купувати',말 [мал’]
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'кінь', 하다 [ха-да] 'робити', 나쁘다 [на-п:и-да] 'поганий' тощо, тоді як диграма 아 використовується за
традиційно-історичним принципом на початку неприкритих складів у словах типу 아버지 [а-бо-дж’і]
'батько', 강아지 [канг-а-дж’і] 'цуценя', 알다 [ал’-да] 'знати', 아프다 [а-пхи-да] 'хворий' і т. п.
Даний приклад наочно показує, що представлений нами алгоритм дослідження дає змогу визначити
кількість та функціональні характеристики фонем у порівнюваних мов, виявити розміри графічного
інвентарю у досліджуваних писемностях і прослідкувати практичне використання даного інвентарю для
формування орфографічного рівня писемностей.
Отже, ми можемо зробити висновок, що трирівневий підхід до зіставного вивчення неспоріднених
письмових систем, представлений у нашій роботі, є максимально ефективним для успішного проведення
компаративного аналізу з даної тематики.
Перспективами подальшого дослідження є визначення основних принципів письма, на яких
будується українська і корейська орфографія, шляхом проведення компаративного аналізу
досліджуваних писемностей на основі обраного алгоритму.
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Алименко О. С. Tertium comparationis при сопоставлении письменных систем неродственных языков
(на материале украинского и корейского языков).
Данная статья посвящена проблеме определения основы сопоставления при сравнении неродственных
языков, в частности при проведении контрастивных исследований неродственных письменных систем.
В статье осуществляется детальный анализ основных структурных уровней украинской и корейской
письменностей и предлагается новая методология сопоставления двух письменных систем в
зависимости от аспекта их исследования. В статье предлагается комплексный разносторонний подход
к изучению неродственных письменностей в контексте компаративной графики и орфографии. Суть
данного подхода заключается в четком поэтапном сопоставлении разноуровневых структурных
элементов сравниваемых письменностей и оценке эпистемологической эффективности разработанного
алгоритма исследования для выполнения компаративных работ по данной тематике.
Ключевые слова: tertium comparationis, неродственные письменные системы, сопоставимая графика,
компаративная орфография.
Alimenko O. S. Tertium Comparationis in Comparative Studies of Non-Related Writing Systems
(Based on the Ukrainian and Korean Languages).
The research deals with the problem of defining the basis for comparison the non-related languages, especially
in the comparative research of non-related writing systems. The paper carries out the detailed analysis of the
basic structural levels in the Ukrainian ad Korean writing systems and suggests a new methodology for the
comparison of two writing systems depending on the aspect of the research. The research provides a complex
many-sided approach to the study of the non-related writing systems in the context of comparative graphics and
orthography. The main point of this approach is in the precise phased comparison of the different structural
elements of the compared scripts and the evaluation of the epistemic efficiency of the created algorithm for
providing the future comparative studies on this matter. The material of the research is based on the previous
scientific studies written on this topic, including the works of such scholars as L. V. Bairamova, V. G. Gak,
Т. V. Gamkrelidze, I. О. Zhluktenko, О. L. Zeleners’kii, М. P. Kochergan, I. V. Rozhdestvens’kii,
B. А. Uspens’kii, А. V. Shyrokova, К. James, G. Helbig, R. Jakobson and others. The main scientific methods
used in our research are descriptive, comparative and constituent methods which help to provide a many-sided
analysis of the given writing systems and to develop a new methodology of comparison. The obtained results
give us a three-phased algorithm of comparison of non-related scripts, which includes the comparison of
phonemes, graphic semes and orthograms.
Key words: tertium comparationis, non-related writing systems, comparative graphics,
comparative orthography.
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КІНОМАТОГРАФІЗМ ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА ПОВІСТІ О. СЛІСАРЕНКА ''ПЛАНТАЦІЇ''
У статті розглянуто особливості культурно-мистецьких тенденцій 1920-х років ХХ ст. на ґрунті
українського мистецького поступу. Проаналізовано явище синтезу кіномистецтва та художньої
літератури у межах дослідження гостросюжетної прози початку минулого століття. На прикладі
творчості О. Слісаренка, зокрема повісті ''Плантації'', окреслено домінантну ознаку цього синтезу
– кінематографічність словесної культури. Тематично повість підпорядкована авантюрнодетективному кіномотивному комплексу, який охоплює: динаміку розгортання дії,
фактографічність опису, кінематографічну інтригу (з елементом очікування), особливий підбір
персонажів, що перевтілюються. О. Слісаренко створює синтез фабульних та проблемнотематичних чинників, намагаючись за допомогою авантюрно-пригодницького елементу розкрити не
тільки характери героїв, а й відтворити картину суспільного буття у момент революційних
катаклізмів. Таким чином, поєднання особливої естетики дії, динаміки, неймовірності та уміння
зацікавити читача наближають творчість прозаїка до гостросюжетної масової літератури,
водночас реалізуючи природний кіноматографізм авторського творчого стилю.
Ключові слова: гостросюжетна проза, авантюрно-детективний жанр, фактографія, монтаж,
інтрига, динаміка, масова література.
Постановка проблеми. На сьогодні дослідники 1920-х років упевнено констатують, що творчості О.
Слісаренка ''належить помітна, хай і не першорядна, роль'' у літературно-культурному процесі початку
ХХ століття. [1: 587]. За заслугу письменника вважається те, що йому ''пощастило утворити новий в
українській літературі тип фабульної новели'' [2: 389], та стати зачинателем ''пригодницької, гостро
фабульної'' оповіді [3: 157]. Уважне прочитання творчої спадщини дає змогу підвести підсумок, що ''у
Слісаренка зміцніла репутація ''найсюжетнішого'' з усіх белетристів [4: 157].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окрім приналежності до гостросюжетного письма, сучасні
дослідники констатують кіноматографічність як провідну домінанту творчості письменника. Так,
Я. Цимбал, характеризуючи вияв синтезу кіно та літератури, вказує на перші спроби ''вилікуватись від
сюжетного розладу'' на прикладі збірок О. Слісаренка ''В болотах'', ''Плантації'' і ''Сотні тисяч сил'' [5:
75.]. О. Пуніна наголошує на природженій кінематографічністі стилю письменника з огляду на
прихильність до сюжетності та деталізованості [6: 52]. Певна подієва насиченість літературних текстів,
прихильність до композиційного поділу сюжету на монтажні епізоди, лапідарність діалогів та авторських
пояснень дають змогу Ю. Лаврисюк констатувати кінематографічні ознаки авторської манери оповіді, які
втілюють тенденцію наближення літератури до кіно у 20-ті роки ХХ століття [7: 123]. Проте винесення
подібних тверджень носить лише загальний характер, у той час як на сьогодні не існує окремого
дослідження, присвяченого дослідженню кінематографічних рис у творчості О. Слісаренка, що робить
цю проблематику особливо актуальною, з огляду на важливість осмислення культурно-мистецьких кодів
української літератури часу 1920-1930-х років.
Таким чином, мету цієї наукової розвідки вбачаємо в аналізі специфіки авторського моделювання
художньої повісті О. Слісаренко ''Плантації'' з огляду на втілення кінематографічності мислення прозаїка.
Виклад основного матеріалу. Культурно-мистецькі тенденції на початку минулого століття дають
право говорити про існування різноманітних форм єдності видів мистецтв для реалізації ''модерністської
поетики синтезу'' в той час [8: 45]. Так, Л. Сеник зазначає популярність в українській критиці 20-х років,
зокрема в А. Лейтеса, думок про синтез психології та ''художньої кінозйомки подій'' [9: 14]. На
''структурно-семантичний синкретизм'' (поєднанні рис, притаманних різним типам мистецького
мислення) вказує Л. Кавун, говорячи про естетичні системи ваплітян (поєднання музики, живопису,
архітектури, кінематографу, літератури), взаємопроникненні прози, поезії, драматургії в органічне
співіснування стилів. Такий синкретизм, на думку вченої, притаманний творам М. Хвильового,
Ю. Яновського, М. Бажана, А. Любченка, Ю. Шпола [10: 237]. У свою ж чергу, А. Біла в синтезі різних
видів мистецтв вбачає новий ракурс сприйняття, який яскраво втілюється в аванґардому симультанізмі,
інтелектуальному колажі та метамові футуристів, проявляючись у синтетичних жанрових формах,
зокрема поезофільмі [11: 196].
Зокрема 20-30-ті роки ХХ століття позначені синтезом літератури і мистецтва кіно. Саме в цей період
кінематограф став апологетом сюжетності й динамічності, чому сприяла тогочасна ''німота'', яка
увиразнювала виразну і насичену подієвість останнього. Рецензент ''Пригод Мак-Лейстона…''
констатував: ''По суті, роман збудований так, що він просто рветься на екран. З нього можна зробити
© Анпілогова С. А., 2014
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бойовий фільм…Тут є надзвичайно швидкий і плутаний біг подій, і карколомні трюки, і американські
міста, і Париж, і страшні пригоди людей у тропічному африканському лісі'' [12: 6]. Перераховані принади
книги М. Йогансена були саме тим переліком необхідних ''атракціонів'', до яких неабияку зацікавленість
проявляв новонароджений масовий читач, тобто художнього тексту з відчуттям шаленого темпу і чіткого
ритму нового життя, що досі був доступний лише кінематографу.
З початку 1920-х років точаться суперечки й щодо взаємодії кіномистецтва та літератури, зокрема
кінематографічності словесної культури, як домінантної ознаки цього синтезу. Так, кіноматографізм
трактується як конкретність бачення, видовищність, лаконічність, пластичність, виразність німої дії
літературного твору [13: 39]. Кінознавець В. Ждан вбачає синтез прози та кіно в яскравій динамічності
обох видів мистецтва. Саме ефект руху та дії, притаманний кінематографу, є властивим і сюжетній прозі
з гострим динамічним розвитком подій [14: 185]. Л. Кавун, відзначаючи своєрідну ''кінематографічну
інтенційність'', що проявилася в творчості Ю. Яновського, М. Йогансена, М. Хвильового, Ґео Шкурупія,
вказує на певну ''естетику дії, точну й лаконічну систему жестів, міміку'', яку література запозичує у кіно,
як прямий показник кінематографізму прози [10: 250].
''Плантації'' – перша повість О. Слісаренка, яка вийшли друком у книжці новел y 1925 році. За
твердженням В. Музики, вона створювалась одночасно із ранніми новелами автора, увібравши в себе ту
саму гостроту розвитку сюжетного ядра, що й малі за формою прозові твори [15: 347]. І, якщо
Є. Кирилюк кваліфікував ''Плантації'' як оповідання, щоправда, вдвічі чи втричі більше, ніж звичайне [16:
271], то О. Білецький у ''Прозі взагалі й наша проза 1925 року'', наголошуючи на безсумнівному таланті
О. Слісаренка як сюжетника, говорить про вмілу здатність письменника ''до максимуму довести
динаміку дії, не виводячи її за межі побутової ймовірності'', ''скомпонувати стислу, але сильну повість –
мініатюрний кінороман ''Плантації'' – з епохи аграрних рухів після першого десятиліття цього віку»
(курсив наш – С.А.) [4: 160]. Подібному визначенню критика спирається на ''моду'' захоплення
кінематографом, його динамічними можливостями, внаслідок чого суголосся духу епохи виявляється в
заголовках і підзаголовках – ''кінематографічний роман'', ''екранізований роман'', ''кіно-повість'', ''кіносценарій'', ''кіно-новела''. Проте, ствердження О. Білецького виявляється не пустим слідуванням моди чи
безпідставним визначенням.
Як відомо, творчі пошуки О. Слісаренка тісно пов’язані з пошуками групи ''сюжетиків'', які мали за
мету ''відійти від старих орнаментальних метод літературного мистецтва і винайти нові літературні
норми, що спираються, передусім, на – порівнюючи – чіткішу установку, на сюжет і, переважно, на
сюжет, що його складають якісь зовнішні матеріальні події, не психологічний антагонізм''[17: 50]. Перші
збірки новел письменника – ''В болотах'' (1924) та ''Сотні тисяч сил'' – (1925) власною появою засвідчили
народження ''сюжетників'' в українській літературі. Таким чином, повість ''Плантації'' стала закономірним
продовженням авторського експерименту у створенні гостросюжетного, пригодницького письма на
вітчизняному ґрунті. І, якщо новели О. Слісаренка можна розцінювати як односерійні гостросюжетні
серії [5: 75], чому сприяє сконденсована динаміка дії у межах новелістичного жанру, то повість
''Плантації'' постає як справжній пригодницький кінофільм на декілька серій. Адже, ще на думку
російських формалістів, які вбачали в поширенні авантюрно-фантастичних творів потяг до руйнування
старих форм, або відмову від традиційної романної форми викладу, тенденція до створення
пригодницьких романів відзначалася пошуками нових сюжетних можливостей – посилення цікавості,
кінематографічної швидкості дії. Б. Ейхенбаум акцентував, що авантюрний роман відродився не в
літературі, а саме на екрані [18: 10].
Характеризуючи стильове спрямування творчості прозаїка, Л. Підгайний зазначав, що ''Плантації''
збудовано ''за методою суто слісаренківською – в плані пригодницького сюжету на зовнішніх подіях''
[19: 70]. Тематично повість підпорядкована авантюрно-детективному кіномотивному комплексу, що
яскраво засвідчують погоні, переховування підпільних революціонерів, ризик конспірації Вольнера,
підпал скирт сіна; кінематографічна інтрига (з елементом очікування), підбір персонажів, що
перевтілюються. О. Слісаренко створює синтез фабульних та проблемно-тематичних чинників,
намагаючись за допомогою авантюрно-пригодницького елементу розкрити не тільки характери
персонажів, а й відтворити картину суспільного буття у момент революційних катаклізмів. За словами
В. Агеєвої, ''автор за допомогою численних деталей фіксує зміни в одвічному життєвому укладі селян,
їхнє зубожіння й наростання стихійного протесту'' [1: 590].
Своєрідна побудова твору з окремих шматків (твір розбито на чотирнадцять розділів-сцен), певна
рубрикація, яка знайде повнішого розвитку у повісті ''Бунт'' чи романі ''Чорний Ангел'', поєднаних або
спільністю місця або героями нагадує монтаж кінофільму. Визнання побудови літературного твору як
монтажної, на думку Л. Скрипника, можливо за рахунок того, що фільм можна розглядати як ''впорядковану
низку впливових елементів зорового порядку'' [20: 18], а твір літературний – словесного. Сюжетний рух твору,
безпосередньо пов’язаний зі сприйняттям тексту читачем-глядачем, нагадує систему ''кадрозчеплення'', суть
якої полягає у переході ''від одного місця до іншого, від однієї паралелі до іншої'' [21: 34].
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У творі фігурує чітко наголошена локальна територія – Старостинський маєток графині ВозняковоДончиць (сам двір маєтку, виробнича зона, село, Зеленецький хутір, Домашів). Окреслені володіння хоча
і розляглися за словами О. Слісаренко ''широкою смугою…від Домашова до Краснопілля, захоплюючи
повіти Домашівський та Краснопільський на сотні квадратових кілометрів'' [22: 452], все ж створюють
ілюзію замкнутої території, непідвладної нічиїй юрисдикції, ізольованої від усякого стороннього
втручання. Пригоди в замкнутій території дають можливість, за всіма законами жанру, відітнути
''навколишнє середовище'', позбутися побічних ліній, відступів, додаткових мотивувань [23: 27]. Такою
''скомпонованістю простору у творі'' письменник досягає граничної концентрації динамізму та гострої
напруженості. А швидкість перекидання дії повісті з місця на місце сприймається як монтаж –
своєрідний спосіб викладу сюжету (з виділенням деталі, деформації чи невілюванням часу і простору,
ритмічною організацією видовища-атракціону)'' [24: 3]. Вирішальне значення для подібного типу
сюжетної конструкції є поєднання різних дій, які начебто чергуються, перериваються або
нашаровуються одна на одну. Саме за такою схемою у кінематографі будується паралельний монтаж, в
якому увага приділяється не зміні одного місця дії іншим, а те, в який саме момент дії відбувається ця
зміна [25: 107], тобто дія фіксується у зламний момент оповіді. Таким чином, подієвий ряд поєднується
із просторовим, що і створює найбільш показову ознаку кінематографічності повісті.
Твір О. Слісаренка має виразне ретроспективне спрямування, сюжет розгортається в період першої
революції, до того ж він обмежений у конкретному часі та просторі. На загальну ретроспективність
прозового доробку письменника вказує і В. Музика [15: 350]. Така особливість пояснюється
закономірностями авантюрно-пригодницького жанру. М. Бахтін зазначає, що ''не може бути, звичайно, й
мови про історичну локалізацію авантюрного часу… В цьому часі ніщо не змінюється: світ залишається
таким самим, яким він був...'' [26: 241]. Часова обмеженість зумовлюється принципом побудови твору і
залежить від закону пригоди – випадковості. Оскільки, головні діючі персонажі виражають себе тільки
через дію пригоди, поза якою вони не існують, відповідно конкретизується і час їхнього існування. І,
якщо автор і подає якісь відомості з минулого дійових осіб, то вони носять лише формальноінформативний характер, або ж сприяють розумінню образу героя. Насправді ж, вичерпуючи пригоду,
головні герої повісті вичерпують власне існування. Повна вичерпаність авантюрного сюжету, за
ствердженням Л. Мошенської, пов'язана з найхарактернішою структурною особливістю такого роду
літератури – її замкнутістю у пригодницькому часі і просторі [23: 31].
За допомогою чітко виписаної письменником фактографії – уваги до речей, деталей, певних
подробиць, досягається ефект ''зоровості'', певної осяжності того, що описується в тексті. Для повісті
О. Слісаренка характерним є оперування лапідарним стилем мови, в якому головна думка так стисло і
конкретно виражається, що немов би замикається в словах, що, проте, не зменшує ''життєвість'' пригоди.
Притаманна авторському мовленню лаконічність фіксує образ у застиглому ракурсі подачі. Зримість та
чіткість композиційної будови створює виразний фотоефект. У статті Л. Скрипника ''Про кіновиробництво та кіно-мистецтво на Україні'' зазначається, що саме фотографія поклала початок
створенню фільмів [27: 43]. Мова кіно, за дослідником, – це три основні елементи: ''рух'', ''фотооформлення'' й ''монтаж'' [28: 56].
Автор грає на контрастах, зіставляючи те, що на перший погляд неможливо зіставляти. Так зримо
осяжним постає для читача скрип дощаних повітових тротуарів, запах матіол й свіжого гною [22: 477].
Живість зображення відзначає й опис двору маєтку, і двері в контору головного управителя, з навмисною
акцентуацією на надписі-та Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
табличці на них. Враження реальності прозаїк досягає і за рахунок введення у текст листів і
документації. Таке створення простору художнього твору у О. Слісаренка відповідає характерній
настанові на кінематографічний факт В. Шкловського, який зазначав, що ''у свідомості публіки та
створювачів кіно конститутивно-конструктивний прийом монтажу сюжетного пригодницького фільму
усталився в якості фону сприйняття, на якому контрастно виокремлюється […] хронікальний монтаж
фактів'' [29: 330]. За рахунок групування й руху фотографічних планів, ракурсів повісті, від загального до
першого (так від опису двору маєтку до конкретно дверей управителя), далі – крупного плану
(інтродукція Рампа) створюється ефект руху самого художнього полотна. Диференційна зміна кадрів за
Ю. Тиняновим, яка нагадує стрибки від кадру до кадру, ''допомагає виділенню кульмінаційних пунктів''
[30: 339]. У ракурсі очуднюючого ефекту, завдяки приближенню ракурсу змальовано рух ''кремезної
селянської сили'', яка немов суне на читача.
Окрім запозиченого з кінематографа динамічного розвитку сюжету, художній твір вбирає таку
прикметну особливість кіно як слабка мотивація подій і вчинків персонажів. ''Цікавою рисою
кінематографа є його повна зневага до мотивацій. Мотиваціями я називаю побутове пояснення сюжетної
побудови. У ширшому значенні під словом ''мотивація'' наша школа (морфологічна) має на увазі будь-яке
смислове визначення художньої будови. Мотивація у художній будові – явище другорядне'' [18: 10].
Такою слабкою мотиваційною базою у повісті ''Плантації'' є розкриття психології персонажів, тобто
психологічних мотивацій, якими автор охоче пожертвував задля кінематографічного динамізму твору.
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Так, авантюрно-детективна основа повісті обумовила кількарівневе упізнавання персонажа крізь дії, за
допомогою чого підтримується і головна інтрига в тексті. Дія в цьому разі постає як кінематографічна
одиниця. Теоретики формалізму констатували особливе навантаження на ''дію-рух'' у кіно, а звідси й у
сюжетній літературі: ''Кінематограф може мати справу тільки з рухом-знаком, рухом смисловим. Не
просто дія, а дія-вчинок – ось сфера кінематографа'' [31: 12].
Вже самі образи головних персонажей – Вольнера та Рампа, як зазначає В. Агеєва, вимальовуються
дещо схематично, проте не без певної літературності [32: 42]. Таке розкриття героя є нічим іншим як
свідомим експериментальним авторським ходом, адже сюжетна лінія Вольнера копіює шаблони
детективної літератури, в якій все відбувається за законами жанру, а не за попереднім розлогим
обґрунтуванням. Так, запрограмованість сюжетної ситуації призводить до запрограмованості персонажа.
Романтизований образ Августа Вольнера нерозривно пов'язаний із самими принципами побудови
пригодницького твору. Він свідомо йде на небезпеку та ризик, втираючись у довіру Рампові. Без будьякого остраху намагається встановити зв'язок зі штабом та розпочати агітацію на ''ворожій території''.
Сама сутність пригодницького жанру зумовлює створення активної особистості, яка реалізує себе у
вчинку, перемагаючи чи принаймні борючись [23: 50]. Автор навмисне ставить читача у ситуації
умовного незнання. І тільки в останньому реченні у вбитому Рампом ватажку впізнається студентпрактикант. Так, вчинки та загибель підпільного революціонера, за слушним трактуванням І. Шкоріної,
підводить до думки, що ''революційні часи сприяють виявленню в характері людини здатності на сміливі
вчинки – аж до офірування життям заради ідеї'' [33: 6], тим самим констатуючи – необхідність та
природність створення гостросюжетної літератури в цей період.
Суто за принципом масової літератури прочитується історія зваблення практикантом жандармової
дочки, з метою заволодіти списком усіх підозрілих людей в окрузі. Автор навмисне включає в текст
відповідні словесні форми: ''треба було формувати зближення з Ніною''; ''Нінине серце зовсім не було
такою фортецею, як здавалося Вольнерові, і першого ж вечора брама його фігурально кажучи, привітно
одчинилася йому''; ''Августе, як хороше з тобою!'' – томно нявкала Ніна. [22: 471].
У змалюванні образу Рампа, на думку В. Агеєвої, О. Слісаренко залишився вірним манері певного
''очуднення'' біографії персонажа і створив навколо нього властиву для пригодницької літератури
атмосферу винятковості, таємничості [32: 42]. Автор не подає біографію життя головного управителя,
так само як і життєпис Вольнера він залишається під завісою таємниці для читача. Проте деякі
характерні виписані риси та вчинки дозволяють декодувати цей образ по мірі розгортання сюжетної дії
твору. Окрім того, О. Слісаренко натякає на диявольські, гріховні начала в особі Рампа, що ще більше
сприяє містифікації, а звідси становленню інтриги в сюжеті. На думку Ю. Лаврисюк, в образі Рампа
модифіковано відбились елементи ніцшеанської ідеї надлюдини [7: 129].
Висновки. Отже, внаслідок певних міжмистецьких контактувань та синтезу на початку ХХ ст.
кінематограф утворив повноцінний синтез з літературною художньою творчістю. Внаслідок цього
художній твір запозичує в кіно естетику дії, динамічність, неймовірність та уміння зацікавити читача.
Таке дифузійне поєднання органічно проявляється в авантюрно-пригодницькій гостросюжетній
творчості О. Слісаренка, що дає змогу констатувати певну природжену кінематографічність, притаманну
спадщині прозаїка, яка актуалізується внаслідок культурного контексту та віяння свого часу. Так,
перепрочитання творчого доробку письменника на прикладі повісті ''Плантації'' дає можливість
стверджувати про виразний нахил до кінематографізму твору, який проявляється як у стилістичному, так
і композиційному рівнях. Подібне дослідження є важливим для розуміння мистецьких векторів доби та
подальшого трактування естетичних пошуків періоду 20-30-х рр. ХХ ст.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2014 р.
Анпилогова С. А. Кинематографизм как доминанта стиля повести А. Слисаренка ''Плантации''.
В статье рассмотрены особенности тенденций культуры и искусства 1920-х годов на основе
украинского культурного прогресса. Проанализировано явление синтеза кинокультуры и
художественной литературы в рамках исследования остросюжетной прозы начала прошлого века. На
примере творчества А. Слисаренка, а именно повести ''Плантации'', обозначен основной признак
данного синтеза – кинематографизм словесной культуры. Тематически повесть подчинена авантюрнодетективному киномотивационному комплексу, который охватывает: динамику разворачивания
действия, фактографию описания, кинематографическую интригу (с элементами ожидания),
особенную подборку персонажей, которые перевоплощаются. А. Слисаренко создаёт синтез фабульных
и проблемно-тематических критериев, пытаясь с помощью авантюрно-приключенческого элемента
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раскрыть не только характеры героев, но и воссоздать куртину социальной бытности в момент
революционных катаклизмов. Таким образом, соединение особой эстетики действия, динамики,
невозможности и умение заинтересовать читателя приближают творчество прозаика к
остросюжетной массовой литературе, вместе с этим реализуя природный кинематографизм
авторского творческого стиля.
Ключевые слова: остросюжетная проза, авантюрно-детективный жанр, фактография, монтаж,
интрига, динамика, массовая литература.
Anpilogova S. A. Cinematography as the Stylistic Dominant of O. Slisarenko’s Story ''Plantations''.
The peculiarities of the culture and art in the 1920-s on the base of the Ukrainian culture progress is examined
in the article. The cinema culture and literature synthesis phenomenon in the context of the fiction prose view of
the previous century is analyzed. On the example of O. Slisarenko’s work, in particular the story ''Plantations'',
the basic feature of this synthesis is marked – the cinematography of the literary culture. The thematic distinctive
feature of the story is the venturesome and the detective cinema motivation complex that includes the event
dynamics, the description factual account, the cinematography intrigue (with expectation elements), the special
character set, which re-incorporate. The synthesis of the plot, problem and theme elements is created by
O. Slisarenko to open not only the personal characters, but also to depict the social crisis of revolutional days
with the help of the venturesome and adventure elements. So, the combination of the action aesthetics, the
dynamics, impossibility and the ability to interest the reader advances the prose writer's work to the fiction mass
literature, bringing about the natural cinematography of the author's creative style.
Key words: fiction prose, venturesome and adventure genre, factual account, montage, intrigue, dynamics,
mass literature.
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ЛОГІЧНІ ПЕРИФРАЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Дану статтю присвячено питанню дослідження перифразу як функціонально-семантичній одиниці
мовлення, що слугує засобом образно-описової характеристики та контекстуальним синонімом до
слів (у конкретному випадку територіальних одиниць). У роботі проведено аналіз лексемного
комбінування елементів та функціонування перифраз у мові. Основну увагу зосереджено на процесі
логічного утворення перифразу на базі етимологічного компонента у семантичній структурі. Автор
також зазначає новизну вивчення перифразу як одного з найпродуктивніших засобів збагачення
словникового запасу мови.
Ключові слова: логічний перифраз, контекстуальні синоніми територіальних одиниць, смислова функція
перифразу, етимологічний аспект дослідження перифразу.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку публіцистики сфера масмедійного мовлення все
частіше зіштовхується із проблемою інформаційного перенасичення. Даний процес торкається не лише
смислової сторони, але й лексичної та семантичної складових повідомлення.
Надмір джерел одержання здебільшого ідентичної інформації зумовлює філологів шукати вирішення
проблематики лексичної недостачі. У зв’язку із потребою надати даним позначенням експресії, оцінки,
або просто уникнути тавтології вживання, у тексті використовуються перифрази. Тому актуальність
статті, передусім, торкається мовного чинника − активне поповнення вокабуляру англійської мови
новими за структурою та значенням лексемами, що потребують аналізу.
Стосовно ідентифікації явища перифрази схилятимусь до визначення Г. Євсєєвої – це функціональносемантична одиниця мовлення, яка має форму словосполучення, що виділяє одну або декілька
характерних рис предмета чи явища, є засобом їх образно-описової характеристики та контекстуальним
синонімом до слова або неоднослівного позначення предмета чи явища. Виходячи із вищеописаних
чинників, можна зробити висновок, що перифраза – це стилістичний засіб, який вказує предмет шляхом
опису, а не ідентифікації [1].
Варто відзначити, що тема перифразу малодосліджена. Даною проблематикою займалися наступні
науковці: І. З. Ільїна, Д. Клаузе, С. І. Комарова, А. В. Новіков та інші. У даній статті я спиратимуся на
праці українських учених, а саме дисертації Т. М. Мідяної та М. А. Каундикової.
Тематичне поле перифраз надзвичайно широке, воно охоплює теми політики, спорту, історії,
професій, мистецтва, техніки, флори, фауни та ін. У даній статті розглядатимуться варіанти перифразу
територіальних одиниць (країн, міст, штатів), оскільки сфера міжнародних новин одна з
найактуальніших у масмедійному дискурсі. Власне, вибірка даного дослідження базується на
матеріалах етимологічних словників, історичних довідників та посібників, статей та інших праць,
присвячених даній тематиці. До слова, кількість розглянутих прикладів становить 300 одиниць.
Здебільшого, поява перифрази стимулюється позамовними факторами, тому перифрази територіальних
одиниць – це набір означень, що логічно характеризують якості окремої країни, міста, регіону, які,
відповідно до своїх ресурсів, багатств чи історичних подій, отримали свої контекстуальні синоніми.
Деякі перифрастичні вислови з'являються внаслідок індивідуально-авторського бачення світу, однак
більшість перифрастичних зворотів із роками стають загальновживаними. Отож, стаття ставить за мету
простежити особливості логічного утворення, механізми лексемного комбінування та семантичні
процеси функціонування перифраз територіальних одиниць [2].
Виклад основного матеріалу. Передусім, варто зазначити, що за типом дані перифрази є логічними,
тобто засновані на логічних поняттях, у яких деяка конкретна характеристика об'єкта береться у тому,
щоб позначити весь об'єкт, або ж ширше поняття замінено на більш конкретне. Відповідно, їх треба
розглядати з точки зору семантики, а не фразеології.
На відміну від образних перифраз, логічні виконують не естетичну, а смислову функцію, тобто
перифрази виділяють певну рису предмета, визначаючи по-новому поняття, додаючи їм експресії та
мінімальної долі аналізу. Наприклад у перифразі Грузія – країна святого Георгія (the Saint George
Land) із контексту зрозуміло, що країна була названа на честь конкретної особи [3].
Наступною рисою є ідеографічність. Тобто пояснення того ж предмету, явища чи ознаки із
використанням допоміжних елементів задля створення чіткого розуміння предмету.
У прикладі Фінляндія – країна тисячі озер (The Land of a Thousand Lakes), перифраза чітко описує
багатство держави.
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Перифрази територіальних одиниць також виконують номінативну функцію. Для цього
використовуються описові звороти, які: а) характеризують певні ознаки, притаманні лише даному
об’єкту; б) передають авторське чи загальновживане бачення предмета.
У прикладі Відень – столиця вальсу, столиця музики (the city of music and dreams) зображені,
притаманні Відню ознаки [4].
Однак в особливих випадках перифрази можуть виконувати і стилістичну функцію, тоді перифраза
виникає на базі таких тропів, як метафора, метонімія та синекдоха, тощо. Зазначені тропи в такому
випадку використовуються як інструмент, як необхідна складова частина більш широкої стилістичної
фігури – перифрази, яка, на відміну від них, завжди має однослівний еквівалент (North Star State –
Штат полярної зірки – Мінессота )[5].
Аналізуючи семантичну складову територіальних перифраз, передусім, потрібно звернути увагу на
етимологічний аспект дослідження. Етимологією називається розділ лінгвістики, що вивчає походження
всіх слів і їх первісного значення, адже багато слів із часом набувають зовсім відмінний зміст від
вкладеного в них спочатку [6].
Зазвичай для з’ясування етимології походження слова переважно користуються історичним методом
порівняння словоформи і значення, однак деякі філологи знаходять його виключно в своїх припущеннях,
тому в етимологічному пошуку істинного значення слова виділяють такий засіб, як гіпотеза, що
здебільшого опирається на соціальні ознаки [6; 7].
Етимологія походження назв територіальних одиниць спирається на історичні дані, матеріальні
ресурси та географічне розташування одиниць. У даній статті розглядається походження назв країн (міст,
штатів), а також сучасні варіанти їх перифразів і мотивація даних контекстуальних синонімів.
Цікава історія перифразів у Американських штатів. Окрім загальновживаних контекстуальних
синонімів, території мають також жартівливі авторські перифрази, надані місцевими жителями.
Алабама носить перифраз ''Camellia State'' – "Штат камелій". Місцеві жителі часто жартують гаслом:
"Тепер у нас є електрика!", оскільки Алабама вважається одним із найбільш відсталих штатів США.
Офіційний перифраз Арканзасу – ''The Natural State'' – ''Держава природи''. "А на дідька нам ця
грамотність?" – говорить місцеве населення. Арканзаські школи вважаються одними з найгірших у США.
Гаваї називають ''Aloha State'' – "Штат алоха". Слово "алоха" означає привітання на мові корінних
мешканців Гавайських островів – полінезійців. Неофіційне гасло: На тій же мові "Хака ікі шама лікі" –
"Смерть американським імперіалістам! Мовляв: ''Американські імперіалісти, приїжджайте
відпочивати до нас і залишайте тут свої гроші!"
Каліфорнія гордо носить назву ''The Golden State'' – "Золотий штат". Перифраз отримано з двох
причин: по-перше, колись тут були виявлені значні родовища золота, що викликало першу в країні
"золоту лихоманку", по-друге, за кольором апельсинів – Каліфорнія славиться своїми фруктами.
Канзас називають ''Sunflower State'' – "Штат соняшнику". Однак, відповідно до географічних
ознак штат також називають"Квадратний штат". Канзас дійсно має форму майже правильного
квадрата, а канзасці мають репутацію людей у яких "квадратна голова".
Луїзіана зветься ''Pelican State'' – "Штат пелікана". Сенс прізвиська подвійний – по-перше, на
території штату гніздяться пелікани, по-друге, згідно з давньогрецькими міфами, пелікан – символ
жертовної шляхетності.
Офіційний перифраз Невади – ''Sagefrush State'' – "Полиновий штат" або ''Battle Born State'' –
"Штат, народжений в бою" (мається на увазі, що території штату стали полем битви у війні між США і
Мексикою в середині XIX століття). Неофіційний перифраз – "Повії та азартні ігри. І більш абсолютно
нічого!" На території Невади знаходиться знамените місто Лас-Вегас, прославлене своїми казино.
Род-Айленд – ''Little Rhody'' – "Малюк Роді" (найменший по території штат США). Походження
назви (в буквальному перекладі – "Острів Род") точно невідомо. Існують дві теорії. Перша свідчить, що
італійський географ Джованні ді Вераццано, який заніс цю ділянку суші на карту в 1524 році, зауважив,
що він розмірами відповідає середземноморському острову Родос ("Родо" – в італійській транскрипції).
Друга, що голландський мореплавець, назвав острів "Руд айленд" (у буквальному перекладі,
"Червоний острів") – за колір глинистих відкладень.
Загальновживаний перифраз Техасу – ''Lone Star State'' – "Штат самотня зірка". Неофіційне гасло:
"A veces hablan un poco ingles" – "А іноді ми говоримо й англійською". У цьому штаті живе
величезна кількість вихідців iз Мексики й іспанська мова набагато популярніша англійської.
Флорида – ''Sunshine State'' – "Штат сонячного світла". Місцеві жителі називають штат
"Заповідником безголових водіїв". У Флориді живе величезна кількість пенсіонерів. Через це в штаті
прийняті правила дорожнього руху, розраховані на людей похилого віку [8; 9].
Найбагатшими на перифрази серед усіх територіальних одиниць є, звісно, держави. Ряд
контекстуальних синонімів становить як загальновживані історичні, так і сучасні позначення, які,
здебільшого, базуються на соціальному чиннику.
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Азербайджан – назва походить від античного Atropatene, що пізніше арабською стало вимовлятися як
Азербайджан. Згодом країна отримала перифраз "земля вогню" (the land of fire) від пожеж на поверхні
стародавніх нафтових басейнів.
Албанія – Корінь "Алб" означає "білий" або "гора", тому країну часто називають ''землею горян''.
Також усередині держави використовується назва Shqiperia, що у перекладі звучить ''земля орла'' (The
eagle land).
Аргентина – назва країни походить від латинского "аргентум" (срібло). Купці використовували
аргентинську річку Ріо-де-ла-Плата (Срібна ріка) для транспортування срібла та інших скарбів з Перу.
Земля вниз за течією і стала відома як Аргентина – Земля срібла (the silver land).
Австралію часто називають "невідомою південною землею" (лат. terra australis incognita). Територія
була названа ранніми європейськими дослідниками, які вірили, що австралійський материк був набагато
більшим, аніж на той момент було досліджено.
Австрію перифразовують як ''Східне королівство''. У IX столітті Австрія була крайньою східною
територією у складі Франкської Імперії, а також прикордонною зоною німецьких поселень. Карл
Великий назвав країну Ostmark (''східна прикордонна територія'').
Географічне розташування та природні умови зробили Англію – ''туманним Альбіоном'', що у
англійців вживається як: Albion, Alba у шотландців, Albain у ірландців та Alban у вельсців.
Буркіна-Фасо – "земля чесних людей". Раніше країну називали "Верхнею Вольтою" від назв двох
головних річок – Білої і Чорної Вольт, що беруть витік y Буркіна-Фасо.
Ізраїль – альтернативне ім'я біблійного героя Якова, що у перекладі буквально звучить як "той, що
бореться з Богом". А відповідно до християнських записів у книзі Ісуса Навина, Ізраїль називали
''обіцяною землею'' (The Promised Land).
Острів-загадка Ісландія, розташований на розломі, де постійно розходяться тектонічні плити.
Завдяки такому природному катаклізму країна сповнена гарячих гейзерів, льодовиків, величезних
водоспадів, вулканів та лавових полів, що зумовило виникнення цілком логічного перифразу – Ісландія –
''країна льоду і вогню'' (Iceland is the country of fire and ice).
Також поширена думка, що територія була названа так, щоб відмовити чужоземців від спроб
оселитися на території насправді родючої землі.
Серед численних перифразів Італії виділимо географічну ознаку держави. На карті Європи територія
даної країни схожа на ''чобіток'', що й зумовило відповідний перифраз.
Висока продуктивність на ринку праці та коефіцієнт робочої сили зумовили виникнення перифразу:
Китай – ''джерело працівників'' (People from the country where all stuff is done).
Основним багатством Нідерландів є квіти, а їхнім основним осередком знаменитий парк Койкенгоф.
Не дивно, що держава отримала перифраз ''країна тюльпанів'' (the land of the tulips).
Латиною "Німеччіна" означає: Allemagne – "земля всіх людей". Існує думка, що назву Germany
придумав не хто-небудь, а сам Гай Юлій Цезар. Однак німецькі професори [10] посилаються до
Єврейських коренів назви. У культурній спадщині Ізраїлю згадується попередження на майбутнє про
небезпеку євреям країни Ізраїлю з боку якоїсь загадкової країни Germany. Слово Gorem – похідне від
цього кореня – означає ''фактор, причина'' (розуміється як: причина тривоги через небезпеку для
існування народу). Чи не від цього єврейського слова походить українське: ГОРЕ? Схоже, що слово
Gorem сприймалося і слов'янами в сенсі ''БАГАТО ГОРЯ''. Небезпечні набіги північних сусідів на
поселення етрусків були причиною їх постійної тривоги і приводом для такої назви якихось племен –
German (Germans).
Нині Німеччину також перифразовують відповідно до культурної спадщини. А саме двох епох
просвітництва за часів Шиллера та Гете. Культурний розквіт Німеччини пов'язують саме із цими
персонами, тому країна й отримала перифраз – ''Небо Шиллера и Гете'' (Schiller and Goethe sky).
Норвегію перефразовують у німецькому перекладі як ''країна північного шляху''. Відповідно до
історичного минулого по території сучасної Норвегії проходив шлях торгівлі з Півдня Європи все далі на
її Північ, насамперед, найбільш зручним способом, – уздовж північного берега ''всього світу''.
Територію сучасної Франції в античні часи називали Галлією, тобто країною галлів. Галлами
римляни називали кельтів. Греки називали їх галонами. Корінь слова спільний, слово ГАЛ означає
''хвиля''. Малося на увазі, що північні сусіди етрусків час від часу здійснювали раптові набіги на етруські
поселення як небезпечні штормові хвилі. Існують ще два варіанту перифразу: 1) ''країна франків'',
тобто, спочатку, ''країна бродяг – бандитів'', 2) від німецького слова ФРАЙ – frei – ''вільний'', в сенсі,
''не зайнятий працею''.
Зосередженість пісочних споруд вмотивувала наступний перифраз:
Єгипет – країна пірамід (Egypt is the country of pyramids) [11; 12].
Не менш багатими на перифрази є міста, які також аналізуються відповідно до етимологічних та
соціальних ознак.
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Амстердам часто називають Новим Вавилоном. У тому, що столиця Нідерландів дійсно нагадує
''місто спокус'' щорічно переконуються мільйони туристів.
Демократія – ''влада народу'' (походить з грецької). І саме в ІІІ-ІІ ст. до н. е. демократія зароджувалася та
протягом тривалого часу розвивалася в Елладі, столицею якої були Афіни. Історичні хронічки і зумовили
виникнення перифразу: Афіни – ''батьківщина демократії'' (the city where democracy was born).
Протягом багатьох століть місто руйнувалося й перебудовувалося, розширювалися його межі, але
заведений римлянами порядок вулиць зберігся до наших днів. І сьогодні досить часто Барселону
називають ''містом-шаховницею'', в якому неможливо заблукати.
Берлін справедливо називають "підручником історії в камені", перелік визначних пам'яток міста є
надзвичайно обширним, найпопулярнішими з них є: Бранденбургські ворота, Рейхстаг, Домський собор,
Курфюрстендамм, Тріумфальна колона.
Спільний перифраз отримали Братислава та Будапешт, які називають ''перлиною на Дунаї''.
Найвідоміша марка французького вина збігається із назвою міста – виробника. Власне тому, Бордо
називають ''винним містом''.
''Місто Фенікс'', як часто називають Варшаву, поєднує в собі чимало архітектурних стилів, що
свідчить про її багату історію. Після Другої світової війни внаслідок постійних бомбардувань і
спланованих підривних акцій польська столиця була зруйнована. Але нескорений народ відродив місто,
яке знову стало політичним, економічним, культурним та освітнім центром держави.
Англійці часто називають Лондон ''The Big Smoke''. Цю назву можна перекласти як ''Великий дим''.
Зрозуміло, що вона пов'язана із лондонським смогом. Інша неофіційна назва міста – ''The Great Wen''.
Цей вираз майже неможливо перекласти дослівно, через те що в українській мові немає еквіваленту
слову Wen, що приблизно означає ''Місто із занадто великим населенням''. Oktoberfest, або простіше
Мюнхенський фестиваль пива, який проводиться з 1810 року, тісно асоціюється із містом, яке часто
називають ''пивною столицею Європи'' (the World's Beer Capital).
Найбагатшим на перифрази є Париж. Столицю Франції називають: ''столицею моди'', ''містом
закоханих'' та ''парфумерною столицею світу''.
Прагу називають ''містичною столицею Європи''. Колись тут жили численні маги, чаклуни й
астрологи, про які розповідають дивовижні перекази ... Однак, автор книги ''Містична Прага'' Вадим
Бурлак вважає, що мова в даному випадку йдеться зовсім не про чаклунство, а про гіпноз.
Рим – одне з найстаріших міст світу, столиця Стародавнього Риму. Тому Рим часто називають
''вічним містом''. Також Рим називають ''містом на семи пагорбах''. Це пов'язано з тим, що спочатку
поселення було на пагорбі Палатин, згодом були заселені сусідні пагорби – Капітолій і Квіринал. Дещо
пізніше поселення з'явилися на останніх 4 пагорбах Целій, Авентін, Есквілін і Вімінал.
У Швейцарії зосереджений основний банківський осередок, а її столицю Цюрих у відповідності
називають – ''банківським сейфом Європи'' [11; 12].
Висновки. Як показує практика, мова сучасної публіцистики перебуває в процесі перманентного
розвитку, а перифраз є одним із найпродуктивніших засобів збагачення словникового запасу.
Проаналізуавши подані приклади, можна дійти висновку, що основне завдання перифразу – створення
вторинної номінації об’єкта. Таким чином, більшість перифраз виконують смислову функцію, тобто
виділяють певну рису предмета, додаючи йому експресії та мінімальної долі аналізу.
Перифрази даного типу базуються на логічних асоціаціях відповідно до географічних ознак, ресурсів,
національних багатств чи історичних подій конкретних держав. І саме тому перифрази територіальних
одиниць вивчаються з точки зору семантики відповідно до етимологічних даних.
Стосовно соціального фактору перифразу, варто відзначити, що більшість перифраз територіальних
одиниць – загальновживані та існують протягом тривалого часу. Чимало територіальних одиниць мають
декілька перифразів, однак перифрази однієї територіальної одиниці не завжди точно збігаються в
українській та англійській мовах у лексичних одиницях.
Загалом варто зазначити, що сфера вивчення перифрази надзвичайно широка як в тематичному полі, так і
в семантичному значенні, а її актуальність постійно зростає у зв’язку із розвитком масмедійного мовлення.
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Байдак И. С. Логические перифразы территориальных единиц.
Данная статья посвящена вопросу исследования перифразы как функционально-семантической единицы
речи, которая служит средством образно описательной характеристики и контекстуальным
синонимом слов (в конкретном случае территориальных единиц). В работе проведен анализ лексемного
комбинирования элементов и функционирования перифраз в языке. Основное внимание сосредоточено на
процессе логического образования перифразы на базе этимологического компонента в семантической
структуре. Автор также отмечает новизну изучения перифразы как продуктивного средства
обогащения словарного запаса.
Ключевые слова: логический перифраз, контекстуальные синонимы территориальных единиц,
смысловая функция перифразы, этимологический аспект исследования перифразы.
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Baidak I. S. The Logical Periphrasis of Territorial Units.
This article focuses on the research of periphrasis as the functional-semantic unit of speech that serves as a
means of the figurative and descriptive characterization and the contextual synonym of words (territorial units
in particular). In this case periphrasis is defined as an act of the second nomination which provides the
additional information or a new meaning to the nominated word. The author outlines stylistic devices which
form periphrasis and determines its brief classification; still he admits that the periphrasis of territorial units is
mostly logical. Therefore, the main focus of the research is dedicated to the process of the logical formation of
periphrasis based on the etymological component in the semantic structure. The combining of lexical items and
the functioning of the periphrasis in the language are also investigated in the work. The author admits that such
a type of periphrasis is used to avoid tautology and to make the text more informative. As the corpus of the
investigation consists of 300 examples (American states, European countries and cities) the author notes that
periphrasis is one of the most productive devices of enriching the wordstock of the language.
Key words: logical periphrasis, contextual synonyms of territorial units, semantic functioning of periphrasis,
etymological aspect of the periphrasis investigation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ТЕКСТІ СУЧАСНОГО
НІМЕЦЬКОМОВНОГО АНЕКДОТУ
Статтю присвячено дослідженню застосування прийомів інтертекстуальності в тексті сучасного
німецького анекдоту. Визначено місце і роль інтертекстуальності в текстах комічного дискурсу,
обґрунтований висновок про те, що використання інтертексту відображає специфіку актуальної
соціальної ситуації в сучасному анекдоті. Виділено головні інструменти інтертекстуальності в
анекдоті – цитата, згадування, алюзія, досліджено їх функції. Проаналізовано типові когнітивні
механізми їх обробки в тексті анекдоту.
Ключові слова: інтертекстуальність, текстова мозаїчність, цитата, алюзія, згадування,
прецедентне ім’я.
Проблема міжтекстової взаємодій все більше привертає увагу дослідників із різних галузей науки.
Першим автором, що застосував термін "інтертекстуальність" (від лат. intertexto – вплітати в тканину)
для опису феномену міжтекстових відносин була Ю. Крістєва. За його допомогою вона показала, що
текст – це не результат творчості однієї людини, а певна трансформація створених раніше колись і кимсь
текстів, що виражена в існуванні між ними зв’язків, завдяки чому тексти (або їх частини) можуть
різноманітними засобами явно або сховано посилатися один на одного [1].
У сьогоднішній лінгвістиці категорія інтертекстуальності створює "фрагментований" текст, що
"представляє собою не лінійний ланцюжок слів, але багатомірний простір, де поєднуються й
сперечаються один з одним різні види письма, жоден з яких не є вихідним; текст витканий із цитат, що
відсилають до тисяч культурних джерел" [2: 338]. Поєднання в тексті "свого" і "чужого" дає поштовх для
породження смислу, що ґрунтується на фонових знаннях, образних асоціаціях, історичних і особистих
спогадах у адресанта й адресата.
В західній лінгвістикці інтертекстуальність виступає в формі цитат, натяків, парафразів, текстових
колажів, пародій, травесті [3: 60]. Вітчизняна теорія інтертекстуальності тісно пов’язана з поняттям
"прецедентний текст", що було узвичаєно в науці Ю. М. Карауловим у 1986 р. [4]. Треба, однак,
зазначити, що поняття прецедентності дотепер не має однозначного тлумачення у вітчизняній
лінгвістиці. Більш того, в різних авторів зустрічаються полярні розуміння терміну прецедентності й різні
погляди на цю тему. Проблема прецедентного феномену (текстових ремінісценцій) [5; 6] активно
розробляється у рамках лінгвокогнітивного підходу [7; 8].
Комічний дискурс є одним із жанрів, що найбільш активно розвивається і схильний до швидкої
трансформації. Отже, цілком природно, що в ньому категорія інтертекстуальності представлена за
допомогою різних інструментів. Види інтертекстуальних відсилань у жанрі комічного дискурсу на
матеріалі сучасного анекдоту досліджують мовознавці Є. Я. Шмельов та А. Д. Шмельов [9].
Дослідження інтертекстуальності у тексті анекдоту стає все більше популярним, оскільки одним із
основних принципів сучасної розумової системи є аналіз тексту як феномену, що схильний до
саморозвитку, в якому реалізується принципова множинність його змістів. Аналіз прийомів інтертексту в
конкретному мовному матеріалі обумовлює актуальність дослідження цієї категорії в межах вивчення
німецькомовного анекдоту. Адже за допомогою інтертекстуальності оповідачі передають специфічне
сучасне світосприймання, в якому різні ситуації дійсності, факти історії, предмети, особи з'являються не
як цілісне, закінчене, не як єдина система, а уособлено та фрагментарно.
Об'єктом дослідження в даній статті є німецькомовний побутовий анекдот, побудований на
використанні категорії інтертекстуальності. Мета дослідження – схарактеризувати інтертекстуальність
із погляду її застосування в тексті анекдоту.
Жанр анекдоту, з одного боку, традиційно спирається на стереотипи (образи, клішовані формули,
композицію, стиль, мову), позичає елементі інших жанрів мистецтва, тому традиційно містить в собі
інтертекст. З іншого боку, з появою сучасних засобів передачі інформації змінюється не тільки сама
інформація, використання існуючої форми для вираження змісту стає престижною вказівкою на
знайомство адресанта й адресата з культурно-семіотичною спадщиною. Таким чином, "сеанс" анекдотів
об’єднує людей, які мають спільні цінності, однаково сприймають світ, включаються в процес
комунікації, адже він породжується певною життєвою ситуацією і розповідається "до місця",
пропонуючи свій "рецепт" ставлення до проблеми – емоційна розрядка сміхом.
Сучасний німецькомовний анекдот будується на двох типах інтертекстуальних зв’язків.
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По-перше, багато анекдотів спираються на знання слухачами певних текстів, що належать до інших
жанрів, певних історичних подій, певних фонових знань. Наприклад, низка анекдотів активно
використовує біблійні мотиви, що демонструє наступний текст:
Jesus ist nach der Kreuzigung wiederauferstanden. Die Menschen toben vor Begeisterung. Ihr Meister ist
wieder da. Jesus wiederholt wegen des großen Erfolges seine berühmtesten Wunder. Er macht Wein aus Wasser,
teilt ein Brot an alle aus und schließlich will er wieder über den See wandern. Doch nach den ersten Schritten
geht er unter. Meint ein Jünger: "Also ohne die Löcher in den Füssen hat er das besser gekonnt."
Ісус воскрес після розп'яття. Люди натхненно голосили. Тоді їх учитель повернувся і повторив свої
найвідоміші чудеса, які принесли йому успіх. Він зробив вино з води, роздав усім хліб і нарешті, він хоче
знову пройти по озерній гладі. Але після перших кроків тоне. Тоді один з учнів каже: "Так, у нього б
краще вийшло без дірок у ногах".
По-друге, інтертекстуальні зв'язки мають місце, коли анекдоти або цитати з анекдотів відтворюються
як складова інших мовних жанрів.Так, активно використовуються гумористичні тексти малої форми в
телепрограмі "Харальд Шмідт Шоу", що ведуть на каналі ARD німецькі коміки Харальд Франц Шмідт і
Олівер Похер.
Категорія інтертекстуальності має дві сторони – адресата (слухача, дослідника) і автора (адресанта,
оповідача). З позиції адресата інтертекстуальність визначається як "установка на більш поглиблене
розуміння тексту або дозвіл нерозуміння тексту (текстових аномалій) за рахунок установлення
багатомірних зв'язків з іншими текстами" [10: 12]. Встановлення контакту між комунікантами можливо
тільки за умови здатності обох упізнати й адекватно сприйняти інтенцію розповідання анекдоту, знайти
спільну культурну пам’ять (ідеологічні, політичні, естетичні позиції). Відсилання до іншого тексту в
анекдоті потенційно спричиняє активізацію інформації, що міститься в претексті (попередньому тексті,
до якого відсилає текст анекдоту).
Авторська інтертекстуальність, на думку Н. А. Фатеєвої, це "спосіб породження власного тексту і
ствердження своєї творчої індивідуальності через складну систему відносин опозицій, ідентифікацій і
маркування з текстами інших авторів" [11: 25]. За допомогою цитат, алюзій, прецедентних феноменів автор
виражає себе, свої культурно-семіотичні орієнтири, прагматичні настанови. Він мотивує слухача
звернутися до першоджерела. Таким чином, можливість установлення інтертекстуальних відносин
комунікантів залежить від сукупності відомостей, якими володіє автор (оповідач), і адресат (слухач), від
рівня освіченості. Але існує й третій шлях: слухач не просто фіксує "чужий" елемент у тексті, не
відрізняючи його від "свого" тексту, а підсвідомо або свідомо виділяє його й інтерпретує відповідно до
виниклим в нього асоціаціям, заснованим на індивідуальних переживаннях, емоціях, на особистому досвіді.
Відповідно до концепції М. Ріфатера, категорія інтертекстуальності являє собою сполучну ланку між
поверхневим і глибинним рівнями тексту [12: 55], встановлюючи діалогічні стосунки між текстами –
елементи "свого" тексту вступають у відносини з елементами "чужих" текстів, із світом дійсності, з
іншими творами, які перебувають за межами досліджуваного тексту, через різні мовностилістичні засоби
реалізації (алюзії, цитати, ремінісценції тощо).
У стилістиці розрізняють два прояви інтертекстуальності: текстову і мовну мозаїчність (за І. Арнольд)
[13], які стали основою розгляду категорії інтертексту у даній статті.
Мовна мозаїчність – це присутність у тексті певного функціонального стилю елементів різних
стилістичних потенціалів, у результаті чого створюються контаміновані висловлення, що переборюють
границі одного стилю, розмиваючи їх, відбувається змішання стилів. Серед мовних засобів
інтертекстуальності виділяють розходження на рівні граматики, семантики й прагматики. Прикладом
мовної мозаїчності є гра слів. У наступному анекдоті обігрується слово Nebel, що позначає "туман", а
також є ім’ям людини (німецького поета Герхарда Небеля):
"Wer war der erste Dichter? " – "Nun, wer?"
"Nebel. Steht doch schon in der Schopfungsgeschichte: Dichter Nebel lag auf der Erde."
"Хто був першим поетом? " – "Ну, хто?" – "Туман (Небель). У міфі ж про створення світу сказано:
Густий туман (Поет Небель) ліг на землю."
Мовна інтертекстуальність в анекдоті обумовлює не тільки розуміння контексту загалом, але й розуміння
гумору, іронії, сарказму окремих фрагментів добутку. Серед найпоширеніших інтертекстуальних елементів
мовної мозаїчності особливу увагу пригортають стилізація й пародіювання, які в анекдоті типізуються, і за
допомогою яких створюється "гумористичний мовний пласт" тексту анекдоту.
Текстова мозаїчність – це наявність у тексті цитат, ремінісценцій, алюзій. Механізм їх роботи загалом
однаковий: існує експліцитний фрагмент у тексті та імпліцитно пов'язані з ним асоціації. Наведемо приклад:
Kommt ein Mann in die Bucherei: "Ich hatte gerne das Buch "Die Überlegenheit des Mannes." Antwort:
"Phantasie und Utopie finden Sie im ersten Stock''.
Приходить чоловік у бібліотеку: ''Я б хотів книгу ''Перевага чоловіка''. Йому відповідають:
''Фантазії й утопії Ви знайдете на першому поверсі''.
В цьому анекдоті назви книг Т. Морa й З.Фрейда, що виражені експліцитно, для клієнта бібліотеки
імпліцитно позначають неможливість задовольнити його запит.
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Анекдот представляє собою текст, який є значимим для особистості в пізнавальному й емоційному
відношеннях; відомий широкому оточенню даної особистості; текст, звертання до якого відновлюється
неодноразово в дискурсі даної мовної особистості [14: 216]. Г. Г. Слuшкін назвав п'ять основних
інструментів інтертекстуальності – згадування, пряму цитацію, квазіцитацію, алюзію й продовження [15:
38]. У нашій роботі ми вважаємо доцільним виділити три головних інструменти інтертекстуальності в
анекдоті – цитата (пряма або квазіцитата), згадування (прецедентне ім'я, ситуація) та алюзія.
У німецькомовній культурі використання цитат і алюзій попередніх текстів є показником включеності
нового тексту в культуру, ознакою історичності тексту й свідченням його взаємозв'язку з іншими
дискурсами. Безпосередньо цитати в анекдоті зустрічаються рідко, вони можуть варіюватися залежно від
задуму автора, при цьому дослівна передача тексту-джерела не є обов'язковою, а лише умовною [16: 22].
При цитації "інтертекстуальність висвітлює інтеракціональний характер гумору" [17: 138].
Так, наступний приклад демонструє використання умовної цитації Біблії з метою продемонструвати
превдоісторичність існуючих професій.
Ein Chirurg, ein Architekt und ein PC-Networkadministrator streiten, wessen Berufsstand der älteste sei.
Der Chirurg: "Gott entnahm Adam eine Rippe und schuf Eva. Am sechsten Tag also schon eine Operation!"
Der Architekt widerspricht: "Vor Adam und Eva herrschte das Chaos, das Tohuwabohu. Gott baute die Welt.
Die erste Tat war folglich eine architektonische Leistung".
Der PC-Networkadministrator trumpft auf: "Und von wem stammt das Chaos? Na, von wem wohl?"
"Хірург, архітектор і мережевий адміністратор ПК сперечаються, чия професія сама стара.
Хірург: "Бог взяв від Адама ребро й створив Єву. Тобто на шостий день існування світу уже була
зроблена операція!" Архітектор заперечує: "До Адама й Єви панував хаос, безладдя. Бог побудував світ.
Отже, першим творінням стала робота архітектора". Адміністратор ПК хвастається: "А хто же
зробив хаос як такий?''
Виконуючи експресивну функцію в тексті анекдоту, посилання на автора або джерело служить
більше для створення певних конотацій і не є обов'язковим, як, наприклад, у науковому дискурсі. Те саме
стосується буквального відтворення слів джерела – якщо цитата модифікована, її значення на рівні
змісту й джерела відрізняються залежно від того, з якою метою автор використав цитату (посилання на
авторитет, метафора, гротеск, пародія).
Наступний анекдот використовує розповсюджену біблійну цитату з метою досягнення комічного
ефекту через гротеск:
Wo stand das erste Telefon? – In Nothen! Denn in der Bibel heißt es schon: "... und bist du in Nothen, so rufe
mich an."
Де з’явився перший телефон? – У Нотені! Адже в Біблії сказано: "... будеш у Нотені – подзвони мені
(звернися до мене)".
У результаті взаємодії контекстів приймаючого тексту й тексту-джерела створюється експресивність
контрасту.
Алюзія – наявність у тексті елементів, функція яких складається у вказівці на зв'язок даного тексту з
іншими текстами або ж відсиланням до певних історичних, культурних і біографічних фактів. Хоча
більшість лінгвістів [18; 19] розглядають алюзію й цитату як однопорядкові явища, ми вважаємо, що
від цитації текстова алюзія відрізняється тим, що її елементи у тексті анекдоту розосереджені й не
представляють цілісного висловлення, або ж надані в неявному виді (тобто для розуміння ілюзії
необхідні деякі зусилля й наявність особливих знань). При цьому наведені елементи тексту-донора, до
яких здійснюється алюзія, організовані таким чином, що вони виявляються вузлами зчеплення
семантико-композиційної структури остаточного тексту анекдоту.
Основними джерелами виникнення алюзій в анекдоті служать культурно-історичні продукти,
створені в різний час, складові культурного фонду мови (літературні твори, міфи, історичні події, ЗМІ,
рекламні слогани, мовлення суспільних діячів, самі анекдоти, а також незначні події, що привернули
загальну увагу на короткий час). Такі елементи називаються маркерами, або репрезентантами алюзії, а
тексти й факти дійсності, до яких здійснюється відсилання, називаються денотатами алюзії.
Розглянемо наступний приклад:
Eine Mutter hatte drei Tochter und bei ihren Hochzeiten ersuchte sie die drei, sie nach der Hochzeitsnacht
anzurufen und ihr diskret mitzuteilen, wie sich ihre Männer beim Sex denn anstellen ...
Die erste sagte: "Es war wie Maxwell Kaffee." Die Mutter war etwas verwirrt, bis sie eine Maxwell Kaffee
Werbung sah, mit dem Spruch: Zufriedenheit bis zum letzten Tropfen ... Da war die Mutter zufrieden.
Dann meldete sich die zweite Tochter. Bei ihrem Anruf flusterte sie nur: "Rothmans". Also suchte die Mutter
nach einer Rothmans Annonce. Sie fand eine mit dem Werbespruch: Live Life King Size ... Und die Mutter war
abermals zufrieden.
Schlussendlich heiratete auch die dritte ihrer Tochter. Nach einer Woche rief sie an und murmelte bloß:
"British Airways". Die Mutter sah alle Illustrierten durch und fand dann endlich eine Anzeige der Fluglinie. Als
sie den Spruch las, schrie sie bloß: Oh, mein Gott! Viermal täglich – sieben Tage die Woche – alle Richtungen!
Зав'язкою анекдоту служить бажання матері довідатися в дочок їхньої думки про чоловіків після
першої шлюбної ночі. Репрезентантами алюзії стають марки Maxwell (виробник кави), Rothmans
247

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Філологічні науки

(виробник тютюнових виробів) і авіакомпанія British Airways. Денотати алюзій представлені
популярними рекламними слоганами цих компаній – "Задоволення до останньої краплі", "Життя
королівського розміру" і "Чотири рази на день – сім днів на тиждень – в усіх напрямках".
Таким чином, весь процес сприйняття алюзії в анекдоті представлений у вигляді ланцюжка:
розуміння прямого значення контексту – упізнавання відсилання – співвіднесення з контекстом
першоджерела – розуміння додаткових змістів, підтекстів, "глибинного" значення – співвіднесення з
фондом знань – інтелектуально-емоційне сприйняття тексту, усвідомлення його змісту [20: 37].
У тексті німецькомовного анекдоту алюзія має величезний потенціал створення підтексту. Цей
прийом дає оповідачеві можливість у стислій формі передати велику кількість інформації, виразити
своє відношення до героїв або подій, навести адресата на певну думку. Найбільш поширеним він є в
тексті політичного анекдоту.
Так, у наступному прикладі, слова пілота виражають відношення всієї німецької нації до
економічних заходів, що проводяться сучасними лідерами країни:
Schröder, Fischer und Merkel fliegen über Deutschland
Sagt Schröder: "Wenn ich einen100 EuroSchein runter werfe, dann freut sich ein Deutscher!"
Sagt Fischer: "Wenn ich zehn 10 Euro Scheine runter werfe, dann freuen sich zehn Deutsche!"
Sagt Merkel: "Wenn ich hundert 1 Euro Stücke runter werfe, dann freuen sich hundert Deutsche!"
Dann sagt der Pilot: "Wenn ihr nicht bald euer Maul haltet, dann werfe ich euch runter und es freut sich
ganz Deutschland!"
Шредер Фішер і Меркель пролітають над Німеччиною
Шредер говорить: "Якщо я кину 1 банкноту в 100 євро, один німець обрадується!" Фішер
говорить: "Якщо я кину 10 банкнот в 10 євро, десять німців обрадується! "Меркель говорить: "Якщо
я кину 100 банкнот по 1 євро,сто німців обрадується!" Тоді пілот говорить: "Якщо ви найближчим
часом не закриєте свої роти, я вас скину, і тоді обрадується вся Німеччина!"
Алюзія являє собою досить виразний стилістичний прийом, що дозволяє оповідачеві створити
яскравий, асоціативний образ через співвіднесення факту або персонажу з іншими фактами й
персонажами, наповнити цей образ численними конотаціями, і, більш того, дати адресатові можливість
передбачити зміст анекдоту за допомогою знання алюзівного факту, тим самим сприяючи більше
глибокому сприйняттю анекдоту.
Розглянемо ще один приклад анекдоту з використанням алюзії:
Hitler marschiert in einer kleinen Stadt in Osteuropa ein, die heim ins Reich geführt worden ist. Die
Mädchen stehen mit Blümen am Straßenrand Spalier. Ein kleines Mädchen reicht Adolf ein Grasbuschel.
"Was zum Teufel soll ich damit?" fragt der Führer unwirsch.
"Die Leute sagen", antwortet die Kleine ganz verschüchtert, "wenn der Führer ins Gras beißt, kommen
bessere Zeiten!"
Гітлер вторгається в маленьке містечко в Східній Європі, що став частиною рейху... Багато
дівчат вітає його, стоячи із квітами на узбіччі. І лише маленька дівчинка простягає Адольфу пучок
трави. "Якого дідька, що я повинен із цим робити?" запитує грубо фюрер. "Люди говорять," робко
відповідає дівчина, "коли фюрер вкусить трави, наступлять кращі часи!"
Вираження ins Gras beißen (дослівно ''вкусити трави'') позначає "умерти насильницькою смертю".
Воно використовується в розмовному мовленні й носить грубуватий відтінок, хоча й бере свій початок
з античної літератури ("Іліада" Гомера, "Енеїда" Вергілія, "Метаморфози" Овідія). У німецькій мові
цей вираз закріпився не пізніше XVI століття. Аналогічне вираження існує в багатьох європейських
мовах, у тому числі в українській – дати дуба, зіграти в ящик, коцнутися, простягти ноги.
В даному анекдоті алюзія виконує оціночно-характеризуючу, оказіональну (відтворення історичної
події), асоціативну та функції пророцтва.
У сучасних німецькомовних анекдотах використовують різні текстові згадування (імена й прізвиська
відомих письменників, характерні ознаки літературних героїв, акторів, політиків тощо). Референція має
вигляд прямої, часткової, а також непрямої вказівки на прецедентний текст. У процесі інтерпретації
анекдоту адресат здійснює когнітивні операції, при цьому досягнення гумористичного ефекту
відбувається за наявності в нього певної когнітивної бази.
Згадування у вигляді прецедентного імені або ситуації, як правило, не супроводжується посиланнями
на першоджерело, тому що, по-перше, подібні посилання бувають або не потрібні, або не важливі, подруге, джерело часто забувається, губиться, саме в силу своєї нерелевантності, і в такому випадку
прецедентне ім'я або ситуація переходять у число автономних. Якщо ж посилання все-таки має місце, то
воно виконує не стільки інформуючу, скільки естетичну функцію, оскільки передбачається, що адресат
знає те, що автор спеціально проговорює, отже, створюється ефект іронії
Наступний приклад являє собою згадування прецедентної ситуації – напад Гітлера на Східну Європу.
Комічний ефект анекдоту досягається тільки у випадку, якщо обидва комуніканти знають результат
такого нападу:
Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? – Die Sonne geht im Osten auf, Hitler ging im
Osten unter.
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В чому різниця між Адольфом Гітлером і сонцем? – Сонце встає на сході, а Гітлер на сході пережив
занепад.
У комічному дискурсі під "прецедентним ім'ям" розуміється індивідуальне ім'я, пов'язане із
ситуацією, широко відомою носіям мови й виступаючою як прецедентна. Німецька історія багата на такі
імена. Розглянемо наступний приклад:
Wie stellen sich die Nazis die arische Rasse vor? – Sie müssen genau so schlank sein wie Göring, blond wie
Hitler und genau so groß wie Göbbels!
Якою уявляють собі нацисти арійську расу? – Вони повинні бути стрункими, як Геринг, білявими, як
Гітлер, велетнями, як Гебельс
Текст анекдоту містить протиріччя між стереотипним виглядом німця, яким його уявляє більшість
людей на планеті (стрункий, високий, білявий велетень), із фактичним виглядом людей, які вплинули на
історію багатьох країн світу (Гітлер був брюнетом, Гебельс – худим та невеликого росту, Геринг –
товстим). Незнання історії людей, що становлять прецедентні імена у німецькій історії, може привести
до непорозуміння або неправильної інтерпретації адресанту тексту анекдоту.
Варто зазначити, що список власних імен і топонімів у німецькомовному фактичному матеріалі
практично незлічимий. Це говорить як про мінімальну типізацію персонажів, так і про те, що акцент
зміщається убік ситуативної оказії, а не на прояв очікуваних рис характеру сімейного або етнічного
стереотипу. Переважна більшість імен не несуть одного значення й не володіють певною
прецедентністю, тобто відсиланням. Отже, не можна говорити, що для німецькомовного анекдоту
характерний відносно постійний набір персонажів, які мають стабільні мовні й поведінкові
характеристики, відомі всім носіям мови й тому не потребують пояснень.
Цікавим видається дослідження анекдотів, що побудовані на обіграванні "прецедентної ситуації", тобто
ситуації, пов'язаної із набором певних конотацій і представленою у вигляді диференціальних ознак.
Наступний анекдот витканий із прецедентних ситуацій, пов’язаних із досягненнями німців в спорті.
Дітріх (Діді) Турау – славетний німецький професіональний велосипедист, що вигравав декілька турів
велогонок. Міхаель Шумахер (Шумі) – семикратний чемпіон світу, володар численних рекордів
"Формули-1". Франсіска ван Альмзик – німецька плавчиха, що виграла 10 олімпійських нагород.
Швейцарець, що розповідає анекдот, кепкує із типізованої поведінки німців традиційно наслідувати
героям своєї нації:
Ein Schweizer meint zu einem Deutschen: "Ihr seid doch richtige Herdentiere. Damals als Didi Thurau
gewonnen hat, kaufte ganz Deutschland Rennräder. Als Bobbele gewann, ging der Tennisboom los. Als Schumi
Weltmeister wurde, tauchte man ganz Deutschland in Ferrari-Rot. Und jetzt, nach dem Comeback der Franzi v.
Almsick, setzt ihr ganz Sachsen unter Wasser... ".
Реалії в анекдоті є інтертекстуальними елементами, які допомагають адресатові адекватно зрозуміти
гумор: вони нерідко пояснюються в самому анекдоті або в дослівнику, або в коментарях. Інформація,
передана реалією, являє собою тип змістовно-концептуальної й змістовно-підтекстової інформації й,
отже, апелює до попереднього досвіду адресата. Коментарі, що пояснюють реалії, є свого роду
експліцитними прецедентними текстами конкретної культурної спільноти.
Наступний анекдот надає розуміння поняття "політика" у контексті сучасної Німеччини з двох
позицій – батька й дитини:
Der kleine Sohn fragt den Vater, was Politik sei. Der Vater meint: "Nehmen wir zum Beispiel unsere Familie.
Ich bringe das Geld nach Hause, also nennen wir mich Kapitalismus. Deine Mutter verwaltet das Geld, also
nennen wir sie die Regierung. Wir beide kümmern uns fast ausschließlich um dein Wohl, also bist du das Volk.
Unser Dienstmädchen ist die Arbeiterklasse und dein kleiner Bruder, der noch in den Windeln liegt, ist die
Zukunft. Hast du das verstanden?"
Der Sohn ist erst einmal zufrieden. In der Nacht erwacht er, weil sein kleiner Bruder in die Windeln gemacht
hat und nun schreit. Er steht auf und klopft am elterlichen Schlafzimmer, doch seine Mutter liegt im Tiefschlaf
und lasst sich nicht wecken. Also geht er zum Dienstmädchen und findet dort seinen Vater bei ihr im Bett. Doch
auch auf sein mehrmaliges Klopfen hin lassen die Beiden sich nicht stören. So geht er wieder in sein Bett und
schläft weiter.
Am Morgen fragt ihn sein Vater, ob er nun wisse, was Politik sei. Der Sohn antwortet: "Ja, jetzt weiß ich es.
Der Kapitalismus missbraucht die Arbeiterklasse, während die Regierung schläft. Das Volk wird total ignoriert
und die Zukunft ist voll Scheiße!"
Маленький син запитує батька, що таке політика. Батько говорить: "Візьмемо, приміром, нашу сім'ю. Я
приношу додому гроші, так що давай назвемо мене капіталізмом. Твоя мати керує грішми, тому ми назвемо
її урядом. Ми піклуємося про твоє здоров'я, тобто ти народ. Наша покоївка є робітничим класом, а твій
маленький брат, що усе ще перебуває в пелюшках, наше майбутнє. Ти це розумієш?"
Син спочатку був задоволений. Але вночі він прокинувся від того, що його молодший брат обробився
в підгузки й плаче. Він встає й стукає в спальню батьків, але його мати міцно спить і не прокидається.
Тоді він іде до покоївки й знаходить свого батька з нею в постелі. Але після його кількаразових стукотів,
він вирішує їх теж не турбувати. Отже він повертається у своє ліжко й продовжує спати.
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Вранці його батько запитує, чи зрозумів він тепер, що таке політика. Син відповідає: "Так, тепер я
знаю. Капіталізм використовує робітничий клас у той час, коли уряд спить. Народ повністю
ігнорується, а майбутнє в повному ґавні… "
У силу специфіки жанру сміхові твори не можуть супроводжуватися будь-яким довідковим апаратом
(виносками, посиланнями, примітками). Вони призначені для миттєвого сприйняття. Усе, що в них
пародіюється або навіть просто згадується, повинне входити у фонові знання аудиторії й бути для неї
актуальним. Як тільки будь-який гумористичний твір стає прецедентним для даної культури, він, у свою
чергу, неодмінно піддається пародіюванню в інших жанрах.
Карнавальна свідомість реагує на все застигле, стереотипізоване, стійке. Ментальність сучасної людини
потребує інтерпретувати загальноприйняті культурні цінності. Відбувається семіотизація людського життя,
тобто значне збільшення рівня доступу до творів мистецтва, масова освіта, розвиток засобів масової
комунікації. В сучасному німецькомовному анекдоті інтертекстуальність відображає специфіку актуальної
культурної ситуації, тому що в процесі свого формування анекдоти вбирають у себе й переробляють не
тільки реальні, але всі можливі прецедентні феномени і текстові ремінісценції. Поєднання в анекдотах
добутків культурної спадщини і елементів споживчої культури свідчить про те, що верифікації піддаються
не тільки традиційні цінності, але також нові, запропоновані сучасним світом установи.
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Бассай С. Н. Реализация приема интертекстуальности в тексте современного немецкоязычного
анекдота.
Статья посвящена исследованию использования приемов интертекстуальности в тексте современного
немецкоязычного анекдота. Определяются место и роль интертекстуальности в текстах комического
дискурса, обосновывается вывод о том, что использование интертекста отображает специфику
актуальной социальной ситуации в современном анекдоте. Выделены главные инструменты
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интертекста в анекдоте – цитата, упоминание, аллюзия, исследованы их функции.Проанализированы
типовые когнитивные механизмы их обработки в тексте анекдота.
Ключевые слова: интертекстуальность, текстовая мозаичность, цитата, аллюзия, упоминание,
прецедентное имя.
Bassay S. N. Realization of Intertextual Methods in the Modern German Joke.
The article covers the research of intertextual methods use in the modern German joke texts. The point and the
role of intertextuality in the comic discourse texts is determined, it is made a conclusion that the use of intertext
in a modern joke reflects the specific character of the actual social situation. The main instruments of intertext in
a joke (quotation, reference, allusion) are singled out, their functions are investigated. Typical cognitive
mechanisms of their processing in the joke text are analyzed.
Key words: intertextuality, textual mosaic, quotation, allusion, reference, precedent name.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МЕТАФОРИ АНГЛІЙСЬКОЇ БІЗНЕС-МОВИ
У статті досліджено процес вербалізації смислу ментальних концептів, їх вираження у семантичному
значенні та переосмисленні лексичних одиниць сучасної англійської мови. Проаналізовано
лінгвокогнітивні особливості утворення на основі аналогово-асоціативних зв’язків метафори, що
становить ментально-вербальну одиницю смислоутворення. Охарактеризовано етапи метафоризації
та підтверджено широке функціонування метафор-термінів в англійській бізнес-мові.
Ключові слова: концепт, вербалізація, лінгвокогнітивний аспект, метафорична модель,
терміносистема фінансів, бізнес контекст.
Постановка проблеми. У кінці ХХ століття лінгвістичні дослідження почали активно
спрямовуватись на когнітивні, лінгвокультурні та лінгвокогнітивні аспекти функціонування мови.
Проблема, на розкриття якої спрямована дана розвідка, зосереджена на пошуку механізмів вираження
концептуального смислу у вербальному значенні лексичних одиниць залежно від типу контексту.
Теоретичною базою дослідження є наукові публікації із когнітивістики, лексичної семантики та
семіотики таких зарубіжних та вітчизняних учених як Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Лангакер, Е. Сепір,
Ч. Пірс, Дж. Серль, У. Чейф, П. Макфедріес, Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова,
М. М. Болдирєв, О. І. Кравченко, Й. А. Стернін, Ю. С. Степанов, Г. М. Скляревська, Ж. П. Соколовська,
О. О. Селіванова, В. М. Телія, Ю. В. Кравцова, Л. С. Піхтовнікова, Л. В. Строченко, С. М. Кришталь та
ін. [1-8].
З огляду на вищезазначене, актуальність даної розвідки зумовлено загальною спрямованістю
сучасних лінгвістичних досліджень на глибинне з’ясування взаємозв’язку мови і мислення, а також
недостатнім аналізом функціонування метафори як виразника даного співвідношення у професійних
мовленнях. Отже, об’єктом дослідження є метафоризовані лексичні одиниці англомовного дискурсу
бізнес-сфери, метою, відповідно, є визначити лінгвокогнітивні основи формування метафори мови
бізнесу на основі семантико-когнітивного аналізу окремих лексем.
Виклад основного матеріалу. Мова є своєрідною формою, у якій реалізується існування об'єктивної
дійсності. Зв'язок мови з навколишнім світом відбувається у процесі мислення, що, в свою чергу, може
бути доступним також лише за посередництва мови. Значення слова виступає як діалектична єдність
мовного та позамовного змісту, а у свідомості, відповідно, формуються певні концепти [5: 4; 9: 259].
У сучасній лінгвістиці класичним тлумаченням терміна "концепт" вважають визначення,
запропоноване О. С. Кубряковою, а саме: "концепт – це термін, що слугує для пояснення одиниць
ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості; це оперативна змістовна одиниця пам’яті,
ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відображеної у
психіці людини" [10: 90; 11: 209]. Ще одним вартим уваги визначенням концепту оперує
О. О. Селіванова. Концепт розглядається як інформаційна структура свідомості, яка містить сукупність
знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії психічних функцій
свідомості й позасвідомого. Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді структури й позначене
певною номінативною одиницею. Концепт зароджується в процесі пізнавальної діяльності, відображає й
узагальнює інтеріоризовану свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні вироблені
суспільством категорії та класи [6: 256; 12: 19].
Можна стверджувати, що людина, здобуваючи досвід, оформлює його в певні ментальні структури.
Результат цих процедур відображається в мові. За спостереженням О. С. Кубрякової, різниця між
семантичним та концептуальним аналізом полягає в тому, що семантичний аналіз пов’язаний із
роз'ясненням мовної одиниці, в той час як концептуальний аналіз звернений на знання про світ [13: 85].
Саме тому лінгвістам потрібно розглядати особливості мисленнєвих операцій у проекції на семантичний
рівень мови. Це забезпечує лінгвокогнітивний аспект аналізу лексики, що розглядає семантичний рівень
мови у комплексному зв’язку з концептуальною картиною світу мовця.
Наприклад, "The advisor also suggested that they carefully watch their spending on little things – such as
buying a cup of coffee every day. "You get a mocha at Starbucks and it costs $3. You buy a biscuit for $1.50. At
work, you get a diet Coke and Snickers. Before you know it, you've spent $10 a day." "It's the latte factor." " –
The Honolulu Advertiser, October 19, 2003. Аналіз засвідчує, що словосполучення "latte factor" вміщає
складний концепт реалій англомовного суспільства. Оскільки люди щодня проводять в офісах, не завжди
маючи можливість нормально поїсти, то знаходять "поживу" та "розраду" у печиві, каві, снікерсах та
кока-колі. Найпопулярнішим способом "перекусити" серед робочого дня є кава латте, оскільки вміст
молока, вважається, зменшує негативну дію кофеїну. Саме слово "latte" стало збірним вербалізованим
© Гуменна І. І., 2014
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концептом на позначення різного роду "снеків" на робочому місці. Це складене поняття в подальшому
використане на позначення коштів, котрі невеликими сумами витрачаються на такі ласощі, проте
складають у загальному підрахунку витрат за місяць значну суму. Таким чином, утворився новий
концепт певних "витрат" працівників – "the latte factor".
"Trojan horse strategies depend on the enemy being asleep. If you moon the giant or awaken the enemy, you
might get burned." – The Free Press, fall, 1998. Завдяки даному цитуванню можна зрозуміти, що в казках
часто описувався злий велетень чи монстр, що за необережністю героїв чи зовнішніх обставин
прокидався та в люті лякав чи вбивав персонажів. Відбувалося це вночі. Єдиним світлом, у якому й
можна було побачити гнів велетня, було місячне сяйво, котре самого ж ворога ще більше дратувало.
Таким чином, поняття "пробудження ворога вночі, що починав лютувати" позначилося у сталому виразі
"to moon the giant". В подальшому, даний концепт почав застосовуватись у метафоричному контексті на
позначення "гніву конкурента чи представника іншої компанії, який довідався, що його намагаються
обманути у бізнес-угоді".
Таким чином, складний характер структурної організації концепту, що відображається в мові,
передбачає, що за ним можуть стояти знання різного ступеня абстракції. Як зазначає М. М. Болдирєв, за
складом та ступенем абстракції виділяють такі типи концептів, як конкретно-чуттєвий образ, уявлення,
схема, поняття, прототип, пропозиція, фрейм, сценарій та гештальт [3: 36; 11: 209].
Іншим способом передачі складних концептів, що містить у собі порівняння кількох понять чи
певного досвіду, є метафора. Метафора в межах когнітивної лінгвістики інтерпретується як ментальновербальний конструкт, призначений для номінації або характеризації нового об'єкта чи концепту за
допомогою вже відомого поняття [2: 7]. Мова виступає як засіб закріплення даного зв'язку і зберігання
норм комунікативної поведінки мовців. Тому вивчення метафори як продукту ментально-вербальної
діяльності сприяє комплексному аналізу явища мовних тропів [14: 10].
Виникнення метафори чи надання нового метафоричного сенсу раніше існуючій образній номінації
відбувається за допомогою комплексу певних когнітивних операцій над знанням, у результаті яких
формується фактично нове або модифіковане ментальне уявлення про предмет або явище, що в
подальшому закріплюється в мові [4: 34]. Семантико-когнітивне дослідження метафоризації
ускладнюється тим, що метафора, з одного боку, є об'єктом "смислосприйняття", а з іншого, – є об'єктом
"смислопородження" [15: 3].
О. М. Лагутою запропоновано розпізнавання смислового змісту метафори, що здійснюється за
наступною схемою: 1) вичленення невідомого об'єкта (похідного метафоричного значення), позначеного
вже наявним ім'ям відомого об'єкта; 2) співвіднесення цього об'єкта з уже відомим (вихідною
понятійною сферою) на основі типових ситуацій; 3) вичленення інваріантних ознак у нового і вже
відомого об'єктів і встановлення ознаки, що бере участь в організації нового сенсу; 4) розпізнавання
раніше невідомого об'єкта, формування уявлень про нову понятійну сферу [15: 4]. Це створює певну
схему вербалізації та інтерпретації метафори у лінгвокогнітивному аспекті:
"In other words, they shop the way most Americans shop, in that confused hierarchy-busting manner the
market researchers now call rocketing. They spend lots of money on a few items they really care about – their
barbecue grills or their lawnmowers – and then they go downmarket to Wal-Mart to buy most of the other stuff
they don't care about. This isn't upper-class consumption…". – The New York Times, June 29, 2003. 1)
rocketing у контексті shopping; 2) a self-propelling device; to move off at high speed; to rise rapidly; 3) to rise,
high, self-propelling; 4) a great amount of money people consciously spend on some important issues in
comparison with other household spendings. Таким чином, поняття ракети при розширеному
детермінуванні та знаходженні спільних ознак – підніматися, високо, самокерування – перейшло в новий
концепт свідомо витраченої великої суми грошей на певні речі домашнього користування порівняно з
економними покупками інших товарів для утримання будинків. Інший приклад: "Even if the court extracts
a penalty on Microsoft's PC business, it will have shifted its money into new markets. Today, we pay a "Bill
Gates tax" on every PC. Tomorrow, we'll pay a similar toll to Bill for satellite systems and cable systems" –
Jesse Berst's AnchorDesk, November 8, 1999. 1) Bill Gates у контексті tax system; 2) the founder and the
chairman of the Microsoft Company; the creator of the operational systems; 3) the strategy, licensing; 4) the tax
from buying a new PC in a form of OS licensing fees that go to Microsoft [1]. Ототожнення Біла Гейтса із
усією інфраструктурою та політикою компанії Майкрософт призвело до формування нового поняття
оподаткування за ліцензування операційної системи персональних комп’ютерів, названого "на честь"
фундатора корпорації.
Таким чином, метафорична модель розуміється як існуюча в свідомості носіїв мови схема вербалізації
корелятивних в аналогово-асоціативному плані понять. Згідно з іншою, розробленою В. М. Телією,
методикою метафорична модель є трикомпонентною структурою, яка включає вихідну і нову
концептуальні сфери та семантико-когнітивний формант [7: 176]. Наприклад, метафорична модель
pancake people – "food → human being > information": Internet users who read the info widely but without
depth. Гастрономічне поняття у словосполученні із означенням людей утворило новий концепт у сфері
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інформатики – поверхневий аналіз великої кількості інформації, з якою читачі стикаються щодня.
Monster country – "myth creature → administrative unit > economics": large and populous country, especially
one that wields enormous economic and cultural power [1]. Означення міфічної істоти у співвідношенні із
назвою адміністративної одиниці дало поштовх для формування економічного поняття
високорозвиненого та багатого суспільства. Отже, важливим є питання вживання метафори не лише в
художньому дискурсі, але й у суворо визначеному науковому стилі мови. Дослідження метафоричних
термінів саме в такому аспекті дозволяє з’ясувати загальне і національне бачення світу в процесі
перенесення значення загальновживаного слова на спеціальне і, таким чином, визначити вплив мовних і
позамовних чинників на характер метафоричного термінотворення [8: 6]. Зокрема проілюструємо це в
контексті бізнес дискурсу.
Терміносистема бізнесу та фінансів – одна з найактивніших у плані поповнення лексичних одиниць,
оскільки вона відображає стан постійного прогресу та конкурентоспроможності сучасних бізнесвідносин. Тенденція застосування метафор у чітко регламентованій метамові науки певним чином сприяє
її легкій інтерпретації та засвоєнню, а не створює додаткові труднощі в розумінні. Таким чином, можна
стверджувати, що функції метафори в термінології не обмежуються номінативними. У випадках, коли
метафора дає найменування об’єктам, які осягаються тільки уявою, вона не стільки фіксує схожість,
скільки вказує дослідникам на ще невідомі подібності й аналогії. Тобто, процес творення метафор може
продовжуватися навіть коли слово вже стало метафорою. Термінологічна метафора може одночасно і
формувати уявлення про даний об’єкт, і передбачати увесь хід думок, пов’язаний із ним, отже, виступати
знаряддям мислення [8: 7].
Процес вербалізації концептів, понять проілюструємо на прикладах наступних мікроконтекстів, де
чітко простежується зв'язок загальнолюдських концептів із фінансовими чи загальновживаними
лексемами для образного та, водночас, доступного означення термінів у сфері бізнес-зв’язків та фінансів.
Для цього застосовується запропонована О. М. Лагутою вище схема інтерпретації семантичноконцептуального змісту лексичних одиниць із подальшим їх поясненням.
"Lenders brazenly advertised "low-doc" and "no-doc" loans that required borrowers to provide little or no
documentation of their ability to repay. They pushed "ninja" loans, requiring no income, job or assets. And
adjustable rate mortgages that were barely affordable at their teaser rates." – "Risky-mortgage meltdown was
predictable, preventable", USA Today, August 10, 2007 [1]. 1) ninja у контексті money transfer; 2) a brave
warrior, desperate and risky; 3) risky action, desperate person; 4) giving money to a person that has no income
and job. Уявлення про ніндзю як про безстрашного і відчайдушного воїна, якому нічого не завадить,
вербалізувалося у сфері кредитів на позначення такого типу позики без надання документів про доходи
чи взагалі при їх відсутності.
"Mr. Kramer passed what is perhaps the most exacting transplant screening test, what some call the wallet
biopsy. After initial denials, Medicare and his private insurer…agreed to cover the costs of the transplant,
allowing him to travel "out of network" to Pittsburgh for the procedure." – "H.I.V. Patients Get Fresh Hopes for
Donor Organs", The New York Times, December 11, 2001. 1) biopsy у контексті money operation; 2)
extraction of body tissue to determine the cause of disease; 3) extraction for examination; 4) performing an
expensive health or business procedure. Використання медичного терміну біопсії як вилучення певної
тканини людини для дослідження ототожнилось із вилученням великої суми грошей на проведення
певної процедури і зафіксувалось у лексемі "біопсія гаманця".
"There have already been many measures designed to improve bank liquidity and none has had the desired
effect. The Bank of England hopes that giving money directly to companies by buying bonds will ease this deeply
worrying state of affairs. In the mordant wit of the City, we have created zombie banks: they have been brought
back from the dead but they are not functioning properly. It is essential they start to work again." – "The
economy is on a wing and a prayer", The Daily Telegraph, March 6, 2009 [1]. 1) zombie у контексті banking;
2) a person, lifeless or reanimated; totally lacking an independent judgment; 3) reanimated, lacking
independency; 4) a bank that does not function properly but remains in business thanks to the government
support. Таким чином, розуміння людиною зомбі як неіснуючого чи невидимого створіння перейшло на
характеристику банку, котрий не спроможний повноцінно функціонувати.
"Public companies also have much stricter rules of disclosure to potential investors. The company founder
who used to keep his yearly salary a tight secret must reveal all when he goes public. "You have to be prepared
to open the kimono, Meyers said." – "Going public: Rewarding, dangerous", The Fresno Bee, 2011. 1) kimono у
контексті documents; 2) to open; loose ankle-length garments that are the main clothes in Japan; 3) main,
disclose; 4) to expose company’s accounting books for inspection. Ця асоціація стала ідіомою в англійській
мові. Застосування знання англомовних жителів про кімоно, як основний одяг східної країни,
ототожнилось із розумінням не дуже приємної процедури, котра змушує компанію відкрити та надати
увесь перелік документів бухгалтерського обліку для перевірки.
"Job cuts and a dividend reduction are thought to have already been factored into the share price. Equity
salesmen believe that there is also little that could be said to push the shares higher on the day as the
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management has already kitchen-sinked the business and parted with Mariah Carey, one of its most expensive
stars." – "Hedge funds rush to pick up EMI's tune", The Daily Telegraph, March 15, 2002. 1) to kitchen sink у
контексті company’s policy; 2) to pour out all food prepared because it is bad; 3) to pour, everything, bad; 4) to
announce all of company’s bad financial news at one time. Розуміння метафори kitchen-sinked базується в
основному на побутових реаліях, а не на фіксованому словником значенні слів. Коли людина готує їжу,
але вона видається несмачною чи непридатною для споживання, то зазвичай, із негативними емоціями це
все виливається у кухонну раковину. Суспільство помітило аналогію даного концепту із бізнеспроектами компанії, що не виконуються добре і керівники змушені повідомити справжній занедбаний
стан усіх справ одразу.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що існує безпосередній зв'язок мислення та систематизації
знання про навколишній світ спершу у концептах, що є змістовими одиницями пам’яті та досвіду. Саме
когнітивна лінгвістика звернула вперше свою увагу на глибинне дослідження взаємообумовленості
мислення та особливостей мовлення. Подальші дослідження потребували обґрунтування відношення
ментальних структур до значень лексичних одиниць, що забезпечило впровадження лінгвокогнітивного
аналізу. За допомогою даного аспекту можна виявити деякі особливості вербалізації мисленнєвих
концептів на семантичному рівні мови.
Оскільки такі досвідні конструкти є складними для позначення у мові одним словом, то активно
застосовується метафора як виразник асоціативних зв’язків з іншими, вже доступними розумінню
поняттями. Метафора, в свою чергу, є не тільки продуктом, але й процесом вербалізації структур
пізнання, що проходить кілька стадій за схемами, запропонованими провідними лінгвістами. Оскільки
метафорика певним чином полегшує процес пізнання та засвоєння знань, вона почала активно входити у
науковий дискурс. На мові фінансів та бізнесу в даній статті підтверджено продуктивне застосування
метафоричного перенесення для вербалізації складних понять для кращого їх розуміння. Також
застосовано лінгвокогнітивний аспект аналізу метафор-термінів для виявлення особливостей
формування уявлень-концептів бізнес-мови. Застосування лінгвокогнітивного підходу до аналізу лексики
сучасної англійської мови є перспективним напрямком дослідження, що дозволить виявити основні
тенденції розвитку англістики та фундаментальні когнітивні основи її функціонування.
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Гуменная И. И. Лингвокогнитивный аспект метафоры английского бизнес-языка.
В статье исследуется процесс вербализации смысла ментальных концептов и их выражение в
семантическом значении лексических единиц современного английского языка. Проанализированы
лингвокогнитивные особенности образования на основе аналого-ассоциативных связей метафоры, которая
составляет ментально вербальную единицу смыслообразования. Охарактеризованы этапы метафоризации
и подтверждено широкое функционирование метафор-терминов в английском бизнес-языке.
Ключевые слова: концепт, вербализация, лингвокогнитивный аспект, метафорическая модель,
терминосистема финансов, бизнес контекст.
Gumenna I. I. Linguistic and Cognitive Aspect of the Metaphor in the English Business Language.
The article investigates the process of the sense verbalization of mental concepts and their expression in the
semantic meaning of lexical units of the modern English. Linguistic and cognitive peculiarities of metaphor
formation are analyzed on the basis of analogy and associative links. Thus, a metaphor is considered to be a
mental and verbal unit of the sense formation. The correlation of the conceptual sense and verbal meaning is
investigated by means of the linguistic and cognitive analysis. The stages of metaphor formation are
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characterized according to the process of modification from the source domain meaning to the target domain,
already metaphoric, meaning of the lexical unit. It is also suggested the schemes of the metaphor interpretation,
one of which is aimed at creating a metaphoric model. The functioning and the wide application of termmetaphors in the English business language are confirmed by the analysis of microcontexts with appropriate
lexical examples. It is also proved that metaphors serve the English terminology in order to be comprehensive
and more understandable, using analogy and associative links with simple concepts that are already fixed in the
mental worldview and the speakers' experience. Thus, the metaphor is both the aim of verbalization and the
process of it. This fact proves the necessity and the tendencies of the metaphor investigation within the cognitive
linguistics and semantics.
Keywords: concept, verbalization, linguistic and cognitive aspect, metaphoric model, finance terminology,
business context.

258

УДК 81’23
Н. О. Онищук,
аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
LadyN.86@mail.ru
ШКАЛЮВАННЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
У статті на основі матеріалів, отриманих у ході використання міждисциплінарного методу
шкалювання як засобу об’єктивації суб’єктивного у сприйманні лексики у психолінгвістичному аспекті,
показано особливості проведення експериментального відбору матеріалу (способом шкалювання),
представлено результати проведеного вимірювання.
Ключові слова: вільний асоціативний експеримент, шкалювання, стимульний список.
Становлення будь-якої самостійної наукової галузі знань визначається чіткою сформованістю її
методологічного апарату, що, передусім, визначається предметом та об’єктом дослідження, наявністю
актуальної проблемної пізнавальної ситуації та методичним інструментарієм для її прояснення та
вирішення. Глобальною проблемою, яка визначає сьогоднішній стан наук гуманітарного циклу, є
вивчення психічної організації особистості, яка зумовлює процеси пізнання людиною світу та самої себе
у межах фізичної та соціальної реальності.
Ця проблема висвітлена у працях видатного російського вченого Л. С. Виготського. Його ідеї були
підґрунтям для розвитку психолінгвістики, відносно молодої науки (від 1953 року), яка вивчає природу і
функціонування мовлення і мови, використовуючи та поєднуючи відомості та підходи психології та
лінгвістики. Основоположною ідеєю культурно-історичної теорії Л. С. Виготського, якою послуговується
сучасна психолінгвістика, є теза про опосередковану природу психіки людини, що визначається дією
знакових систем, чільне місце серед яких посідає мова. Вона [ідея] значно розширює обрії психолінгвістики, і
тим самим, дає змогу по-новому розставити акценти у визначенні її предмета та об’єкта [1].
Проблеми мови та мовної свідомості не можна досліджувати тільки на основі парадигм чистої
лінгвістики: мова є не тільки засобом спілкування, а й знаряддям мислення. Мова потребує розуміння,
яке виникає лише тоді, коли, з одного боку, його змістовна сторона буде незмінно пов'язана з психікою
людини, а з іншого – з тим, що елементи психічної діяльності людини як відображення її свідомості
знаходять прояв у живій реальній діяльності людини. Значить, що не можна розглядати мову за межами
зв'язку з діяльністю самої людини, тому мовна свідомість вивчається нами не тільки як психічний
процес, пов'язаний із психічною діяльністю людини, але і як психолінгвістичне та когнітивне явище, яке
актуалізується у проявах мовної свідомості в діяльності людей, у ході їхнього спілкування та взаємодії.
Оскільки "мовна свідомість не може бути об'єктом аналізу в момент перебігу психічних процесів, то вона
може бути досліджена тільки як продукт психічної діяльності, що має експліцитне вираження у формах
артефактів, відчужених від суб'єкта свідомості" [2].
Суспільний характер свідомості породжується у ході колективної суспільно-практичної діяльності.
Результатом спільної діяльності людей став розвиток абстрактного мислення і мови. Свідомість і мова
утворюють діалектичну єдність. Мова є безпосередньою дійсністю думки, свідомості [3]. Вона бере
участь у процесі розумової діяльності як її чуттєва основа чи знаряддя. Свідомість не тільки виявляється,
але і формується за допомогою мови. У цій єдності визначальною стороною є мислення: будучи
відображенням дійсності, воно створює форми і диктує закони свого мовного буття. Через свідомість і
практику структура мови в кінцевому підсумку висловлює, хоч і в модифікованому вигляді, структуру
буття. Обидві сторони цієї єдності відрізняються одна від одної: свідомість відображає дійсність, а мова
позначає її і висловлює в думці.
Мовознавство останніх десятиліть характеризується рішучим поворотом у вивченні людського
фактора в мові – "людина-мовець – homo de paroles" [4], тобто мова розглядається не тільки і не стільки
як система знаків у людській свідомості. Свідомість, за О. М. Леонтьєвим, у своїй безпосередності
відкривається суб'єкту картиною світу, в яку включений він сам, його дії і стан [5].
Таким чином, свідомість розглядається нами як ідеально-об'єктивна суспільна сутність,
детермінована буттям, що відбивається у вигляді образів і уявлень, що зберігаються в мозку людини,
недоступна безпосередньому спостереженню, але в той же час і нерозривно пов'язана з дійсністю
внаслідок реалізації його за допомогою механізмів мови.
Метою цієї статті є обґрунтування ідеї про використання методу експериментального матеріалу
(шкалювання) для об’єктивації суб’єктивного у суспільній свідомості мовців.
Е. Г. Юдін визначає загальну схему рівнів методології, до якої належать такі складові: вищий рівень
філософської методології науки, рівень методологічних загальнонаукових принципів дослідження, рівень
конкретно-наукової методології, рівень методики і техніки дослідження [6].
© Онищук Н. О., 2014
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Експеримент – засіб об’єктивації, спосіб вимірювання об’єктивних відомостей. Для отримання
ефекту від експериментальної роботи необхідно дібрати адекватний матеріал. У разі проведення
асоціативного експерименту виникає проблема об’єктивації (встановлення спільного) суб’єктивних
вражень (окремих реакцій мовців). Засобом такої об’єктивації може бути шкалювання.
Шкалювання – метод моделювання реальних процесів за допомогою числових систем. У науках
соціальних і гуманітарних шкалювання є одним із найважливіших засобів аналізу досліджуваного
математичного явища, а також способом організації емпіричних даних, одержуваних за допомогою
спостереження, вивчення документів, анкетування, експериментів або тестування [7; 8]. Більшість
соціальних і психологічних об'єктів неможливо чітко фіксувати щодо місця і часу їх існування, тому
вони не піддаються прямому вимірюванню. А отже, виникає питання специфіки числової системи,
здатної корелювати з емпіричними даними такого типу. Різні методи шкалювання служать особливими
прийомами трансформації якісних характеристик в певну числову змінну. Загальний процес шкалювання
полягає в конструюванні за певними правилами самої шкали і містить два етапи:
1) на етапі збору даних, від методів якого залежить вид соціально-психологічної інформації,
створюється емпірична система досліджуваних об'єктів і фіксуються типи взаємин між ними;
2) на етапі аналізу даних, від методів якого залежить обсяг інформації, будується числова система, що
моделює відношення емпіричної системи об'єктів; іноді цей етап позначається як вибір і реалізація
методу шкалювання.
Шкала – це засіб фіксації результатів вимірювання властивостей об'єктів шляхом упорядкування їх в
певну числову систему, в якій відношення між окремими результатами виражене у відповідних числах
[9]. У процесі упорядкування кожному елементу вибірки ставиться у відповідність певний бал (шкальний
індекс), що встановлює положення спостережуваного результату на шкалі.
Шкалювання є операцією упорядкування вихідних емпіричних даних шляхом переведення їх в шкальні
оцінки. Шкала дає змогу впорядкувати явища, що спостерігаються, при цьому кожне з них отримує кількісну
оцінку (квантифікується). Шкалювання допомагає визначити нижчий і вищий ступені досліджуваного явища.
Наприклад, при дослідженні певних інтересів осіб встановлюються їх межі: дуже великий інтерес – дуже
слабкий інтерес. Між цими кордонами визначається ряд ступенів. У результаті складається така шкала
інтересів: дуже великий інтерес (1); великий інтерес (2); середній (3); слабкий (4); дуже слабкий (5).
У психолого-педагогічних дослідженнях застосовують класифікацію шкал, запропоновану
С. Стівенсоном, згідно з якою чотири основних способи вимірювання, пов'язані з різними правилами,
називають вимірювальними шкалами (номінальна, порядкова, інтервальна і шкала відносин) [10].
Будь-яке лексико-семантичне дослідження успішне лише за умови правильно відібраного лексичного
матеріалу.
Потрібно зазначити, що у відомій нам літературі практично не вказано, що автори надавали
цьому питанню необхідної уваги. Отже, процедура відбору матеріалу частіше всього зводиться до:
"Для дослідження були відібрані дієслова..." [11]. Очевидно, що у більшості випадків автори
мають власну думку щодо того, скільки саме і яких слів потрібно вивчати.
Традиційно для відбору лексичного матеріалу використовують словники, тексти, живе
мовлення носіїв мови тощо. Нами були використані такі джерела відбору матеріалу:
1. Словники. Словники української мови зазвичай побудовані не за типом тезаурусів, тому містять
переважно літературні слова, поширені в сучасній комунікації. У такому випадку словники з державного
управління [12], економічних [13], юридичних термінів [14], а також значною мірою тлумачний словник
[7] дають потрібну нам суспільно-політичну лексику.
2. Експеримент. Це опитування носіїв мови з метою виявлення активного словника. Саме поняття
"активний словник" пропонує оцінку ступеня володіння відповідними словами, яку легко отримати саме
шляхом вивчення поведінки "середнього" носія мови. Не можна також не враховувати такий фактор, як
"ціна дослідження". Проведення експерименту об’єктивніше, ніж детальний аналіз словників, а тим більше
великої кількості текстів. Якщо експеримент організований належним чином і опитують достатньо велику
групу інформантів, то отримання "активного словника" практично гарантоване [15: 10-11].
Для формування стимульного списку зі специфічною лексикою – групи суспільно-політичних слів
сфери державного управління – з метою максимальної об’єктивації відібраного матеріалу ми
використали таку джерельну базу: шляхом вибірки з Енциклопедичного словника з державного
управління було відібрано 197 слів, які склали список для шкалювання. Лексеми обрані за алфавітом,
тому відносно суб’єктивно визначена їх кількість та актуальність для мовців.
Ми використали метод шкалювання як підготовчий етап вільного асоціативного експерименту. Для
організації та проведення останнього необхідним є розв’язання таких завдань:
1) формування стимульного списку (в нашому випадку за допомогою шкалювання);
2) визначення групи інформантів: нефахівці – люди від 17 до 30 років, які є користувачами
управлінських послуг (студенти) та, з метою контролю, фахівці – суб’єкти державного управління (віком
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від 22 до 35 років), у яких має бути сформована професійна картина світу, що зазнає впливу термінів та
понять державного управління.
Для опрацювання результатів ми застосували трансформований варіант методу полярних профілів
(передбачає застосування для оцінки умовної шкали, крайніми точками якої є протилежні значення
ознаки (наприклад, добрий – злий, теплий – холодний і т. д.). Проміжок між полюсами ділиться на
довільну кількість частин (балів): наприклад, оцінка ступеня довіри кандидату на виборну посаду дається
в полярній шкалі: (Довіряю повністю) 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Зовсім не довіряю) із методом
рейтингу (оцінка об'єкта проводиться шляхом усереднення оціночних суджень групою компетентних
експертів. Маючи загальні критерії оцінки (у порядковій шкалі, в балах), експерти незалежно один від
одного (в усній або письмовій формі) виносять свої судження. Усереднений результат експертної оцінки
є досить об'єктивним і називається рейтингом.).
Ми запропонували оцінити поняття за шкалою: "1" – не важливо; "2" – байдуже; "3" – потрібно; "4" –
важливо; "5" – дуже важливо. У шкалюванні взяли участь 231 інформант із різних регіонів України
(Житомирської, Київської, Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Харківської областей, АР Крим), серед
яких студенти ВНЗ, а також державні службовці. Отримавши анкети, інформанти мали ставити оцінки в
дужках після понять чітко та розбірливо, не відвертатися, не заглядати до анкети сусіда, не питати в нього
поради і намагатися писати чітко та розбірливо, адже важливо, щоб оцінка була індивідуальною.
Проаналізувавши отримані результати опитування за шкалою від 1 до 5, шляхом вибору найвищої
загальної оцінки ми відібрали з початкових (197 слів) 105 слів-стимулів для майбутнього стимульного
списку: АДМІНІСТРАЦІЯ, АЛЬТЕРНАТИВА, АТЕСТАЦІЯ, БЕЗПЕКА, БІДНІСТЬ, БІЛЬШІСТЬ, ВЕТО,
ВИБОРИ, ВИКЛИК, ВІДДІЛ, ВЛАДА, ВПЛИВ, ВРЯДУВАННЯ, ГЛАВА ДЕРЖАВИ, ГРОМАДА,
ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА, ДЕКРЕТ, ДЕМОКРАТIЯ, ДЕПАРТАМЕНТ,
ДЕРЖАВА, ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН, ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ, ДЕРЖАВНІ КОШТИ, ДІЯЛЬНІСТЬ,
ДОТАЦІЯ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА, ЕТИКА, ЕТНОС, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СОЮЗ, ЖИТТЯ СУСПІЛЬНЕ, ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНЕ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЗАКОН,
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА, ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІТИЧНА, ІДЕАЛ СУСПІЛЬНИЙ, IМУНIТЕТ,
ІНВЕСТИЦІЇ, ІНТЕРНЕТ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФРАСТРУКТУРА, КАДРИ, КАР’ЄРА, КЕРІВНИК,
КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, КОНСТИТУЦІЯ, КОНЦЕПЦІЯ, КООРДИНАЦІЯ, КОШТОРИС,
КРАЇНА, КУЛЬТУРА, ЛІДЕРСТВО, МИТО, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, МІНІСТР, МІСЦЕВА
ВЛАДА, МОДЕРНІЗАЦІЯ, МОНІТОРИНГ, НАРОД, НАЦІЯ, НОРМАТИВ, ОСОБИСТІСТЬ,
ПАРЛАМЕНТ, ПАРТНЕРСТВО, ПАТРІОТИЗМ, ПОЛІТИКА, ПОСАДА, ПОСТАНОВА, ПОТЕНЦІАЛ,
ПОТРЕБИ, ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВОСУДДЯ, ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМА,
ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРОЕКТ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, РЕСПУБЛІКА, РЕСУРСИ, РЕФЕРЕНДУМ,
РЕФОРМА, РІВЕНЬ ЖИТТЯ, РОЗВИТОК, САМОВРЯДУВАННЯ, СВОБОДА, СЛУЖБА,
СТАБІЛІЗАЦІЯ, СТАНДАРТ, СТАТИСТИКА, СТРАТЕГІЯ, СТРУКТУРА, СУВЕРЕНІТЕТ,
СУСПІЛЬСТВО, ТЕОРІЯ, УГОДА, УКРАЇНА, УПРАВЛІННЯ, УРЯД, ФЕДЕРАЦІЯ, ЦИВІЛІЗАЦІЯ,
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ. Опрацювання результатів відбувалося за принципом встановлення сумарної загальної
оцінки,
наприклад:
поняття
ВИБОРИ
отримало
в
інформантів
896
балів
(5+4+1+5+1+5+5+3+3+5+5+1+4+5+3+5+3+2+5+5+5+4+ і т.д. ), а поняття НАЦІЯ – 1060 балів (таким же
чином: шляхом додавання усіх оцінок). Діапазон сумарної загальної оцінки достатньо широкий: від 391
балу (МАРГІНАЛ) до 1078 балів (КРАЇНА).
Цікаво те, що інформанти досить низько (від 1 до 3 балів) оцінили, на наш погляд, такі актуальні
поняття, як: ДВОМОВНІСТЬ (БІЛІНГВІЗМ), ОЛІГАРХІЯ, ОПОЗИЦІЯ, СВОБОДА СЛОВА,
СТАНДАРТ, ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ХАБАР, ХАОС, ЦИВІЛІЗАЦІЯ тощо. Вони [поняття] були
вилучені із майбутнього стимульного списку. Залишається питанням причина такого повороту подій. Не
виключено, що низько оцінені поняття або не зрозумілі для інформантів, або дуже часто
використовуються ними як носіями мови, що викликає нівелювання смислу.
Досвід дослідників та наш власний свідчать, що список стимулів не повинен перевищувати 110–120
(у нашому випадку 105). Робота над списком відбуватиметься у трьох етапах, кожен із яких
складатиметься із 35 слів. Тобто інформант працюватиме кожного разу з певною порцією стимулів. Саме
за такої кількості увага реципієнта залишатиметься досить стійкою, дозволить отримати оптимальні
результати. Досвід свідчить, що якщо порція слів більша, то спостерігається зниження інтересу, млявість,
неуважність, що призводить до "написання чого-небудь".
На основі списку стимульних лексем буде сформовано анкету для проведення вільного асоціативного
експерименту.
Таким чином, статистичні методи, зокрема шкалювання, відіграють значну роль у сучасних
дослідженнях за умов їх правильної організації. Ці методи найбільш поширені у соціальних
дослідженнях, при вивченні громадської думки, коли не вимагається висока точність, а потрібно лише
зорієнтуватися у тому чи іншому питанні. Шкалювання продуктивне і у лінгвістичних дослідженнях.
Зокрема, наш експеримент показав ефективність шкалювання як методу отримання об’єктивної
інформації від суб’єктів-носіїв мови.
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Онищук Н. О. Шкалирование как начальный этап свободного ассоциативного эксперимента.
В статье на основе материалов, полученных в ходе использования междисциплинарного метода
шкалирования как средства объективации субъективного в восприятии лексики в психолингвистическом
аспекте, показаны особенности проведения экспериментального отбора материала (способом
шкалирования), представлены результаты проведенного измерения.
Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, шкалирование, стимульный список.
Onyshchuk N. O. Scaling as the Initial Stage of the Free Associative Experiment.
The article is based on the material obtained from the use of an interdisciplinary method of scaling as a
means of objectification of the subjective in the perception of vocabulary in the psycholinguistic perspective.
It is also shown the features of the experimental selection of the material (scaling method) and presented the
results of the measurements. Scaling as a statistical method plays an important role in the modern studies
under conditions of the proper organization. This method is also efficient in the linguistic studies.
Specifically, our experiment shows the effectiveness of scaling as a method of obtaining the objective
information from subjects-native speakers. On the basis of scaling we have formed an objective list of
incentive lexemes for the future free associative experiment.
Keywords: free association experiment, scaling, list of incentive lexemes.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕРМІНИ ВІДПОЧИНКУ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ
ПУТІВНИКІВ ПО УКРАЇНІ
У статті розглянуто питання утворення туристичних термінів на тлі активного розвитку світового
туризму, що триває до нинішнього часу. Стаття містить низку культурологічних посилань, оперування
якими допомагає налагодженню розуміння між туристами. Автор статті звертає увагу на
тлумачення загальновживаних туристичних термінів та їх походження.
Ключові слова: лінгвістичні терміни відпочинку, англомовні туристичні путівники,
світовий туризм, туристичні терміни.
Постановка проблеми. Мовознавство (лінгвістика) – наука про мову в усій складності її прояву;
природну людську мову взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її представників.
Мовознавство – це гуманітарна наука. Вона є розділом культурології (поряд із мистецтвознавством і
літературознавством) і філології (поряд із літературознавством), а також галуззю семіотики – науки про знаки.
Лінгвістика вивчає не лише існуючі (що існували або можливі в майбутньому) мови, але і людську
мову взагалі. Мова не дана лінгвістові в прямому спостереженні; безпосередньо спостерігаються лише
факти мови, або мовні явища, тобто мовні акти носіїв живої мови разом із їх результатами (текстами) або
мовний матеріал (обмежене число письмових текстів на мертвій мові, якою вже ніхто не користується як
основним засобом спілкування).
Надання визначення та функцій терміну відноситься до проблем сучасної лінгвістики. К. Я. Авербух
пише, що ''вже в період становлення термінологічної науки сформувались два практично
взаємовиключаючі погляди на терміни: а) точка зору Д. С. Лотте і його послідовників, заснована на тому,
що терміни – це особливі слова в основі будь-якої розвинутої національної мови, які вимагають
впорядкованого і ціленаправленого впливу; б) погляд Г. О. Винокура, що розглядає терміни не як
особливі слова, а як слова з особливою функцією, і що терміном може бути будь-яке слово, яким би
простим воно не було'' [1: 6-7].
Метою статті є розгляд питання туристичних термінів на тлі сучасного розвитку світового туризму.
Виклад основного матеріалу. Термінологія – сукупність одиниць спеціальної номінації деякої
галузі діяльності, ізоморфна система її понять та обслуговуюча її комунікативні потреби.
Терміносистема – це система термінів у певній галузі, підгалузі наукового або технічного знання, що
обслуговує наукову теорію або наукову концепцію.
Джерелами терміносистем слугують термінології. Але, на відміну від термінології, терміносистема
формується не разом із формуванням певної науки, а відповідно до етапів формування теорії цієї науки.
Проте в основі терміносистеми не обов'язково має бути наукова теорія. Іноді достатньо, щоб була лише
концепція або узагальнені ідеї.
Термін – елемент термінології (терміносистеми), що являє собою сукупність всіх варіантів немовного
знаку, що виражають спеціальні поняття певної галузі діяльності [1: 21].
У Л. Новікова можна побачити інші визначення: Термінологія – сукупність спеціальних слів
(термінів) різних галузей науки і техніки, які функціонують у сфері професійного спілкування. Термін –
це слово чи словосполучення, що є найменуванням наукового чи технічного поняття. Але термін не
просто називає поняття, а визначає його: терміну властива також дефінітивна функція [2: 101-102]. В. П.
Даниленко дефінує слово ''термін'' наступним чином: Термін – слово (чи словосполучення) із певною
сферою вживання, що є найменуванням спеціального поняття і вимагає дефініції. Щодо термінології В.
П. Даниленко наводить два поняття: 1) вужчому поняттю термінології відповідає сукупність термінів
певної галузі знань (однієї науки чи наукового напрямку), що відображає відповідну сукупність понять;
2) ширшому поняттю термінології належить загальна сукупність термінів усіх сфер діяльності [3: 15].
Термін (лат. Terminus ''межа, кінець'') – це спеціальне слово чи словосполучення, прийняте в певній
професійній сфері та вжите за певних умов. Термін являє собою словесне позначення поняття, що
входить у систему понять певної галузі професійних знань. З усього вищесказаного можна зробити
висновок про відсутність єдиного розуміння поняття ''терміну''. На думку А. В. Суперанської, це
пов’язано з тим, що представники різних дисциплін вкладають в це поняття своє особливе розуміння і
уявлення та визначають його по-своєму [4: 11]. Тому потрібно враховувати, що кожен термін необхідно
розглядати не тільки з лінгвістичної точки зору, а також із точки зору даної галузі. Термін повинен
виконувати вимоги обох цих точок зору, відповідати ідеальним умовам. Таким умовами є: однозначність,
© Прима В. В., 2014
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точність, стійкість та відсутність експресивності. Все ж лінгвісти вважають, що найважливішою умовою
терміна є однозначність [4: 102].
Під туризмом розуміють теорію і практику різного роду походів, сходження на гори і подорожі з
метою спортивного суперництва, активного відпочинку, освіти і виховання. Для подорожей у відпустку з
використанням громадського або особистого транспорту, в яких головне місце займають розмови і
відпочинок, все більше підходить слово туризм. Туризм складає частину фізичної культури і спорту,
оскільки він служить проявом здорового способу життя, розвитку, досконалості і збереження фізичної
працездатності і усесторонньої підготовки. В туристичній діяльності в центрі уваги знаходяться різні
форми планомірних і організованих туристичних походів, велотуризм, подорожі на човнах і лижних
походів. Крім того, туризм пов’язаний із культурними цінностями. Особливо важливе значення туризму
полягає в організації дозвілля для молоді.
Різні форми туризму віддають перевагу засобам організації раціонального дозвілля, активного
відпочинку і проявлення здорового способу життя для широких прошарків населення, різних за віком.
Слово tourist з'явилося в англійській мові на початку ХІХ століття й у перекладі з англійської означає:
той, хто здійснює поїздку заради власного задоволення чи розширення культурного кругозору. По
визначенню ООН турист – це особа, що перебуває в даній місцевості терміном більш ніж на одну ніч і
менш ніж на рік.
У сучасному світі туризм виступає як надзвичайно багатий за змістом і розмаїтий за проявами
соціальний феномен. Своїми функціями – світоглядною, культурно-пізнавальною, соціальною,
комунікативною, інтегративною, рекреаційною – він істотно впливає на людину, її ціннісні орієнтації,
процеси самопізнання і самовдосконалення.
Потяг до подорожей є нині прикметою часу. Це висуває туризм на одне з провідних місць серед
найбільш масових і ефективних форм організації відпочинку, що сприяють фізичному і духовному
розвитку людини.
Своїми багатогранними можливостями туризм забезпечує інтеграцію нашого поляризованого світу,
завдяки безпосереднім, спонтанним і щиросердним контактам, що здійснюються між людьми, які
уособлюють різні культури і способи життя, активно сприяє встановленню у світовому і регіональному
суспільному просторі атмосфери добросусідства, – справедливо зазначається у Глобальному етичному
кодексі туризму.
Безпосередньо впливаючи на процеси консолідації нації, він виховує толерантність, гостинність,
сприяє стабільності у суспільстві, формує комунікативну культуру та народну дипломатію, поглиблює
своїми засобами та можливостями знання людей та народів одне про одного, забезпечує крос-культурні
зустрічі та діалоги.
В останні роки в Україні швидкими темпами розвивається сільський зелений туризм, основне
завдання якого полягає у відпочинку туристів від міського шуму та метушні, ознайомленні з історикокультурними пам’ятками та місцевими звичаями і традиціями.
Проаналізувавши туристичні довідники по Україні вдалося виокремити кілька підгруп лексичних
одиниць, що відносяться до туристичної сфери, але зображують різні її сторони. Звернемо увагу на групу
лексичних одиниць, які означають терміни відпочинку.
Aquapark – аквапарк.
Beach – пляж.
Cabana – споруда на пляжі (чи біля басейну) типу бунгало, що стоїть окремо від основної будівлі і
інколи обладнана як спальня.
City tour – турпакет з екскурсіями. Як правило, включає в себе транспорт та гіда.
Downtown – діловий центр міста.
Duty Free – магазин безподаткового продажу у міжнародних аеропортах, морських портах і т. п., де
проводиться торгівля товарами вжитку по цінам, які звільнені від ПДВ та інших зборів. В деяких країнах
duty-free розміщуються також у торговій частині міста. Продаж товарів іноземцям в таких магазинах
проводиться після пред'явлення ними паспорту чи інших посвідчень.
Excursion, optional – факультативна екскурсія, екскурсія, що не включена в програму, а
представляється туристам у вільний від програми час, як правило, за додаткову плату.
Fitness Centrum – фітнес центр.
Free of charge – безподатковий ввіз.
Gift shop – сувенірний магазин.
Jet doo – снігохід.
Jet ski – водяний мотоцикл.
Mystery Tour – притулок в горах (використовується в гірському туризмі).
Pool – басейн.
Pool aquamedic – лікувально-оздоровчий басейн.
Pool indoor – Басейн критий чи всередині готелю.
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Pool heated – Басейн із підігрівом в середині готелю.
Pool paddle – Дитячий басейн.
Pool whirpool – басейн із хвилями.
Railway cruise – залізничний круїз.
Resort – курорт.
Resort area – курортна зона.
Resort hotels – готель-курорт, готель дуже високого класу з широким спектром послуг. Номери
забезпечені кавою та чаєм.
Resort of luxury – фешенебельний курорт.
Russian speaking guide – російськомовний гід.
Safari – туристична поїздка з ціллю мисливства чи знайомства з місцевою природою як правило в
екзотичних країнах.
Sailing – вітрильний спорт.
Subaqua – підводне плавання з аквалангом.
Snorkeling – підводне плавання з дихальною трубкою та маскою.
Sunshade – Велика парасоля від сонця.
Surfing – серфінг.
Talasso spa – таласотерапія, лікувально-оздоровчі процедури з використанням морських водоростей
та грязі.
Weekend rates – спеціальні тарифи на послуги в вихідні дні.
Yacht-club – Об’єднання шанувальників плавання на яхтах.
Висновки. Виявлено оперування лінгвістичними термінами англомовних туристичних путівників
допомагає налагодженню розуміння між туристами.
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Прима В. В. Лингвистические термины отдыха англоязычных туристических путеводителей.
В статье рассмотрены вопросы образования туристических терминов на фоне активного развития
мирового туризма, который продолжается до настоящего времени. Статья содержит ряд
культурологических ссылок, оперирование которыми помогает налаживанию взаимопонимания между
туристами. Автор статьи обращает внимание на толкование общеупотребительных туристических
терминов и их происхождение.
Ключевые слова: лингвистические термины отдыха, англоязычные туристические путеводители,
мировой туризм, туристические термины.
Pryma V. V. Linguistic Vacation Terms of English Travel Guide-Books in Ukraine.
The article considers questions of tourism terms formation on the background of the active world's tourism
development that takes place nowadays. The article contains the range of culturological notions, the handling of
which helps to nurture the understanding between tourists. The author of the article draws the attention on the
interpreting of common used tourist terms and their origin.
Key words: linguistic vacation terms, English tourist guide-books, the world's tourism, tourist terms.
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ПУБЛІЦИСТИКА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
У статті проаналізовано публіцистику Василя Симоненка як повноцінну складову творчої спадщини.
Тематичне та жанрове зацікавлення автора розкриває самобутність його світогляду, що сформувався
в умовах жорстокого тиску тоталітарної системи, але зберіг риси національної свідомості, високого
гуманізму та свободи духу. Виявлено, що публіцистика автора стала рушійною силою суспільних
процесів і об'єктивно розкривала різні сторони соціалістичної дійсності.
Ключові слова: публіцистика, творча спадщина, самобутність світогляду, національна свідомість.
Постановка проблеми. Глибоке осмислення основ творчості В. Симоненка неможливе без окремого
дослідження публіцистики як самовияву автора та оприявлення її у радянській культурі. Повноцінна й
продуктивна рецепція цього феномену передбачає актуалізацію соціально-історичного контексту та
зосередження уваги на ключових темах газетних публікацій В. Симоненка, які репрезентують авторське
мислення та відчуття ним соціально-культурної картини світу.
Метою статті є розкриття ролі публіцистики у творчому самовираженні В. Симоненка, а також
відстеження взаємовпливу поезії, прози та публіцистики в динамічній системі гіпертексту письменника,
що проявляється не тільки в запозиченні тем, сюжетів, образів, а й у спільній емоційній та інтонаційній
настроєвості.
Виклад основного матеріалу. Публіцистика є повноправною частиною усієї творчої спадщини автора і
тісно взаємозв’язана із поетичною творчістю. ''Поезія і журналістика не розмежовувалися у Василя. То була
органічна єдність'' [1: 301]. У поезії, особливо ранній, багато пафосних закликів, риторичних звертань,
моралізаторства, що надає їй рис публіцистичності. Схильність до такого симбіозу в творчості йде від
бажання скоріше ''докричатися'' до читача, бути почутим і корисним. Цей феномен Л. Тарнашинська
називає ''трибунністю'' в літературі [2: 275]. Публіцистика В. Симоненка також позначена впливом поезії,
часто газетні статті побудовані не за законами жанру, а у творчій формі, зі сміливою образністю,
метафорами, динамічним розвитком характерів та ліричними відступами. Автор часто використовує
сатиру, гумор, один із його улюблених тропів – персоніфікація (він ''оживлює'' книги, лавки та стільці,
статистику). Зміст своїх матеріалів В. Симоненко підсилював тонко вмотивованим діалогом,
використанням прислів’їв та приказок, певного гумористичного сюжету, а також вдало підібраним
заголовком (''Як т. Лобода піймав гаву'', ''Як хлів пожежників підвів'', ''Посмішка – паспорт щирості'',
''Художня бездіяльність'', ''Про папери, засідання і живинку'' та ін.). Використання нових прийомів було
помітним виявом індивідуальності В. Симоненка як журналіста, його авторського літературного почерку.
Публіцистика для В. Симоненка – найменш вільна грань творчості, у ній найбільше проявляється
вплив радянського способу мислення. Будучи працівником офіційного видання ''Черкаська правда'', а
потім зав. відділом пропаганди й агітації в газеті ''Молодь Черкащини'', він не міг уникнути впливу
радянських соціокультурних практик. Та й не було в журналістиці такого орієнтиру, яким став для поета
Шевченко у літературі, тож його журналістська практика розгорталася без концептуальної теорії, а йдучи
за внутрішніми стимулами. Іноді автор ховається за псевдонімом В. Щербань, можливо, таким чином
намагаючись уберегти своє ім’я від фальші замовлених матеріалів.
Журналістика стала мрією В. Симоненка ще у школярські роки, коли у книзі Етель Ліліан Войнич
''Овод'' він підкреслив рядки: ''Феліче Ріварес на прізвисько Овод... Професія – журналіст'' [3: 474]. Цей
образ і став його дороговказом на все життя. І хоча школярські мрії і справжня робота в газеті суттєво
відрізняються, друзі і колеги згадують, що В. Симоненку подобалась журналістика, але не примітивна
газетна текучка, ''яка легко робить людину автоматом'', а виважена публіцистика з думкою на лобі''. Тому
навіть у такій, здавалося б, підзалежній журналістській роботі, намагався бути самим собою, брався
переважно за літературно-мистецькі та морально-етичні теми. Він часто писав про життя народу, їздив у
відрядження, збирав матеріал для тематичних заміток. І тому, мабуть, у його поезії так багато епічного,
так багато роздумів над якимось одним фактом, що сам по собі іноді може здатися і непомітним,
незначним, але під пером поета доростає до глибокого узагальнення.
В. Симоненко дуже ретельно підходив до написання матеріалу, вивчав усі факти і найменші
подробиці, ''озброївшись блокнотом і олівцем'', він досліджував проблему з усіх точок зору. Це важлива
якість для журналіста, який хоче ґрунтовно і об’єктивно подати матеріал, але часто написане
розходилося із тим, що було насправді. Робота в офіційних друкованих органах спонукала
реконструювати життя у пресі відповідно до тоталітарних соціокультурних практик, але В. Симоненко
все одно намагається уникати прямого культивування радянських ідей. Він сконцентрував фокус на
етологічних та культурних проблемах суспільства, став на захист навколишнього середовища, формував
© Романова Н. В., 2014
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національну гідність та естетичні смаки молоді. Хоча життя часто вимагало від нього інших тем, в яких
проявлялася дихотомія його творчої особистості. Прикладом цього може бути поезія ''Дума про щастя''.
Написана вона була як продовження / заперечення статті про життя доярки. Спочатку вірш нагадує світлу пастораль,
про що і була написана стаття, але потім автор іронізує з фальшивого пафосу газетярів, що прославляють
''щасливе життя'' доярки:
Це ж така показна ситуація:
Гарна мати і троє дітей,
Це ж чудова яка ілюстрація
Для підтвердження наших ідей [3: 302].
Він іронічно запрошує фотографів, поетів відтворити це показове щастя на фото чи у вірші.
Характерне тут оксиморонне поєднання – ''жахливо веселий'', так само, як далі – ''ґрунтовно важкий''.
Далі автор розкриває сутність ''такого'' щастя, дорогу ціну, яку платить змучена жінка за нього:
Ви мовчанкою соромливою
Постараєтесь обминуть,
Що в доярки цієї щасливої
Руки й ноги вночі гудуть [3: 303].
П. Жук пише про це: ''Правда, ми тоді ''утнули'' знімок і соромливо обійшли мовчанням, що ''в доярки цієї
щасливої руки й ноги вночі гудуть'' (тематична добірка ''Сонце, засвічене у жовтні'', розділ ''Руки материнські
твої'' – авт.) [1: 303]. От і виходить, що нереалізована творча енергія трансформується в Симоненка у вірші.
Просто ''обійти мовчанням'' він не міг, а тому говорив до народу у своїй творчості – у поезіях.
Пізніше у статті ''Декорації та живі дерева'' В. Симоненко обґрунтує свою позицію: ''Безперечно,
праця доярки – це подвиг. Але ж не треба забувати, що подвиг – це майже завжди самопожертва. Іноді
те, що ми називаємо подвигом, є великою людською драмою... Захоплюватись тим, що в наш час на
жінці ще висить такий тягар, по-моєму блюзнірство. Захоплюватися треба людиною. Більш того, треба
бути їй вдячним'' [3: 398].
Продовжує лінію такої дихотомії між поезією і статтями вірш ''Злодій'', який довгий час був під
забороною і поширювався тільки в самвидаві. Він написаний як альтернатива статті, де від автора
вимагали написати нищівну критику про колгоспника, який, не розуміючи парадоксів доби, ''вкрав у себе
свій урожай''. Тим часом В. Симоненко з болем констатує свої справжні почуття:
Дядька я вбити зневагою мушу,
Тільки у грудях клекоче гроза:
Хто обікрав, обскуб його душу?
Хто його совісті руки зв’язав? [3: 357].
Мандруючи кореспондентом по Черкащині, В. Симоненко збирає матеріал не тільки для своїх
публікацій, а й переплавляє набутий досвід у поетичні рядки. Саме журналістські відрядження сприяли
пошуку неординарних тем, нестандартного світобачення. Чітку паралель можна провести між
репортажем ''Вікнами до сонця'', де автор пише про новий будинок, що ''привітно розчиняє двері для
сім’ї Федора Трохимовича Красюка, артільного конюха'' [3: 319], і поезією ''Прощання Федора
Кравчука, колгоспного конюха, з старою хатою'':
Ти була мені наче мати,
Ти служила мені, як могла, –
Кожна кроквочка, кожна лата
Не жаліли для нас тепла.
Тож сьогодні і в тебе свято,
В шибках вогники голубі.
Переходячи в нову хату,
Говорю я:
Спасибі тобі! [3: 200].
Нова громадська піч стала поштовхом до написання одного з розділів тематичного номера про село
Зеленьків ''Тітка Ганна прощається з піччю'': ''Вона знає кожну щілину в її жадібному, облизаному
полум’ям череві. Вдосвіта, коли у всіх такий міцний сон, тітка Ганна вже веде свою розмову з піччю,
орудуючи рогачами і кочергою, поправляє в ній дрова і думає:
Ну, розгорайся ж скоріше. Багато зжерла ти моєї сили й часу'' [3: 330].
Одразу ж напрошуються асоціації з поезією ''Піч'':
Лиже полум’я жовте черево,
Важкувато сопе димар (...)
Звично грюкають мляві двері,
Піч гуде і димить у світ –
Скільки в пащу цій ненажері
Тітка вкинула кращих літ! [3: 293].
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Журналістська праця багато чим вплинула на творчість Симоненка, багато конкретних фактів лягло в
основу віршів (''Некролог кукурудзяному качану'', ''Піч'', ''Дума про щастя''), відчутні алюзії між
репортажами та прозовими творами автора. П. Жук згадує, як під час одного з відряджень їх частували
вином із троянд і колгоспний садівник розповідав притчу про кохання княжни і горбаня-садівника.
Багато спільного і в долі Онисії з новели ''Кукурікали півні на рушниках'' з долею Онисі Сатанівської з
репортажу ''Село крокує в майбутнє''.
Симоненко писав свої журналістські матеріали майстерно, вправно, свіжо і дотепно, заглиблюючись
у проблему і максимально досліджуючи її, але писав так, як того вимагала радянська преса. А отже він не
міг говорити на повний голос на шпальтах своєї газети. Тому і народжувались у його журналістському
записничку вірші, які були альтернативою до видрукуваних у пресі матеріалів. ''Як мені набридла оця
повсякденна ''гарячка'', – говорив якось Василь Симоненко колезі Миколі Дашківському. – Кинути б все.
Податися на безлюдний острів. І засісти писати... Писати... Писати... Те, до чого лежить душа... Але ота
клята газета, як наркотик. Перестав вживати – почалася ''ломка'' [1: 312]. Працюючи в офіційному
виданні, годі було й сподіватися на повну свободу творчості, тому Симоненко займає нішу, яка
якнайменше стосується партії та політики. У ''Черкаській правді'' він – літпрацівник, у ''Молоді
Черкащини'' він залишається в площині культури, пише відгуки на фільми, театральні вистави, книги,
торкається морально-етичних та соціальних проблем.
Весь комплекс статей, об’єднаних такою проблематикою, можна умовно поділити на дві групи:
застереження від байдужості, морального падіння та возвеличення ''скромних людей з красивими
душами'' [3: 258].
Особливо відчутно резонує душа Симоненка у статтях психологічного характеру про особисте життя
звичайних людей, їх почуття і переживання. Екстраполюючи написане на світогляд автора, можемо
краще зрозуміти особистість Симоненка, його погляди на сімейне життя і виховання дітей. Автор вірить
у глибинний позитивний стержень, який apriori повинен бути притаманний кожній людині, і тому, коли
всі звинувачують, він все одно шукає виправдання своїм героям.
Багато статей автора торкаються проблеми шлюбу і відповідальності. ''Двоє вийшли із ЗАГСу''
побудована як діалог із читачами на тему взаємин у сім’ї, де на конкретних прикладах, а не теоретично,
автор намагається допомогти дописувачам. В. Симоненко охоче відповідає на листи читачів, називаючи
їх ''живильним струменем для газети'' [3: 467]. До редакції звертаються молоді люди з дуже особистими
проблемами, що свідчить про довіру до автора, про авторитет його думки. Ще сам молодий, Симоненко
мудро і толерантно радить долати труднощі, не легковажити коханням, але не завжди закликає берегти
сім’ю, бо ''що може бути аморальнішим, ніж ''мирне співіснування'' двох зовсім чужих людей, ніж сім’я,
побудована на лицемірстві?'' (''Помилок краще не робити'') [3: 415].
У статті ''Пошти'' людина'' автор описує трагічну ситуацію: батько відмовився від майбутньої дитини і
навіть не усвідомлює масштаби своєї підлості. Симоненко додає в текст портретну характеристику ''героя'',
яка ще більше увиразнює його нікчемний характер (''вуса смикались як п’явки''; ''в розхристаній до пупа
картатій сорочці''; усмішка – ''протезна''). Автор сумнівається, чи варто виносити на люди цю проблему, але
один аргумент переконує його. Сам вирісши без батька, автор з болем констатує: ''Як це жорстоко і
несправедливо – у мирний сонячний день народжуватися сиротою!'' [3: 194].
Приклад вірності і душевної краси оприявнюється в статті ''Почуттям торгує лише обиватель''.
Розповідь фокусується навколо однієї подружньої пари: чоловік втратив під час війни обидві ноги, а
жінка – медсестра, яка підтримувала його в цей жахливий момент, ''вирвала з полону чорного відчаю'', а
потім і полюбила. Тепер це щасливе подружжя, і жінка щиро просить автора: ''Ви тільки не пишіть про
нас нічого. Особливо про мене. Не видавайте, будь ласка, мою любов за подвиг. Це образить моє
почуття...'' [3: 316]. Людей із такими красивими душами В. Симоненко просто не міг обійти,
стимулюючи появу морального канону в суспільстві.
Стаття ''Дорога мама'' продовжує розвивати тему моральних цінностей у суспільстві. У центрі
розповіді – жінка, яка взяла на себе відповідальність виховувати двох чужих дітей, які одразу стали їй
рідними. Взяти на свої тендітні плечі такий тягар було ризиковано і відповідально, особливо після того,
як трагічно загинув рідний батько дітей. Жінка з радістю і любов’ю стала дітям мамою, так що люди
почали говорити: ''Золоте серце у цієї жінки. Деяким рідним матерям не гріх би було повчитися в неї
діток ростити'' [3: 258]. Автор не намагається видати цей вчинок за героїзм чи щось особливе, це
звичайний вчинок благородної людини. І недарма він вказує конкретну адресу своїх героїв: вони не
просто живуть серед нас, а й кожен може стати таким, варто лише жити, як велить серце і совість.
Жахлива подія лягла в основу статті ''Спільники злочину'': жорстоке вбивство юнака серед білого
дня на вокзалі. Деякі моменти статті викликають пророчі асоціації, пов’язані з долею самого В.
Симоненка: ''Ціла зграя п’яниць накинулася на ні в чому не винну людину. Били тільки за те, що хлопець
чемно звернувся до них. Але хто міг думати, що перед ним нелюди і що ввічливість може розбудити в
них тваринну лють?'' [3: 419].
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У смерті молодого хлопця автор звинувачує не тільки вбивцю і його п’яну компанію, а й усіх
байдужих, які спокійно спостерігали за злочином. ''Коли хлопець стікав кров’ю, до нього навіть не
підійшов ніхто з тих, що бачили цю трагедію. Паралізовані байдужістю манекени намагалися робити
вигляд, ніби нічого не сталося'' [3: 420]. Найжахливіше в цій трагедії, що хлопця вбили на пероні, де
завжди людно, але ніхто не вступився, не допоміг, і тому всі присутні під час кривавої розправи –
спільники злочину. У В. Симоненка є багато творів, де він торкaється цієї проблеми: байдужість, нібито,
і не злочин, але для нього це – ''найбільший гріх''. Під час виступу на редакційній летючці 18 квітня 1960
року він говорить: ''Нам треба вище піднімати голос проти байдужості, в якій би формі вона не
проявлялась'' [3: 454].
Намагаючись створити цілісний аксіологічний комплекс у суспільстві, автор бачить незвичайні
таланти у звичайних людях, його світлі, життєстверджуючі, позитивні твори інституюють світогляд
радянського громадянина. Нарис про інженера Освальда Сіфера ''Розправляють крила орлята'' він
розпочинає вдалим композиційним прийомом – розмовою із персоніфікованою Статистикою, яка, окрім
цифр і процентів, нічого про людину повідомити не може. В. Симоненко ж бачить інженера, який
''сидить у своїй кімнаті, куйовдить чуба і... пише вірші'' або ''захоплено розповідає про свої подорожі в
Карпати і на Кавказ'' [3: 116]. В. Симоненко захоплюється багатогранною особистістю, яка не тільки
закохана у свою професію, а й цікавиться життям навколо себе. Автор називає інженера ''інтелігентом
фізичної праці'', хоча тут же додає ''інтелігентом у хорошому розумінні'' [3: 118], бо в радянські часи це
слово набуло зовсім іншого, спотвореного змісту, та переконує, що не тільки робота, навіть улюблена,
скрашує життя людини.
Цю ж тему продовжує стаття ''Посмішка – паспорт щирості'', де головна героїня – доярка, ''далеко
не перша на фермі по надоях'', але зі ''світлими і добрими очима'' і ''чистими й прозорими мріями'' [3:
288]. В. Симоненко намагається зламати стереотип, що людина праці щаслива тільки в роботі, передусім,
він бачить у ній особистість: ''Мені тільки хочеться, щоб райкомівці говорили з Пашею і її подругами не
лише про надої молока, а й про їхні мрії, задуми, сподівання'' [3: 290].
Публікація ''Чому забуті їх імена'' покликана була відродити в пам’яті земляків імена видатних людей
Городища. Автора обурив факт, що в місті немає вулиць, названих на честь Л. Симиренка, М. Мамая, У. Жука
та інших історичних осіб, зате є тут Набережна, Приморська вулиці (за сотні кілометрів від моря),
Далекосхідна, Степова, Лісна. Місцеві керівники по-діловому зреагували на цю статтю і скоро конкретні
пропозиції з увічнення пам’яті видатних земляків у назвах вулиць були втілені в життя.
Особливо цікаві для дослідження статті, основною проблемою яких є подолання елементів
бюрократизму і формалізму в діяльності державних органів. Стаття ''Шполянська ''магнітна аномалія'' –
зразок яскравої Симоненкової іронії. Розпочинається вона розмовою книг у занедбаній холодній бібліотеці
про байдужість до них керівництва, а завершується сатиричним розвінчанням діяльності сільського голови
цього села, а також деяких сіл району. Автор цікавиться фактом, що на керівних посадах у селах працюють
не місцеві жителі, а ''гастролери'' з райцентру, де вони звели собі розкішні особняки (зараз цей термін набув
дещо кримінального звучання, що створює цікавий каламбур). Схожий гротесковий образ ''приблуди''
зустрічається у поезії Симоненка ''Балада про зайшлого чоловіка'', і виник він невипадково: більшість
партійців були чужими, зайдами (чи, за термінологією Симоненка, – забродами), починаючи з
Йосипа Сталіна із Кавказу, і закінчуючи будь-яким головою колгоспу, який зазвичай присилався в село з
кадрових ''заплав''. Глибокі й гострі висновки з цих прикрих фактів автор робить під кінець розповіді про
''гастролерів'', надаючи слово селянам, які з гіркотою звертаються до одного з них:
– ''Що ж це ти, голубе, нашого колгоспу цураєшся, навіть жити у нас не хочеш? А ми ж тобі свою
долю довірили! Мабуть, ти до нас на заробітки прийшов?'' [3: 352].
Стаття здобула відчутний резонанс у суспільстві. На редакційній летючці через тиждень після виходу
номеру В. Симоненко зазначив: ''Після виходу газети – злива дзвінків. Більшість на підтримку автора, але
чимало й нападок. Відбиваюсь, як можу'' [3: 464]. Треба віддати належне тодішній обласній владі, яка,
хоч і була не в захваті від подібних публікацій, змушена була реагувати на оприлюднені факти. Було
проведено перевірку по інших районах області, і, як наслідок, таких ''гастролерів'' поменшало.
Безвідповідальність місцевої влади стала основною проблемою статті ''Падіння трухлявої стіни''.
Автор оформлює її як драматичний твір і визначає жанр – драма-феєрія у двох діях і без епілогу. На
початку твору – список дійових осіб (Трухлява сцена, Лавка на костилях, Стілець-інвалід) та осіб
бездіяльних (голова колгоспу та голова сільради с. Баландино). З гумором та сатирою автор розповідає
про скигління старих Лавки та Стільця: ''Кожен день трусися: хто на мене сяде? Добре, якщо піонер
якийсь. А якщо тітка Марія вмоститься? Ой-ой-ой...'' [3: 307]. А місцева влада замість будь-якої
діяльності ''готується до нових зборів, щоб напустити туману в очі обіцянками про ремонт клубу'' [3:
308]. На жаль, зазначає автор, п’єса довго і безуспішно залишається без епілогу і тільки стаття дає надію
на щасливе завершення ситуації.
Для цілісного огляду публіцистики В. Симоненка важливо згадати його виступи на редакційних
летючках ''Молоді Черкащини'' у 1960-1962 рр., що утверджують концепцію його журналістської роботи
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і є логічним продовженням надрукованих матеріалів. В. Симоненко радіє матеріалам, які отримали
суспільний резонанс (публікація в газеті ''Хто довбе Богданову гору'' поклала початок закриттю кар’єру
на Богдановій горі в Чигирині, де видобували гравій), дає поради своїм колегам (''Про користь від наших
летючок'', ''Читабельність – поняття відносне''), радіє співпраці з читачами (''Живильний струмінь''),
шукає важливі та цікаві теми (''Людину возвеличує праця'', ''Люби і знай свій рідний край'', ''Про
естетичне виховання'', ''Інтелігенти – велика сила на селі'').
В. Симоненко докладав немало зусиль, щоб преса виступала рушійною силою усіх суспільних
процесів. Його багатогранна публіцистика є повноправною частиною усієї творчої спадщини і дозволяє
краще пізнати В. Симоненка і як журналіста, і як особистість з притаманними йому громадськими і
духовними ідеалами. Водночас його публіцистичні виступи були своєрідними документами доби, в яких
розкриваються різні сторони соціалістичної дійсності.
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Романова Н. В. Публицистика Василия Симоненко.
В статье анализируется публицистика Василия Симоненко как полноценная составляющая творческого
наследия. Тематические и жанровые интересы автора раскрывают самобытность его мировоззрения,
которое сформировалось в условиях жестокого давления тоталитарной системы, но сохранило черты
национального сознания, высокого гуманизма и свободы духа. Выявлено, что публицистика автора
стала действенной силой общественных процессов и объективно раскрывала рызные стороны
социалистической действительности.
Ключевые слова: публицистика, творческое наследие, самобытность мировоззрения,
национальное мировоззрение.
Romanova N. V. Publicism by Vasyl Symonenko.
The article analyzes publicism by Vasyl Symonenko as the full-fledged counterpart of the creative heritage. The
author's thematic and genre interests reveal the distinctiveness of his world view, which formed in the terms of
harsh pressure of the totalitarian system, but preserved features of the national consciousness, high humanism
and spirit freedom. It is revealed that the author's publicism has become the efficient force of social processes
and disclosed different sides of the socialistic reality.
Key words: publicism, creative heritage, world view distinctiveness, national world view.
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