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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Grzegorz Baziur,
Doc. dr
(Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
''PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU I POLSCE NIEPODLEGŁEJ'': HENRYK GLASS I HARCERSTWO
POLSKIE NA UKRAINIE NADDNIEPRZAŃSKIEJ WOBEC BOLSZEWIZMU
Artykuł Grzegorza Baziura, pt. ''Pełnić służbę Bogu i Polsce Niepodległej'': Henryk Glass i Harcerstwo Polskie
na Ukrainie Naddnieprzańskiej wobec bolszewizmu'' traktuje na temat historii polskiego harcerstwa na Ukrainie
Naddnieprzańskiej w latach 1912-1922. W jego tekście Autor opisał genezę ruchu skautowego w perspektywie
europejskiej, a na tym tle harcerstwa polskiego i jego dzieje na Ukrainie Naddnieprzańskiej. W głównej części
artykułu ukazano zderzenie ideałów harcerskich z brutalnością ideologii bolszewickiej na Ukrainie po 1917 r.
Na tym tle Autor przedstawił też postać Naczelnika HP, Henryka Glassa i jego konsekwentnie
antykomunistyczne poglądy polityczne, które kazały mu bezkompromisowo zwalczać wielkorosyjski bolszewizm i
komunizm jako ideologię totalitarną, obcą skautowej idei braterstwa i wartościom humanistycznym w ujęciu
europejskim. Reprezentowanym poglądom, jak i zasadom harcerskim pozostał wierny do końca życia,
zwalczając komunizm w okresie międzywojennym w Polsce, w czasie drugiej wojny światowej, jak i po jej
zakończeniu – w okresie zimnej wojny i sowieckiej hegemonii w Polsce i innych krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Ze względu na swoje poglądy i publicystykę polityczną był zwalczany przez komunistyczne władze
powojennej Polski i Związku Sowieckiego.
Słowa kluczowe: Ukraina Naddnieprzańska, Rosja Sowiecka, harcerstwo, bolszewizm, komunizm,
antykomunizm.
Historia polskiego ruchu harcerskiego sięga początku XX wieku, kiedy to w lipcu 1907 r., z inicjatywy lorda
Roberta Baden – Powella odbył się na wyspie Brownse`a pierwszy obóz dla chłopców. Swoje przeżycia i
spostrzeżenia Baden – Powell opisał w książce ''Scouting for Boys'' (Skauting dla chłopców) i rozpoczął działalność
skautową na skalę światową. Ruch skautowy błyskawicznie rozszerzył się na Wielką Brytanię, a później cały świat.
Od jego początku istotną cechą tego ruchu była przygoda i puszczaństwo, czyli obcowanie chłopców i dziewcząt z
przyrodą i życiem w lesie. Wyrabiało ono w młodych ludziach tężyznę fizyczną, odwagę, samodzielność w myśleniu,
podejmowaniu ważnych decyzji i działań. Puszczaństwo stało się ważną częścią metody wychowawczej w wielu
organizacjach skautowych na świecie – np. w Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce, w czeskim Junactwie, w
szeregach ukraińskiego Płasta, czy też w powstałym w 1919 r. w Niemczech Nowym Związku Skautów Niemieckich,
czy też w skautingu rosyjskim, istniejącym w Rosji przed 1917 rokiem1.
Pierwsze idee harcerstwa zaczęły napływać do Polski, będącej wówczas pod zaborami w 1909 r. 2.
Przyjmowały je organizacje młodzieżowe takie jak Towarzystwo Gimnastyczne ''Sokół'' i Organizacja
Młodzieży Niepodległościowej ''Zarzewie''. W 1910 r., Małkowski uczestniczył w kursie wojskowym
''Zarzewia''. Na polecenie komendanta kursu miał on przetłumaczyć książkę Roberta Baden-Powella Scouting
for boys na język polski. Jego pierwsze myśli o książce nie były pochlebne. Cały czas ociągał się z jej
przeczytaniem i tłumaczeniem i dopiero sąd organizacyjny zmusił go do tego. Po przestudiowaniu książki R.
Baden-Powella był nią zachwycony do tego stopnia, że po rozmowach ze swoimi przyjaciółmi postanowił
utworzyć drużyny skautowe w Polsce. Andrzej Małkowski stał się entuzjastą skautingu, który postanowił
powiązać z ideą Stowarzyszenia ''Eleusis'', które propagowało wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu, kart i
rozpusty. Trzy wspomniane organizacje pracowały nad stworzeniem wspólnej, ogólnopolskiej organizacji
młodzieżowej o charakterze patriotyczno – wychowawczym, co doprowadziło 22 maja 1911 r. do powołania
pierwszych polskich drużyn skautowych we Lwowie 3.
W niniejszym artykule autor opisał dzieje harcerstwa polskiego na Ukrainie Naddnieprzańskiej w burzliwych
latach 1918-1922. W wyniku bolszewickiego przewrotu w Rosji, dokonanego w listopadzie 1917 r. zarówno
1
R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców: wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską, Warszawa 1990; T.
Wyrwalski, Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939, Kraków 1990, s. 11-44, s. 45-79, s. 80-107, s. 108-144.
2
Informacje o skautingu brytyjskim zamieścił dziennik ''Słowo Polskie'', wydawany we Lwowie pod datą 17 XI 1909 r. –
W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s. 19.
3
A. Wiśniewski, Korzenie harcerstwa polskiego, Warszawa 1998; por. J. Wojtycza, Pierwsza dekada skautingu
polskiego w Galicji (1910-1919), Kraków 1995; zob. E. Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939,
Warszawa 1989; por. W. Błażejewski, op. cit., s. 20-26.
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skauci rosyjscy, płastuni ukraińscy, jak i harcerze polscy stanęli ''oko w oko'' ze zbrodniczym totalitaryzmem
powstającego państwa Sowietów. Kontekst zderzenia ideałów harcerstwa polskiego z klasową zasadą
internacjonalizmu bolszewickiego autor przedstawił przez pryzmat p.o. Naczelnika tajnego Harcerstwa
Polskiego na Rusi i w Rosji, hm. Rp. Henryka Glassa.
Sytuacja harcerstwa polskiego podobnie, jak i działającego od 1907 r. skautingu rosyjskiego zmieniła się po
przewrocie bolszewickim 7 listopada 1917 ''Bolsheviki'' – communists came to power on the 7th of November
(October revolution). 1917 r. w Piotrogrodzie, w wyniku którego obalono istniejący po obaleniu caratu od lutego
Rząd Tymczasowy. Władze bolszewickie już w 1918 r. ukazały swój zdecydowanie wrogi stosunek do idei
skautowej, a podczas konferencji dotyczącej powszechnego szkolnictwa wojskowego ich przedstawiciele
zapowiedzieli utworzenie młodzieżowej organizacji komunistycznej, która swoje metody miała czerpać z ruchu
skautowego. Miała ona prowadzić działalności pod ideowym kierownictwem partii bolszewickiej; w tym też
roku została też utworzona organizacja ''Młodzi Komuniści'' (Юные Коммунисты ''ЮК''). W dniu powstania
sowieckiego Komsomołu, 29 października 1919 r. jego aktyw podjął uchwałę dotyczącą likwidacji organizacji
skautowych w Rosji, w której stwierdzono: ''Uznając Skauting za system czysto burżuazyjnego, fizycznego i
duchowego wychowania w kierunku imperialistycznym, zjazd stwierdza konieczność niezwłocznego
rozpędzenia wszystkich, istniejących w Rosji sowieckiej organizacji skautowych'' 4.
Akcję ''rozpędzenia'' skautingu i harcerstwa prowadzili funkcjonariusze bolszewickiej policji bezpieczeństwa
– czerezwyczajki. Komunistyczny terror w jednakowym stopniu dotknął rosyjskich i polskich harcerzy. W 1919
r. funkcjonariusze Czeki aresztowali w Kijowie rosyjskich działaczy i dowódców brygad skautowych, w tym: dr.
Anochina, Napałkowa i Fomisuka – wszyscy zostali zamordowani przez czekistów w czasie egzekucji
''burżuazyjnych elementów'' w Kijowie. Spośród instruktorów i harcerzy polskich bolszewicy aresztowali i
zamordowali Józefa Kiernickiego, Mariana Nekrasza, Józefa Domaniewskiego, Bożydara Złotnickiego, Karola
Basińskiego, Piotra Borkowskiego, Tadeusza Sawickiego oraz wielu instruktorów i starszych harcerzy, a wśród
ofiar byli członkowie Kół Przyjaciół Harcerstwa i działacze organizacji studenckich 5. W konsekwencji skauting
rosyjski pod przewodnictwem jego twórcy, płk. Olega Pantuchowa kontynuował swoją działalność poza
granicami Rosji Sowieckiej / ZSRR na emigracji – głównie w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie.
Równolegle do skautingu rosyjskiego od 1912 r. w Imperium Rosyjskim działały też tajne drużyny polskiego
harcerstwa, a głównymi działaczami ruchu byli: Stanisław Sedlaczek i Henryk Glass, związani ideowo z nurtem
katolicko-narodowym.
Początki polskiego skautingu na Ukrainie sięgają 1912 r., kiedy to z inicjatywy Józefa Dybowskiego i
Władysława Nekrasza powstał pierwszy zastęp ''Kruków'', który po ku został przekształcony w pluton. Ideę
skautingu propagowały młodzieżowe organizacje ''Zet'' i ''Pet'', a ze Lwowa regularnie nadchodziła prenumerata
''Skauta'', pomoc finansowa, podręczniki i instruktorzy. W maju 1915 r. na terenie Ukrainy było już 209 harcerek
i harcerzy 6. Oprócz Kijowa silnymi ośrodkami polskiego ruchu harcerskiego na Ukrainie były Kamieniec i
Berdyczów. Ze względu na obawy przed aresztowaniami ze strony rosyjskiej policji bezpieczeństwa – Ochrany
harcerze działali w konspiracji. W latach 1912-1915 między Kijowem, a drugim co do ważności ośrodkiem
harcerstwa – Moskwą, toczyła się rywalizacja o pierwszeństwo i dopiero w grudniu 1915 r. I Zjazd Harcerski
powołał do życia w Kijowie Naczelne Kierownictwo Harcerskie jako władzę naczelną Harcerstwa w Rosji. Do
marca 1917 r. harcerstwo polskie na Ukrainie zdołało dobrze się zorganizować i mocno okrzepnąć. Spotykało się
z coraz większym poparciem społeczeństwa, wykształciło fachowe grono instruktorów, wspólnie z korporacjami
uczniowskimi wydawało pismo ''Młodzież''. Pojawiły się pierwsze książki autorstwa E. Piaseckiego, ks.
Stanisław Lutosławskiego, Stanisława Sedlaczka, Antoniego Sopoćki, a w maju 1916 r. został też
zorganizowany pierwszy kurs instruktorski, w którym wzięło udział 40 osób 7.
Po upadku caratu w marcu 1917 r. prace nabrały jeszcze większego tempa. 1 kwietnia 1917 r. odbył się jawny
przegląd wszystkich drużyn kijowskich na ''Proniewszczyźnie'', a miesiąc później Towarzystwo Popierania Ruchu
Harcerskiego zorganizowało uroczysty obchód harcerski w teatrze kijowskim. Owo Towarzystwo rozwinęło się z
Patronatu Skautowego istniejącego od 1915 r. Przewodniczącym Towarzystwa był Antoni Czerwiński, sekretarzem
hr. Roman Bniński, skarbnikiem hr. Władysław Dzieduszycki. Dzięki staraniom Towarzystwa Popierania Ruchu
Harcerskiego, skauci otrzymywali zasiłki oraz ofiary od osób prywatnych. Jednocześnie ukonstytuowały się władze
Harcerstwa Polskiego na Rusi i w Rosji: naczelnikiem Harcerstwa został Stanisław Sedlaczek, przewodniczką drużyn
żeńskich Zofia Smolik-Grabska, skarbnikiem Naczelnictwa Harcerskiego Stanisław Grzymałowski, a członkami:
Henryk Glass, Roman Wasilewski, Eugeniusz Piasecki i Bolesław Biega. Dzięki staraniom Towarzystwa Popierania
Ruchu Harcerskiego wynajęto dom, przekształcony później w stanicę harcerską 8. W chwili ujawnienia się organizacji
4

C. S. Maresz, Komunizm przeciwko harcerstwu, Londyn 1967, s. 2.
Ibidem.
6
O. Grzymałowski, Garść wspomnień z lat niewoli, ''Skaut'' 1931, nr 7-8.
7
S. Sedlaczek, Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920, Warszawa 1936, s. 31.
8
W. Nekrasz, Harcerze w bojach, Warszawa 1934, s. 92.
5
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istniały trzy chorągwie harcerstwa polskiego na wschodzie, w Kijowie, Moskwie i Piotrogrodzie, zaś w Charkowie
funkcjonował komisariat specjalny chorągwi kijowskiej. W styczniu 1918 r. czasopismo ''Młodzież'' zmieniło tytuł na
''Harce'' stając się organem Naczelnictwa Harcerskiego.
W dniach 29-31 grudnia 1917 r. w Kijowie odbył się III Zjazd Główny Harcerstwa, z którego obszerne
sprawozdanie zamieszczono w "Harcach". Z danych tam zawartych wynika, iż organizacja liczyła wówczas 80
gniazd, 95 drużyn harcerzy, 64 drużyny harcerek, 17 drużyn wilcząt, 521 zastępów męskich i 286 zastępów
żeńskich. Do harcerstwa należało 5133 harcerzy i 2717 harcerek, których wychowaniem i szkoleniem
zajmowało się 40 instruktorów i instruktorek egzaminowanych oraz 200 osób pełniących obowiązki
instruktorów. Kierownictw miejscowych było 20, patronatów 34. Obrót roczny kasy naczelnictwa wynosił
przeszło 120 tysięcy rubli 9. Dane odnoszą się do terytorium całego imperium rosyjskiego, obejmują też Harbin
w Mandżurii. Wspomniany zjazd wystosował depesze do Rady Regencyjnej, gen. Baden-Powella, do Heleny
Prawdzic-Kuczalskiej, Głównej Komisji Skautowej Polskiej oraz do Przewodniczącego Związku Sokolego we
Lwowie. Z okazji zjazdu zorganizowano pierwszą na Kresach Wschodnich wystawę skautową 10.
Harcerze wielokrotnie mieli możność sprawdzenia się i udowodnienia swojej przydatności. W 1917 r., w
czasie wiosennej powodzi, wystąpił z brzegów Dniepr, zalewając dzielnicę Kijowa Padół. Władze zwróciły się
wówczas z prośbą o pomoc do harcerzy. ''Pomoc ich na tyle zjednała sobie zaufanie władz, że uzyskali
upoważnienie do rekwizycji łodzi. Przewożenie ludności łodziami oraz dostawę produktów w znacznej mierze
wykonywali harcerze''. Również podczas walk w Kijowie, w styczniu 1918 r. dali się poznać z jak najlepszej
strony, organizując kilka punktów opatrunkowych, w których udzielano doraźnej pomocy rannym. W czasie
wybuchu składu amunicji na Zwierzyńcu pod Kijowem 6 kwietnia 1918 r., na terenie objętym pożarem pracował
pluton sanitarny III kijowskiej drużyny harcerskiej liczący 13 harcerzy. Warto też wspomnieć o milicji polskiej,
którą w 1917 r. zorganizował aptekarz Seweryn Ejzert, w której szeregach znalazło się wielu harcerzy.
Zadaniem tej formacji była obrona ludności polskiej przed powszechnym wówczas bandytyzmem, natomiast w
maju 1918 r. oddział Ejzerta wziął udział w walkach o Kijów z bolszewikami po stronie ukraińskiej 11.
Jednym z głównych instruktorów harcerskich na Ukrainie Naddnieprzańskiej był wspomniany już Henryk
Glass. Tęsknota za wolną Polską, antypolska polityka władz carskiej Rosji i patriotyczne wychowanie w domu
rodzinnym wpłynęły na młodą osobowość Glassa. W dzieciństwie uczył się w Gimnazjum św. Katarzyny w
Kijowie, gdzie działał w kółkach samokształceniowych młodzieży polskiej oraz kierował jednym z ogniw tajnej
Korporacji Uczniowskiej, skupiającej starszych uczniów gimnazjów kijowskich. Należał do tajnego Zetu i
również działającego w konspiracji Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ''Sokół''. Z ramienia tej Korporacji
był delegatem do Komendy Skautowej, dzięki której 15 lutego 1915 r. wstąpił do tajnego Harcerstwa Polskiego.
Jesienią 1915 rozpoczął naukę w Kijowskim Instytucie Handlowym, z którym został ewakuowany do Saratowa,
gdzie wśród uchodźców utworzył z polskiej młodzieży dwie drużyny harcerskie (męską i żeńską) i objął
samodzielnie komendę hufca harcerskiego, współpracując z Polską Organizacją Wojskową. Na przełomie 1915 i
1916 roku ukończył w Saratowie szkołę podoficerską, jednak odmówił wstąpienia w szeregi Polskiej
Organizacji Wojskowej, motywując to jej rzekomo lewicowym charakterem.
W grudniu 1916 r. H. Glass objął komendę II Kijowskiej Drużyny Harcerskiej, wkrótce też został
przybocznym Naczelnika Harcerstwa Polskiego Stanisława Sedlaczka, sekretarzem Naczelnictwa, a 20 stycznia
1917 r. został członkiem sztabu skautowego w Kijowie. Po rewolucji lutowej 1917 r. Harcerstwo Polskie
rozpoczęło jawną działalność, a H. Glass od 16 maja do 6 czerwca 1917 r. wziął udział w kursie instruktorskim
w majątku Kiń Grust pod Kijowem, po którego ukończeniu został mianowany instruktorem harcerskim.
W lipcu 1917 zgłosił się ochotniczo do I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa DowboraMuśnickiego w Mińsku Litewskim i został przydzielony do kompanii inżynieryjnej 1 Dywizji Strzelców
Polskich, a we wrześniu rozpoczął naukę w Mikołajewskiej Szkole Artylerii w Kijowie. W listopadzie 1917
powrócił do I Korpusu Polskiego stacjonującego w Bobrujsku, skąd wkrótce wyjechał służbowo do zajętego
przez bolszewików Kijowa, aby prowadzić werbunek do wojska polskiego wśród miejscowej młodzieży i
polskich junkrów (podchorążych) z rosyjskich szkół wojskowych. Niestety, w kwietniu 1918, po przybyciu do
miejsca postoju I Korpusu Polskiego w Bobrujsku, zastał jednostkę w trakcie rozbrajania przez oddziały
niemieckie, dlatego też powrócił do Kijowa, gdzie ponownie włączył się do pracy harcerskiej, zostając szefem
Sztabu Skautowego, a od czerwca do sierpnia 1918 był członkiem kierownictwa Kursu Instruktorskiego
Naczelnictwa pod Kijowem, gdzie prowadził wykłady i zajęcia 12.

Sprawozdanie z III Zjazdu Głównego Harcerstwa w Kijowie, 29-31 XII 1917, ''Harce'' 1918, nr 1.
Ibidem.
11
H. Glass, Na szlaku ''Chudego wilka'', Poznań 1932, p. 66.
12
G. Baziur, Skaut Rosyjski i Harcerstwo Polskie w Rosji wobec ideologii komunistycznej na przykładzie postaw
życiowych oraz działalności harcerskiej Olega Pantuchowa i Henryka Glassa, w: ''Ideały wychowawcze i myśl polityczna
harcerstwa polskiego''. Materiały z konferencji naukowej organizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce pod red.
G. Baziura, Oświęcim 2011, s. 54.
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Na początku listopada 1918 został delegatem na zjazd harcerstwa w Lublinie, na którym zapadła decyzja o
powstaniu ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Kontynuował naukę w Kijowskim Instytucie
Handlowym, zdając egzamin dyplomowy na wiosnę 1919 r. W tym czasie nadal był drużynowym 2 Kijowskiej
Drużyny Harcerskiej, jak również nawiązał współpracę z POW na Ukrainie Naddnieprzańskiej i polskim
wywiadem wojskowym. Cenną pomoc niosła wywiadowi polskiemu harcerska siatka informacyjna, składająca
się z harcerzy starszych, którzy dostarczali Glassowi informacje o poczynaniach Sowietów. Niestety, w styczniu
1919 r. wybuchła wojna między Ukraińską Republiką Ludową a bolszewicką Rosją i w lutym Armia Czerwona
zajęła miasto. Po powrocie z Lublina do Kijowa, w warunkach okupacji bolszewickiej, 19 stycznia 1919 r.
Henryk Glass objął funkcje p.o. Naczelnika tajnego Harcerstwa Polskiego na Rusi i w Rosji.
Ze względu na szalejący terror bolszewicki, harcerze rozpoczęli ponownie działalność w głębokiej
konspiracji. Mimo niej, w czerwcu 1919 r. agenci Czeki rozszyfrowali Glassa, jako przywódcę harcerstwa,
uznanego przez bolszewików za organizację ''burżuazyjną i kontrrewolucyjną'' i wydali na niego zaocznie wyrok
śmierci. Glass jednak został ostrzeżony przed aresztowaniem przez jednego ze swoich informatorów, dzięki
czemu w porę wymknął się z Kijowa i po trwającej miesiąc wędrówce w przebraniu bolszewickiego żołnierza
przez Homel i Łuniniec przedostał się na polską stronę frontu. Po złożeniu raportu w Biurze Wywiadowczym II
Oddziału Sztabu Głównego WP został przydzielony do pracy w tym biurze. W sierpniu 1919 r. wszedł w skład
Naczelnej Rady Harcerskiej, jako członek NRH kierował też pracą Wydziału Wschodniego w Głównej Kwatery
ZHP koordynującym prace wywiadowcze w 17 ośrodkach harcerskich na Ukrainie. W październiku 1919 podjął
się ochotniczo misji dotarcia do Kijowa, nawiązania łączności z tamtejszą strukturą POW i dostarczenia jej
niezbędnych do działalności wywiadowczej środków finansowych. Glass przedostał się do Kijowa przez
Rumunię i Odessę w pociągu misji Polskiego Czerwonego Krzyża. W chaosie odwrotu białej armii i walk z
bandami zrewoltowanego chłopstwa Glass brał udział w akcji ratowania setek Polaków, głównie rodzin
ziemiańskich i inteligencji kresowej, i ich ewakuacji do Polski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
był oficerem wywiadu, a w okresie sowieckiej ofensywy na Warszawę dowodził harcerską grupą dywersyjną
działającą na tyłach Armii Czerwonej. W tym okresie w Rosji i na dalekich Kresach Wschodnich I
Rzeczypospolitej grupy operacyjne czekistów ''rozpędzały'' polskie, ukraińskie i rosyjskie drużyny skautowe,
konfiskując ich lokale i rabując ich majątek, wielu też Polaków bolszewicy zamordowali pod pretekstem
rzekomego ''zagrożenia dla władzy radzieckiej'', traktując ich jako ''elementy kontrrewolucyjne'' 13.
Po demobilizacji z wojska, od października 1920 r. Glass kontynuował naukę w Wyższej Szkole Handlowej
w Warszawie, specjalizując się w ekonomii politycznej oraz Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego. 24
października 1925 wziął ślub z Feliksą (Elą) Grabską, córką polityka Narodowej Demokracji Stanisława
Grabskiego, harcerką z drużyny Olgi Małkowskiej we Lwowie, sanitariuszką w czasie obrony Lwowa w 1918 i
wojnie 1920 roku, z którą miał czworo dzieci. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej H. Galss nie
przerwał działalności harcerskiej: w latach 1921-1924 był Naczelnikiem Głównej Kwatery Harcerzy ZHP, a w
1927 r. otrzymał najwyższy stopień harcerski – Harcmistrza Rzeczypospolitej. Należał do grupy instruktorów
harcerskich o poglądach katolicko-narodowych, był autorem wielu książek poświęconych metodyce pracy
harcerskiej i tradycjom ruchu 14.
Na polu służby społecznej Henryka Glassa zasługuje na uwagę jego aktywna działalność w Porozumieniu
Antykomunistycznym. Źródłem owej aktywności były przeżycia w Rosji bolszewickiej i spowodowały one, że
Glass w swej działalności harcerskiej skupił się na przeciwdziałaniu propagandzie szerzonej wśród młodzieży
przez organizacje lewicowe i komunistyczne. Od 1921 r. w Głównej Kwaterze Harcerzy kierował Wydziałem
Wschodnim, opiekującym się harcerzami powracającym z Rosji w okresie repatriacji Polaków. W tym okresie
wśród instruktorów harcerskich, którzy widzieli i przeżyli rewolucję, powstał projekt założenia organizacji
poświęconej badaniom naukowym nad komunizmem. Została ona utworzona w 1925 r. pod nazwą Porozumienia
Antykomunistycznego. Glass był jednym z jego organizatorów, wiceprzewodniczącym w latach 1925-1939
opracował statut i był redaktorem wszystkich wydawnictw Porozumienia Antykomunistycznego. Porozumienie
było inicjatywą niezależną, miało charakter bezpartyjny, nie występowało o dotacje państwowe, nie
przyjmowano żadnych darowizn finansowych, jeżeli ofiarodawca uzależniał je od stawianych przez siebie
warunków. Porozumienie Antykomunistyczne miało charakter zamkniętego środowiska z bardzo staranną
selekcją nowych kandydatów. Celami statutowymi było skupienie organizacji społecznych, sportowych,
zawodowych i gospodarczych w celu koordynacji ich działalności na polu przeciwdziałania szerzonej w Polsce
przez członków Komunistycznej Partii Polski propagandzie rewolucji społecznej.
W latach 1927-1931 Porozumienie wydawało miesięcznik ''Walka z komunizmem '' pod redakcją H. Glassa.
W latach 1932-1936 wydawanie pisma wstrzymano z powodu braku funduszy, wznawiając je w latach 19371939 pod zmienionym tytułem: ''Prawda o komunizmie – Biuletyn Informacyjny''. Działalność prowadzono w
13

H. Glass, op. cit., s. 66.
Idem, Książeczka Harcerza, Warszawa 1921, por. eadem, Gawędy z drużynowym, Warszawa 1923, eadem, Harcerstwo
jako czynnik odrodzenia narodowego, Warszawa 1924, eadem, Harcerstwo a polityka, Poznań 1929.
14
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ramach wydawnictwa ''Dobra Prasa'', które wydawało duże nakłady popularnych broszur, plakatów i ulotek;
autorem szeregu broszur antybolszewickich był Henryk Glass 15. Władze sowieckie posiadały informacje
agenturalne o aktywności Glassa w walce z komunizmem i podjęły próbę zamachu na jego życie – w 1929 r.
otrzymał on paczkę z ładunkiem wybuchowym, który miał eksplodować podczas otwierania, jednak kiedy
zorientował się, co do podejrzanej zawartości, przekazał ją policji, która sprawdziła ją, a ładunek został
unieszkodliwiony 16.
Celem działalności Porozumienia Antykomunistycznego było gromadzenie informacji o ruchu
komunistycznym w Polsce oraz działaniach i planach Związku Sowieckiego. Było ono profesjonalną organizacją
o charakterze wywiadowczym. Jako działacz tej organizacji, Henryk Glass współpracował blisko z
duchowieństwem katolickim, m.in. z Prymasem Polski, ks. kard. Augustem Hlondem, ks. biskupem Janem
Adamskim, ks. Szwejnicem i późniejszym Prymasem Polski ks. Stefanem Wyszyńskim. Dobrze też układała się
współpraca z władzami państwowymi, zwłaszcza z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które w ramach
współpracy z tą organizacją przekazywało skonfiskowane przez funkcjonariuszy Wydziału VI – Defensywy
Policji Państwowej nielegalne druki komunistyczne. W ramach analogicznej współpracy, także Ministerstwo
Spraw Zagranicznych dostarczało Porozumieniu dokumenty sowieckie, które zostały przechwycone w ramach
działań agenturalno – wywiadowczych przez polskie placówki dyplomatyczne w ZSRR. W ramach współpracy
PA z Ministerstwem Spraw Wojskowych, utrzymywano też bezpośrednie kontakty z wieloma organizacjami o
charakterze antykomunistycznym w Europie i USA, w tym z białą emigracją rosyjską, m.in. z Rosyjskim
Związkiem Wojskowym 17.
Henryk Glass był również oficerem rezerwy Wojska Polskiego, po ćwiczeniach rezerwistów w 1925 r.
otrzymał stopień podporucznika artylerii, a w 1937 r. awansował na porucznika. W sierpniu 1939 r. spodziewał
się zmobilizowania do armii, jednak ze względu na antysanacyjne poglądy polityczne, nie został zmobilizowany
do wojska. Stało się tak pomimo faktu, że jego przydziałem był referat zajmujący się antysowieckim wywiadem
w Naczelnym Dowództwie. Po ewakuacji mężczyzn z Warszawy Glass dotarł do Lublina, gdzie otrzymał
dowództwo oddziału złożonego z rozbitków z 14 pułku artylerii lekkiej, jednak pod Kamionką Strumiłłową
został otoczony przez oddziały niemieckie i dostał się do niewoli, jednak udało mu się zbiec z niej w czasie
transportu do obozu jenieckiego.
W październiku 1939 r. powrócił do Warszawy i włączył się do działalności konspiracyjnej, wkrótce wraz ze
Stanisławem Sedlaczkiem i Witoldem Sawickim uczestniczył w powoływaniu podziemnej organizacji Harcerstwo
Polskie (Hufce Polskie), wchodząc w skład Rady Naczelnej HP. Wstąpił też do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i
został skierowany do pracy konspiracyjnej w Oddziale II z zadaniem utworzenia Grupy A, która miała zajmować
się wywiadem antykomunistycznym, który oznaczono później jako Wywiad W ( ''Wytwórnia''), w którym objął
dowództwo. Działalność Glassa sprowadzała się do prowadzenia wywiadu politycznego i wojskowego;
wiadomości o charakterze wojskowym przekazywał on do Oddziału II Komendy Głównej ZWZ/AK, natomiast
polityczne do Delegatury Rządu na Kraj. Blisko współpracował z podziemiem narodowym, zwłaszcza z
Narodowymi Siłami Zbrojnymi, z którymi wspólnie wydawał od marca 1943 r. miesięczny biuletyn poświęcony
zwalczaniu podziemia komunistycznego ''Agencja A''. Podziemie komunistyczne, związane z Polską Partią
Robotniczą przygotowało zamach na Glassa, który udaremniła jego ochrona. We wrześniu 1943 r. Glass został
członkiem Społecznego Komitetu Antykomunistycznego utworzonego z inicjatywy Delegata Rządu na Kraj. W
ramach prowadzonej działalności SKA wydawał oświadczenia i odezwy, skierowane przeciwko działalności
Polskiej Partii Robotniczej i Krajowej Rady Narodowej jako ośrodków agentury komunistycznej. Mimo wysiłków
Glassa członkowie SKA nie zgadzali się na zastosowanie takich środków walki jak np. fizycznej likwidacji
przywódców podziemia komunistycznego przez patrole likwidacyjne AK, a wniosek Glassa w tej sprawie,
postawiony na jednym z pierwszych spotkań SKA został odrzucony. Członkowie władz podziemnych nie zgadzali
się na realizację koncepcji otwartej walki z podziemiem komunistycznym, która zaproponował Henryk Glass, który
wezwał do użycia wszelkich dostępnych środków przeciwko PPR18.
W 1944 r. Henryk Glass wziął udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w szeregach Brygady
Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej NSZ/AK na Starym Mieście. W ostatnich dniach września 1944 r. został
awansowany na stopień kapitana, a za zasługi w czasie walk powstańczych został odznaczony przez dowódcę
Armii Krajowej Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi. Po kapitulacji Warszawy zbiegł z
obozu w Ursusie i odtworzył w Krakowie Grupę ''W ''. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski
Idem, Zamach bolszewizmu na młodzież. Dokumenty, Warszawa 1927, por. eadem, Obrona Polski przed
bolszewizmem, Płock-Warszawa 1927, eadem, Ofensywa gospodarcza sowietów, Warszawa 1931, eadem, Uwagi o rewolucji
komunistycznej, Warszawa 1931.
16
G. Baziur, op. cit, s. 56; Hm. A. Glass, Wspomnienie o ojcu – HM RP Henryk Glass CHUDY WILK (1896-1984), ''Pobudka''.
Pismo instruktorskie ZHR. –http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=91
[1.02.2015].
17
G. Baziur, op. cit., p. 56.
18
Ibidem, s. 57.
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współpracował z organizacją NIE, jednak po aresztowaniu 16 przywódców Polski Podziemnej zerwał kontakt z
organizacjami poakowskimi, utrzymując stałą łączność z Dowództwem Naczelnego Wodza w Londynie. Za
działalność antykomunistyczną od 1945 r. był poszukiwany przez sowieckie NKWD i polskie Urzędy
Bezpieczeństwa Publicznego, jednak szczęśliwie uniknął aresztowania, wyjeżdżając latem 1945 na Zachód 19.
Po opuszczeniu Polski, zamieszkał w Wielkiej Brytanii pod przybranym nazwiskiem Stanisław Jankowski. Za
działalność na rzecz niepodległości Polski, 11 czerwca 1952 r. został zweryfikowany i zdemobilizowany w stopniu
majora przez Rząd RP na Uchodźstwie. Kontynuując tradycję i działalność Porozumienia Antykomunistycznego, w
latach 1946-1948 prowadził w Wielkiej Brytanii badania nad ideologią komunistyczną, publikując wiele artykułów w
języku polskim i angielskim. W 1957 uzyskał dyplom w London School of Economy i przez 3 lata prowadził własną
firmę, następnie pracował jako księgowy, a w 1966 r. przeszedł na emeryturę.
Na wychodźstwie nadal prowadził czynną działalność harcerską, która absorbowała go nieprzerwanie od
1945 do śmierci. Pracował w Harcerskiej Komisji Historycznej ZHP poza Granicami Kraju, która opracowała
Historię Harcerstwa. W 1973 r. Glass wydał podręcznik harcerski Życie radosne, a w 1979 W pracy i w walce –
16 życiorysów wybitnych Polaków XX w. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i uzyskał
tytuł magistra nauk politycznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO), a w 1980 doktorat nauk
politycznych za pracę Historia Porozumienia Antykomunistycznego w Polsce, wydaną w 1980 r. pt. Metody
ekspansji komunizmu. Zmarł 14 stycznia 1984 r. w wieku 87 lat i został pochowany na cmentarzu w
Gunnersbury w Londynie. Prochy hm. RP Henryka Glassa i jego żony Eli Glass sprowadziła do kraju rodzina, a
4 września 2006 r. zostały one uroczyście złożone w grobie rodzinnym Glassów na warszawskich Powązkach 20.
Kończąc, należy stwierdzić, że Henryk Glass służył przez całe życie Bogu, Polsce i bliźnim, wierząc w
wyzwolenie kraju spod leninowskiej ''dyktatury proletariatu'' i geopolitycznej zależności Polski od ZSRR.
Матеріал надійшов до редакції 05.11. 2014 р.
Базіур Гжегош.''Служити Богу і незалежній Польщі'': Генрік Гласс і польське скаутство в
Наддніпрянській Україні проти більшовизму.
Стаття розглядає історію польського скаутства в Наддніпрянській Україні в 1912-1922 роках. Автор
описує розвиток скаутського руху в європейській перспективі, польського скаутства і його історію в
Наддніпрянській Україні. Показано, що скаутські ідеали зазнавали жорстокості з боку Радянської
ідеології в Україні після 1917 р. Автор представляє голову скаутського руху Генріка Гласса і його
антикомуністичну діяльність, яка була заснована на боротьбі проти Великого Російського більшовизму
і комунізму як тоталітарної ідеології, непритаманної для скаутських ідеалів братерства і
гуманістичних цінностей в європейських межах. Він був вірним скаутським поглядам та принципам до
кінця його життя, борючись з комунізмом у міжвоєнний період в Польщі на протязі Другої Світової
війни та після її завершення на протязі Холодної війни та радянської гегемонії у Польщі та інших
країнах Центральної та Східної Європи.
Ключові слова: Наддніпрянська Україна, Радянська Росія, скаутський рух, більшовизм, комунізм,
антикомунізм.
Baziur Grzegorz. ''To Serve God and Independent Poland": Henryk Glass and Polish Scouting in
Naddniprianska Ukraine against Bolshevism.
The article considers the history of Polish Scouting in Naddniprianska Ukraine in the years 1912-1922. In his
text the author describes the genesis of the Scout Movement in the European perspective, Polish scouting and its
history in Naddniprianska Ukraine. In the main part of the article he shows scouting ideals clash with the
brutality of the Soviet ideology in Ukraine after 1917. The author presents the figure of the Head of HP
Henryk Glass and his consistently anti-communistic activity, which has led him to fight uncompromisingly
against Great Russian Bolshevism and Communism as the totalitarian ideology, strange for Scout’s ideas of
brotherhood and humanistic values in European terms. To the Scouts' represented views and principles he
remained faithful to the end of his life, fighting with communism in the interwar period in Poland during the
Second World War and after its completion during the Cold War and Soviet hegemony in Poland and other
countries of Central and Eastern Europe.
Key words: Naddniprianska Ukraine, Soviet Russia, scouting, bolshevism, communism, anti-communism.
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"БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ": КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МИРОТВОРЧОЇ ПОЛІТИКИ
РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У РІШЕННЯХ ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ
У статті проаналізовано рішення Другого ватиканського собору (1962-1965), в яких закладено основи
подальшої миротворчої політики Римо-католицької церкви. Оскільки Римо-католицька церква на
сучасному етапі свого розвитку залишається домінуючою конфесією найбільш чисельної світової релігії
– християнства, яка нараховує близько 1,2 мільярди послідовників, не можна заперечувати вплив її
концептуальних світоглядних засад на свідомість світового співтовариства. У сучасному
глобалізованому світі, де періодично виникають військові конфлікти на економічному, етнічному,
релігійному підґрунті, дослідження миротворчого потенціалу різних релігійних напрямів набуває
особливої ваги.
Ключові слова: мир, війна, конфлікт, миротворча діяльність, взаємопорозуміння, толерантність.
Актуальність статті. Питання миру на землі завжди було одним із найбільш актуальних в історії
людства. У ХХ ст. відбулися дві світові війни, а сьогодні людство, можливо, стоїть на порозі третьої.
Події останнього року довели кризу колективної системи безпеки у світі, що потребує докорінного
перегляду її форм і стратегії. Не останню роль у впливі на ситуацію в світі може мати церква як
важливий соціальний інститут. Серед релігійних течій сучасності провідне місце займає Римокатолицька церква, яка нараховує понад 1,2 млрд. послідовників і має вагомий вплив на їх світогляд.
Відтак, офіційна позиція Церкви є надзвичайно важливою як у міжконфесійних стосунках, так і для
геополітичних процесів у світі загалом.
І хоча Римо-католицька церква мала немало кривавих сторінок у своїй історії, ХХ ст. дало світу
багатьох відомих миротворців у лоні саме католицизму (мати Тереза, папа Іван ХХІІІ, папа Іван Павло ІІ
та ін.).
Другий Ватиканський собор (1962-1965 рр.) в історії католицизму дав світовому співтовариству
оновлену католицьку церкву, яка готова говорити про сучасні проблеми, реагувати на них не лише в
односторонньому порядку, а й активно долучатися до діалогу у процесі вирішення важливих проблем
світу з іншими суспільними інститутами.
У результаті роботи чотирьох сесій під час Собору було прийнято низку важливих документів, серед
яких чотири конституції, дев'ять декретів, три декларації. У них послідовно розкривалася нова стратегія
діяльності оновленої католицької церкви, її гуманістична спрямованість на утвердження християнських
цінностей миру, любові, людської гідності, відповідальності людини перед історією і Богом.
На думку багатьох теологів, державних діячів і релігієзнавців, рішеннями Другого Ватиканського
собору РКЦ змінила свій статус у світі від реакційної організації, яка воює з усім передовим і
розвиненим, до активного суб'єкта відносин на різних рівнях, організації, яка реагує на зміни в
сучасному світі й активно бере в них участь. Вона визнала існування проблем у сласному середовищі і
зробила крок до їх подолання, до модернізації, показавши решті релігійного світу, як це робити. Було
започатковано екуменічний діалог між католицькою і православною церквою в Україні, до якого
сьогодні приєдналися деякі протестантські течії, іудеї та мусульмани.
Дві світові війни, які відбулися за одне століття, виявили кризу системи колективної безпеки у світі,
яка трансформувалась відповідно до вимог часу. Зараз, коли світ опинився перед загрозою третьої
світової війни, назріло питання детального дослідження миротворчого потенціалу, накопиченого за всю
історію людства і якісного його перетворення на життєздатну систему підтримання миру і стабільності в
сучасному глобалізованому світі.
До важливих здобутків Католицької церкви у сфері миротворчості належать рішення Другого
Ватиканського собору, а також папські енцикліки, випущені в зазначений період. У документах,
прийнятих на Соборі, РКЦ намагається відобразити бачення процесів, перебіг яких спостерігав світ, і
своєї ролі у цих процесах. Церква задає новий вектор розвитку, слідуючи якому і Церква, і людство
загалом, на думку католицьких апологетів, зможе подолати хоча б деякі з цих проблем і не дати
поглибитися іншим.
Метою статті є дослідження концептуальних засад миротворчої політики Римо-католицької церкви,
які були закладені у рішеннях Другого ватиканського собору і послідовно виступають методологічною
основою діяльності РКЦ у сфері міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу. У результаті діяльності ІІ Ватиканського собору було прийнято низку
документів, у яких на перший план винесено питання війни і миру. Так, у пастирській конституції "Про
Церкву в сучасному світі" ("Gaudium et Spes") [1: 409; 2: 447-556] звучить звернення не лише до
© Вітюк І. К., 2014
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католицького середовища, а й до всіх людей світу, яким РКЦ хоче викласти власне розуміння своєї
присутності і діяльності в сучасному світі. Звертається увага на актуальні проблеми часу: голод у бідних
країнах, нерівномірний розподіл матеріальних благ, досягнення людством свободи і виникнення нових
видів соціального і духовного поневолення, загроза війни, втрата ціннісних орієнтирів, науково-технічні
революції та їх наслідки для людини, відчуження між людьми та ін.
У згаданій конституції оголошується найвища цінність миру, оскільки його джерелом є сам
Ісус Христос, а миротворці в Євангелії від Матвія названі "синами Божими" (Мф. 5:9). Окрім того, мир
названо "справою правди", "плодом порядку", запровадженого самим Творцем. Проте наголошується, що
мир потрібно постійно підтримувати : він "ніколи не забезпечений назавжди", оскільки загроза війни
існує через гріховність людини [1: 409-410]. Для підтримання миру підкреслюється важливість
найбільшої християнської чесноти – любові, на якій ґрунтується воля поважати інших людей, їх гідність,
а також "діяльне братерське почуття". І любов ця здатна забезпечити мир краще, ніж справедливість
[1 : 410]. Таким чином, підкреслюється важливість імплементації основ християнської етики у систему
загальнолюдських цінностей, а також її актуальність для сучасного світу, раціоналістичні підвалини
якого хитаються там, де вони не спираються на духовні засади, такі як : любов, повага до людського
життя, гідності особи тощо.
Оскільки джерелом війни вважається ураження людської природи гріхом, війна як процес може
призвести до подальшої деградації людської природи, людина може опинитися у стані варварства, ще
більш страшного, аніж варварство попередніх епох. Втрата людських якостей разом із використанням
новітніх систем озброєння здатні зробити "сучасного варвара" втіленням абсолютного зла.
У конституції строго засуджується холодна війна і гонка озброєнь, наголошується небезпека тероризму
як нового способу ведення війни. Особливо наголошується на необхідності дотримання підписаних
міжнародних домовленостей, спрямованих на подолання "нелюдських" наслідків військових дій, зокрема
стосовно поранених і військовополонених. У зв'язку з цим збільшується відповідальність за їх дотримання
органами влади та організаціями, у сфері компетенції яких знаходиться вирішення даних проблем.
Цікавим моментом у тексті конституції можна назвати визнання за людиною права відмовитися брати
участь у військових діях відповідно до її переконань, але лише за умови обрання іншої форми служіння
людському суспільству [1: 411]. Така позиція співзвучна з правом на проходження альтернативної
військової служби у збройних силах, яку позиціонують багато протестантських течій.
Водночас Католицька церква допускає і виправдовує ведення війни для захисту власної країни та її
населення від нападу зовнішнього ворога. Така визвольна, справедлива війна протиставляється
загарбницьким війнам. Військовий потенціал не означає його використання апріорі в політичних чи
військових цілях. Обумовлюється також навіть в умовах справедливої війни розумність використання
зброї : далеко не все має бути дозволено [1: 412]. Ймовірно, йдеться про використання ядерної зброї,
застосування якої за масштабами дії може призвести до глобальних наслідків, які значно перевищують
необхідність законної самооборони.
Проблема війни і миру покладає відповідальність за долю людини і людства не лише на політиків,
уряди країн, а й на науковців, силами яких розробляються нові види сучасного озброєння. Застосування
повного арсеналу озброєння деяких країн призвело б до повного взаємного знищення обох сторін, а
також тяжких наслідків для майбутніх поколінь в усьому світі [1: 412]. Відповідно, Церква засуджує
знищення міст чи областей із їх населенням як злочини проти Бога і людства. Це засудження
підкріплюється закликом до глав держав зважувати усі "за" і "проти" перед застосуванням зброї.
Основна ідея – досягнення миру – розкривається в енцикліці "Pacem in terries" ("Мир на землі") (1959)
[3]. Поняття миру висвітлюється як поєднання миру у світі загалом, оскільки однією із причин скликання
Другого Ватиканського собору стало оновлення Церкви після першої і другої світових воєн, так і миру
між віруючими і невіруючими, якого можна досягти внаслідок співпраці задля всезагального блага
[4: 238]. До групи невіруючих у даному контексті, вочевидь, зараховано також атеїстів, адже більша
частина ХХ століття проходила під знаком боротьби тоталітарних суспільств у країнах колишнього
соціалістичного табору із релігією як явищем, якому відмовляли у праві на існування.
Вражаюче актуальними сьогодні є положення, проголошені папою Іваном ХХІІІ в цій енцикліці.
Перша її частина присвячена істині (правді), адже, на думку Івана ХХІІІ, всі лиха і війни трапляються
або від незнання правди, або від недооцінювання її, або від її свідомого відкидання і перекручування,
спотворення. І хоча під істиною (правдою) мається, насамперед, релігійна істина, проголошена у Біблії, в
раціональності такого підходу сумніватися не доводиться. Зовсім не декларативно звучить заклик папи
до правителів : "До згоди й мира взиваємо поіменно тих, що кермують державами" [3: 6].
Свідоме маніпулювання правдою, спрямоване на ідеологічне обґрунтування пропаганди, що є
основою, зокрема, інформаційної війни Російської Федерації проти України, в енцикліці називається
"каригідним ділом", тобто злочином [3: 3-4]. В умовах військового конфлікту в Україні саме російська
пропаганда є таким злочином, за допомогою якого цей конфлікт розгорівся і який підтримує в ньому
полум'я, не дозволяючи правді усунути непорозуміння. З одного боку, засоби масової інформації за
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допомогою маніпулятивних технологій "мають великий вплив на поучування й на виховання громадян,
зокрема молоді, на вироблення їхньої думки та на спрямування звичаїв, щоби вони докладно, обережно й
второпно поширювали" таку інформацію далі [3: 3-4]. Не меншим злочином, аніж свідоме
перекручування правди, також є свідоме сприйняття і засвоєння пропаганди, на основі так само
свідомого відкидання правдивої інформації, з іншого боку. Католицька церква визнає гріхом свідому
ретрансляцію неправди, неістинних свідчень, спрямованих на порушення миру, єдності й згоди в
людських спільнотах.
Істина, правда – єдине джерело миру й злагоди, відповідно до спрямованості цієї енцикліки. Воля тих,
хто керує державами, до кого поіменно звертається Папа у тексті документу, має бути спрямована на
дотримання правди і використання її як базового принципу своєї внутрішньої і зовнішньої політики.
Адже в руках цих людей – доля цілих народів, а сьогодні – в епоху глобалізації – локальні конфлікти з
легкістю можуть набувати глобальної загрози, загрози усьому людству зокрема. Присутність ядерної
зброї, наприклад, на сучасному етапі розвитку людства несе не меншу небезпеку ядерної війни, аніж в
епоху гонки озброєнь.
На сторінках світової історії зберігається інформація про те, що на стадії формування національних та
етнодержавних релігій, які виступали офіційними державними ідеологіями, освячували національні
держави, святість і непорушність владних інститутів у них, саме релігії виступали інтегративними
чинниками, які тривалий час "цементували" держави, підтримували їх єдність і давали ідеологічне
підґрунтя для відстоювання їх кордонів.
Непорушність кордонів кожної країни в енцикліці захищається тезою, що землю Бог дав усім людям,
значить, кожна нація, народність, які у християнстві є братами, повинна навчитися жити у мирі і злагоді
між собою. Називаючи усіх людей братами, папа прирівнює війни до гріха, який здійснив Каїн,
проливши на землю братську кров. Із вищої мудрості – християнського усвідомлення життя лише
фрагментом буття людини – випливає необхідність жити так, щоб бути достойним після закінчення
перебування в тимчасовому місці (на землі) увійти "до вічної батьківщини" [3: 7]. Досягти цього папа
пропонує самим способом свого життя: дбаючи про власний добробут, водночас турбуючись про благо
усього людства. Взаємодіяти необхідно, наголошується, не зациклюючись на тому, що роз'єднує людей,
а на основі того, що може бути підґрунтям для взаємоповаги і порозуміння.
Спираючись на слова одного із своїх попередників папи Лева ХІІІ, Іван ХХІІІ важливу роль для
досягнення миру відводить християнській чесноті справедливості : "Для погамування славолюбства чи
пожадання чужого майна та й для погамування суперництва, що є головним запальником воєн, немає
нічого відповіднішого як тільки християнська чеснота, зокрема ж чеснота справедливості" [3: 8]. Так,
наприклад, справедливі стосунки між представниками різних соціальних класів можуть подолати
напруження в суспільстві, і "нерівності не є перешкодою для спільних братніх відносин" [3: 9]. Саме
справедливість, підкріплена любов'ю до свого ближнього – ті християнські чесноти, які задають мирний
вектор розвитку історії людства.
Загалом Іван ХХІІІ бачить станом на 1959 рік, судячи з тексту розділу "Єдність і згода між народами"
[3: 7-8], лише два варіанти сценарію : тривалий, правдивий та щирий мир – оптимістичний варіант і його
антипод, який дуже нагадує уявлення про третю світову війну, за якої нова страшна зброя не принесе як
переможеним, так і переможцям нічого, окрім "безмежної різні й безмежної руїни" [3: 8]. Стан, в якому
людство рухається до цієї війни, папа називає "найбільшим засліпленням", що знову варто розглядати у
контексті любові і поваги до правди, істини. На противагу цьому пропаганда, яка ґрунтується на
маніпулюванні спотвореними даними, викривленні фактів, замовчування правди, зневага до неї можуть
бути тими чинниками, які в результаті й здатні призвести до такого "засліплення" і братовбивчих воєн.
Кожна людина створена на образ і подобу Бога, пошана і любов до неї є визнанням у ній Образу
Божого. Шлях людини до осягнення істини Церква пропонує здійснювати через всебічний розвиток
особистості. Так, у декларації "Про християнське виховання" ("Gravissimum educationis") наголос зроблено
на тому, що виховання є благом, на яке кожна людина має право [2: 261-276]. У процесі виховання
акцентується увага на всебічному розвитку особистості усіма засобами педагогіки і психології, щоб
сформувати людину діяльною, здатною інтегруватися в різні сфери людського суспільства, бути відкритою
до співпраці і діалогу з іншими людьми і тим самим сприяти всезагальному благу.
У процесі підтримання миру у світовому співтоваристві важливе місце займає також питання
попередження конфліктів на релігійній основі. Ні для кого не секрет, що християнство загалом, і
католицизм зокрема, протягом історії розвитку демонстрували подекуди політику "агресивної
християнізації" поряд із подальшою релігійною нетерпимістю до інакомислячих. Другий Ватиканський
собор документально закріплює закінчення такої політики РКЦ і проголошення зовсім інших принципів
міжконфесійного діалогу.
У міжконфесійному діалозі з представниками інших релігій Католицька Церква, говориться в
декларації "Про відношення Церкви до нехристиянських релігій" ("Nostra Aetate"), не відкидає нічого, що
є істинним у цих релігіях. У Декларації важливим положенням для розвитку релігійної толерантності в
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сучасному світі є визнання віри джерелом спасіння кожної людини, незалежно від її релігійної традиції,
за умови, якщо людина дотримується принципів і заповідей своєї релігії, а також веде праведне життя
[2 : 277-282].
Співпрацю з представниками нехристиянських конфесій РКЦ пропонує провадити на засадах
глибокої любові і поваги до загальнолюдських соціокультурних і моральних цінностей. У Декларації
звучить заклик до взаємопорозуміння з мусульманами і висловлюється каяття з приводу проявів
антисемітизму РКЦ проти іудеїв у минулому. Наголошується, що Церква засуджує будь-які гоніння на
основі релігійної належності [5: 438].
На фоні сучасних військових подій – в Сирії, Іраку, секторі Газа, країнах Африки, на Сході України –
питання війни і миру неодноразово спливало як одна із провідних тем у діяльності римо-католицької
церкви. Папа Франциск І за останні місяці неодноразово закликав сторони конфліктів завершити їх
мирним способом. За його словами, війна – ірраціональна і не приносить нічого, окрім руйнування.
Причинами війни він називає жадібність, нетерпимість і жадобу влади, під які підводиться ідеологічне
підґрунтя [6]. В одній із своїх проповідей папа Франциск І звів тему сучасних військових конфліктів у
різних куточках світу до спільного знаменника : початку – часткового – третьої світової війни. У тій же
проповіді він засудив не лише сторони конфлікту, але також їх підбурювачів, які підігрівають і
розпалюють ці конфлікти, хоча й без конкретизації регіону.
Висновки. Римо-католицька церква в особі її глави папи Франциска І однозначно виступає за
підтримання миру на землі і послідовно демонструє всебічну підтримку у військових конфліктах тих
сторін, на боці яких – правда. Підтримка України, зусиль українського уряду у війні за непорушність
своїх кордонів, права на існування як незалежної суверенної держави і мир на її території свідчить про
інтегративну роль РКЦ в сучасному світі, відмову від ідеї перерозподілу світу і її миротворчої політики.
Засади такої миротворчої політики були закладені як стратегічний вектор розвитку РКЦ ще у документах
ІІ Ватиканського собору і послідовно виконуються її очільниками до сучасного етапу розвитку Церкви.
Відтак, перспективи католицизму як домінуючої релігійної конфесії у світі залишаються незмінними і
можуть бути взятими за взірець для інших релігійних напрямів.
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І. К. Вітюк. "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви
у рішеннях Другого Ватиканського собору

Витюк И. К. "Блаженны миротворцы": концептуальные основы миротворческой политики
римско-католической церкви в решениях Второго ватиканского собора.
В статье проанализированы решения Второго ватиканского собора (1962-1965), в которых были
заложены основания дальнейшей миротворческой политики римско-католической церкви. Поскольку
римско-католическая церковь на нынешнем этапе своего развития остается доминирующим
направлением наиболее численной мировой религии – христианства, который насчитывает
приблизительно 1,2 миллиарда последователей, нельзя отрицать влияние ее концептуальных
мировоззренческих оснований на сознание мирового сообщества. В современном глобализированном
мире, где периодически возникают военные конфликты на экономическом, этническом, религиозном
основаниях, изучение миротворческого потенциала разных религиозных направлений приобретает
особую значимость.
Ключевые слова: мир, война, конфликт, миротворческая деятельность, взаимопонимание,
толерантность.
Vityuk I. K. "Blessed Be Peacemakers": Conceptual Foundations of the Peacekeeping Policy of the RomanCatholic Church in Decisions of the Second Vatican Council.
In the article decisions of the Second Vatican Council (1962-1965), in which basic principles of the further
peacekeeping policy of the Roman-Catholic church have been stated, are analyzed. As the Roman-Catholic
church on the present state of its development remains the dominant confession of the most numerous world
religion – Christianity and has approximately 1.2 billion followers we cannot deny the influence of its
conceptual outlook principles on the human consciousness. In the modern globalized world in which time to time
military conflicts based on economic, national, religious backgrounds occur, the research of the peacemaking
potential of various religious branches gets more and more importance. In the documents of the Second Vatican
Council such human values are proclaimed as peace, inviolability of borders, human dignity, human life and
others. Truth is considered to be the only source of peace in the world. The purposeful manipulation of true
facts, the purpose of which is to provoke military conflicts, is considered to be sinful. The Roman-Catholic
church represented by Pope Francis I stands for the support of peace in the world. Thus, the Roman-Catholic
church supports Ukraine, attempts of the Ukrainian government to protect the inviolability of Ukrainian
borders, the right for Ukraine's existence as an independent sovereign state and peace on its territory. So
perspectives of Catholicism as the dominating religious confession in the world remain unchanged and its social
policy may be taken as the pattern for other religious confessions.
Key words: peace, war, military conflict, peacemaking, mutual understanding, tolerance.
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

У статті проаналізовано ключові проблеми збереження національної ідентичності українців у минулому
і сьогоденні. Детально розглянуто основні елементи, які, на думку авторів, сприяли збереженню
української нації протягом тривалого історичного періоду. Нові виклики, що постали перед українським
народом в наш час, актуалізують наукову дискусію щодо майбутнього української державності,
захисту території та національних інтересів, а також збереження національної самобутності в
умовах глобалізованого світу. Висвітлено головні концепції етногенезу українців у вітчизняній науці.
Ключові слова: національна ідентичність, самосвідомість, історія, мова, ментальність, етногенез,
етнокультура, народ.
Постановка проблеми. Українцям, за історію свого існування, неодноразово доводилось стояти
перед загрозою цілковитого зникнення чи асиміляції. Захищаючи себе в різний спосіб, ми змогли
зберегти власну ідентичність, не розчинившись у вирі століть. Сьогодні цей великий народ живе на своїй
Батьківщині, розбудовує державу, відновлює історію та культуру, з надією дивиться у майбутнє, працює
і бореться... Бореться за свою ідентичність, міцно тримаючи зброю в руках.
Трагічні події на київському Майдані взимку 2014 року, без перебільшення, дали поштовх
тектонічним зрушенням. Актуалізувалися питання світового порядку та безпеки, дотримання
міжнародних угод та домовленостей. З високих міжнародних трибун звучать слова про стурбованість та
занепокоєння подіями, що розгорнулися на території нашої держави. Вперше з часів закінчення другої
світової війни в лексиконі політиків з’явились призабуті терміни та висловлювання, що стосуються
нових загроз виникнення військового конфлікту на Європейському континенті. Український народ
переживає один із найскладніших періодів за історію свого існування. Актуальні проблеми збереження
ідентичності цього народу, що постали перед ним сьогодні, є предметом нашої наукової розвідки.
Метою статті є аналіз концепцій етногенезу українців та спроба виокремити ключові елементи, які
сприяли в минулому та сприятимуть в майбутньому збереженню ідентичності українського народу.
Аналіз публікацій. Дослідженню етногенезу слов’янських народів присвячені праці багатьох
видатних українських учених, зокрема: М. Драгоманова, І. Франка, М. Максимовича, М. Костомарова,
М. Грушевського, які серед іншого також шукали відповідь на питання щодо збереження та виживання
українського народу у різні часи його історії. Серед сучасних українських дослідників варто вказати
прізвища Я. Дашкевича, С. Сегеди, М. Брайчевського, В. Барана, Л. Залізняка.
Враховуючи актуальність і недостатньо повну обґрунтованість означеної проблеми, автори обрали
тему своєї наукової розвідки з метою оновлення наукової дискусії щодо проблем збереження української
ідентичності в минулому і сьогоденні.
Виклад основного матеріалу. В 1991 році українці отримали унікальний історичний шанс:
побудувати власну, а головне успішну країну. Скажемо відверто, ми його не використали і сьогодні
змушені зі зброєю в руках відстоювати це право. Нинішні події тільки підтвердили аксіому: за свободу
треба боротися. Залишається вірити, що "народи виходять із війн не тільки зміцнілими завдяки
зовнішнім війнам нації, всередині яких діють нездоланні протиріччя, але й отримують внутрішній
спокій" [1: 361].
Для розуміння сучасних проблем української ідентичності спробуємо віднайти відповіді на питання:
яким чином чи завдяки чому українцям вдалося вижити, зберегти свою ідентичність, відродити державу?
З минулого маємо багато прикладів, коли різноманітні народи, створивши власні держави та величні
імперії, залишали по собі тільки згадку в історії, не кажучи вже про тих, які зникли безслідно. Як тоді ми,
українці, тривалий час не маючи своєї держави, зазнаючи утисків, переслідувань та репресій, зберегли
себе? Що допомогло українцям вижити і стати одним із найбільших народів Європи?
Достеменно невідомо, скільки століть чи навіть тисячоліть існує наш народ (в даному дослідженні
маємо на увазі народ-етнос). Дискусії на цю тему тривали в минулому, триватимуть і в майбутньому.
Єдиної концепції, теорії, думки, яка б змогла пояснити де, коли і звідки виник український народ, немає.
Хтось намагається записати в українці Адама, дехто вважає, що такого народу взагалі не існує, інші
схильні думати, що це просто мала частина чогось більш великого. Використовуючи новітні технології
та знання, розшифровують "генетичний код", називаючи українців пращурами всіх народів та
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цивілізацій, тощо. Безумовно, сучасна наука може допомогти знайти відповіді на багато питань, в тому
числі хто був вашим пращуром по крові в надцятому поколінні, але називати українцями всіх людей, які
в різні часи проживали на території сучасної України мабуть не зовсім коректно. Подібні "концепції", не
маючи під собою наукових аргументацій, спотворюють дзеркало історії. Це, до речі, стосується не тільки
вітчизняних дослідників минулого. В кривому дзеркалі можна побачити те, що хочеться бачити.
Сучасні народи, які називають себе спадкоємцями цивілізацій давнього світу, м’яко кажучи, видають
бажане за дійсне. Скажімо, теперішні єгиптяни більше нагадують охоронців величних пам’ятників
давньої цивілізації, ніж їх нащадків. "З приходом Олександра Єгипет на тисячу років підкориться
чужоземним правителям елліністичної цивілізації, македонянам та римлянам, а в кінці тисячоліття
Єгипет, який стане частиною мусульманського світу, буде зовсім іншою країною, з іншою мовою,
суспільним устроєм, іншою релігією. Боги, яким тисячоліттями вклонялися ті, що жили на єгипетській
землі, будуть назавжди забуті та засипані піском" [2: 14].
Видається, що й сучасні італійці мають не багато спільного з етрусками (особливо з етрусками, бо
етруски, на думку ''народного академіка'' Ю. Шилова, – це росіяни! [3: 75]. Кляті агресивні латиняни
вигнали їх з Італії і вони з тих пір мріють як би ото повернути собі "исконно русские земли"),
сабінянами чи навіть римлянами, які в свій час жили на Апеннінському півострові. Розбурхані хвилі
різних народів, що доклали руки до падіння Римської імперії, залишили по собі не тільки величні руїни,
але і ще дещо, і навіть якщо комусь із нинішніх італійців вдасться розплутати свій генетичний клубок аж
до Марка Аврелія, то це скоріше виняток, а не правило. Коли це бурхливе море заспокоїлось, на поверхні
осіли народи та племена, які народили італійський народ, а з ним і всю середньовічну Європу. Навіть
теперішні євреї, які здається завжди були тісно пов’язані з фінансами і торгівлею, мають багато
розбіжностей з євреями, що жили на початку нашої ери. "Страна, которую мы населяем, расположена не
на побережье, и мы не одобряем занятие торговлей и возникающее вследствие этого общение с другими
народами", – писав свого часу Іосіф Флавій [4: §60].
Все вищесказане повною мірою стосується й українців. Хто саме став тим "родючим ґрунтом", з якого
народилися українці: кіммерійці, скіфи, сармати? Однозначної відповіді немає і мабуть не може бути.
Науковців, які в різний час досліджували питання етногенезу українського народу, багато. Існують різні
версії, теорії, думки та погляди. Наведемо для прикладу декілька з них: "Покидаючи Причорномор’я під
натиском тюркських народів, ці народи (кіммерійці, скіфи, сармати) змушені шукати прихисток у
північних лісах, де, змішуючись з місцевими племенами, стають новим землеробським людом.
З початку VІ ст. н. е., з повільним, але неухильним перенесенням центру історичних подій із
Причорномор’я та Степу на лісисті рівнини, цей землеробський люд стає дедалі помітнішим. Посівши
центральне місце на історичній сцені, землероби тим самим викликають більше зацікавлення тогочасних
істориків. Дослідження їхніх мовних, етнічних і культурних рис вказують на те, що люди ці були
слов’янами – прямими предками нинішнього населення України" [5: 38].
Деякі історики вдавалися до більшої конкретики, називаючи пращурами українців якийсь один народ
чи плем’я. У працях видатного українського історика Михайла Грушевського знаходимо гіпотезу, що
прямими предками українського народу були анти.
Сучасна археологія, наприклад, процес утворення українського етносу пояснює наступною схемою: у
V-VІІ ст. носії пеньківської культури (анти) та празької (склавини) вирушили в південному напрямку.
Антська хвиля покотилася на Балкани, а згодом на Ельбу, поступово інтегруючись із західними
слов’янами. Склавини ж не пішли так далеко. Їхні нащадки утворили в VІІІ-Х ст. між Дніпром, Дністром
і Західним Бугом нові етнічні угруповання, підґрунтям яких була культура Луки-Райковецької. Із
культурою Луки-Райковецької фахівці пов’язують племена древлян, бужан, волинян, уличів, тиверців,
які й були безпосередніми пращурами українців [6: 36]. Проте, від концепцій етногенезу повернімось до
питання: ЯК або ЯКИМ ЧИНОМ змогли українці стільки століть свого існування зберегти свою
ідентичність, тобто ті специфічні ознаки, які виокремлюють наш народ серед інших народів. Це питання
було і залишається актуальним для багатьох дослідників минулого нашого краю. "Як ця країна, – пише
автор відомої праці Історії Русів, – начеб створена або приречена на руїну од частих навал чужинців, а
ще частіших наскоків та січей од народів сусідніх і, зрештою, од ненастанних міжусобиць і побоїщ,
зазнала всіляких плюндрувань, згуби та всеспалення і, так би мовити, залита і напоєна кров’ю людською
і посипана попелом, то в такій нещасній землі чи можливо було зберегти будь-що цілим?" [7: 33].
З останніх досліджень особливо хотілось би відзначити чудову працю професора Леоніда Залізняка
"Стародавня історія України", в якій він зокрема зазначає наступне: "Переважна більшість дослідників
вважає, що народ, або етнос, – це людська спільнота, яка склалася історично і відрізняється від подібних
спільнот самосвідомістю, власною історією, окремою етнічною територією (батьківщиною), своєю
рідною мовою, культурою, характером" [8: 388].
Взявши за основу вищеназвані компоненти, спробуємо більш детально розібратися, який чи які з них
є ключовими для збереження ідентичності того чи іншого народу протягом століть: самосвідомість,
власна історія, територія, мова, культура, ментальність? На думку професора Залізняка саме завдяки
15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філософські науки

самосвідомості народам вдається виживати і зберігати свою ідентичність. Ми вважаємо таке твердження
дискусійним і спробуємо більш детально розглянути цю проблематику.
Самосвідомість. Безумовно, людина розумна (Homo sapiens) – істота самооцінююча, її самосвідомість
орієнтована на аналіз, усвідомлення, оцінку людиною власних знань, інтересів, ідеалів, моральних
властивостей, мотивів поведінки тощо, тобто мова йде про індивідуальну свідомість, проте суспільна
свідомість не є сумою індивідуальних свідомостей. Це особлива духовна система, що існує у вигляді
різноманітних форм (систем) – системи наукових, художніх, правових, політичних, моральних, культурних
ідей та уявлень. Чисто теоретично можемо припустити, що суспільна свідомість як особлива система є
чимось самодостатнім і відповідно має домінуючий вплив на свідомість та поведінку кожного окремого
індивідуума, проте для формування такої духовної системи цілого народу у нас, наприклад, і сьогодні не
вистачає багатьох компонентів. Ми тільки тепер отримали можливість вивчати і досліджувати власну
історію, відкриваємо для себе ж своїх геніїв та героїв, формуємо власне бачення свого минулого та
майбутнього і роботи в цьому напрямку непочатий край. Хіба зміг би український народ зберегти свою
ідентичність, спираючись тільки на самоусвідомлення, коли навіть саме слово "український" часто було
синонімом чогось ворожого, чужого, хлопського, буржуазного, зрадницького і т. п.
Свого часу в історичному нарисі "Хто такі українці і чого вони хочуть" Михайло Грушевський писав:
"... всі ті, хто зроду Українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер іти спільно зі
своїм народом, з усіма свідомими синами українського народу, які хочуть працювати для його добра,
боротися за його свободу і кращу долю. Але не тільки, хто природжений Українець, а також і всякий той,
хто щиро хоче бути з Українцями, і почуває себе їх однодумцем, товаришем, членом українського народу,
бажає працювати для його добра. Якого б не був він роду, віри чи звання – се не важно. Його воля і
свідомість рішає діло" [9: 113]. Безперечно, думка відомого вченого є суттєвим аргументом, проте, заради
істини зазначимо, що далеко не всі українці, особливо в страшні роки голодоморів та репресій, мали таку
волю і свідомість, за таких обставин більшість з них боролися за фізичне виживання, залишаючись при
цьому українцями. Самоусвідомлення в таких випадках відходило далеко на задній план.
Історія. Почнімо з простого: а що таке історія? Цей термін багатозначний і, відповідно, яке
тлумачення нам більше до вподоби, таку аргументацію ми й використовуємо. Історія – це минуле; історія
– це процес перебігу змін у суспільстві; історія – це цікаве оповідання; історія – це процес розвитку;
історія – це наука і т. п. Кожне визначення окремо, як і всі визначення разом, мають право на життя.
Єдине про що достеменно можемо говорити – історію пишуть люди, а люди, як відомо, істоти дуже різні.
Так сталося, що останні декілька сот років українську історію здебільшого писали наші сусіди, тому
історія у нас має "варіативну" специфіку. Одній частині нашого народу ближче один варіант, іншій
частині – інший, а якщо все це різноманіття поглядів, концепцій та теорій приправити ідеологією та
геополітикою, то і фахівцям нелегко буде відділити "зерна від полови".
Насправді ніщо так не об’єднує людей, як спільно пережите минуле, особливо коли це минуле овіяне
героїчними подіями та вчинками. Відома фраза могла би бути відповіддю на наше дослідження, проте
ніщо так не роз’єднує людей як те саме спільне минуле, особливо коли воно було важким і трагічним.
Використовуючи подвійні стандарти, можна абсолютно по-різному дивитись на минуле, навіть більше
того – один і той самий історичний факт можна подавати в діаметрально протилежному світлі, не кажучи
вже про події, вчинки, особистості тощо. Прикладів є безліч. Змінюється політичне середовище –
змінюється погляд на історію: вчора Сталін був тираном і деспотом, сьогодні вже великий полководець
й ефективний менеджер. Використовуючи сучасні методи та технології впливу на маси, історія стає
елементом пропаганди, бомбування, а то і відвертого перекручування дійсності.
На наше переконання, історія, передусім, – наука. В нашому випадку ця наука досить молода і
потребує титанічної праці самовідданих людей. Це фундамент, який в майбутньому дасть можливість не
тільки відкривати так звані "білі плями", але й допоможе визначити траєкторію історичного руху
українського суспільства.
"Сучасна вітчизняна історична наука нагадує флот без пізнавального прапора. Методологічна
невизначеність більшості авторів засвідчує прикрий факт відсутності чітких наукових засад, апробованого
методологічного інструментарію. Результатом цього є поява праць, що у кращому разі човгають рейками,
прокладеними ідеологами партапарату радянської доби, а в гіршому – линуть у вільне плавання з
вітрилами, в які дмуть вітри кон’юктури" [10: 80]. Думка відомого вченого історика Олександра Реєнта
тільки підтверджує той факт, що ми тільки тепер, накопичуючи, систематизуючи, теоретично осмисливши,
позбувшись ідеологічних нашарувань, маємо змогу написати чистовик власної історії.
Підсумовуючи зазначимо, що власна історія, на жаль, не могла слугувати отим елементом, який би
суттєво допоміг нашому народу зберегти свою ідентичність та самобутність. Після неодноразового
"форматування" історичної пам’яті, "світле" минуле для більшості наших людей розпочиналося з
пострілу "Аврори" або, в кращому випадку, з Переяславської ради. Одиниці мали доступ до історичних
джерел, більшість не те що не знала історії свого народу, а з трудом могли назвати предків в третьому,
четвертому коліні, не кажучи вже про те, чим вони займались, як жили, за що боролися та вмирали.
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Територія. Чи змогли б українці вижити, якби ніколи не мали власної території, тобто поверхні суші, де
споконвіку жили наші предки? З одного боку, відповідь очевидна – змогли б, адже існують етноси, які
ніколи не мали постійної території проживання, власної держави. За даними ООН в світі нараховується
близько 4000 тисяч етносів тоді, як держав всього 193. Найпоказовішим прикладом сьогодні мабуть є роми.
Цей народ існує сотні років, але що об’єднує його, як йому вдається зберігати свою ідентичність, не маючи
не те, щоб постійної території проживання, а навіть загальноприйнятої кодифікованої писаної мови.
З іншого боку, у тих народів, які здавна проживають на певній території, очевидно виникає тісний
зв’язок із землею, на якій народилися та постійно жили не одні покоління їхніх пращурів. Цей зв’язок
стає одним з елементів творення самобутньої етнокультури, складовою частиною національного
характеру, одним із факторів самоусвідомлення себе зі своєю Батьківщиною, перетворюючись з часом у
підсвідоме відчуття кровної єдності з нею.
Мова. Що ми знаємо про мову. Перше що приходить на згадку: мова – це засіб спілкування; мова є
найістотнішою ознакою, завдяки якій людське суспільство відрізняється від тваринного світу, а ще
відома зі шкільних років фраза: без мови народ мертвий. Отже, можемо зробити простий і логічний
висновок: будь-який народ зберігає свою ідентичність та самобутність завдяки власній мові. На
підтвердження використаємо енциклопедію української мови, в якій походження мови пояснюється так:
"Структурна специфіка мови як суспільної діяльності формувалась історично протягом багатьох
тисячоліть. Оскільки людство при цьому не становило суцільної єдності, а існувало у вигляді великої
кількості відокремлених одна від одної етнічних спільнот, у кожній такій спільноті розвивався свій
структурний різновид мови, більш або менш відмінний від мови інших спільнот. Результат – кілька тисяч
великих і малих (за кількістю носіїв) мов різних етнічних спільнот: націй, народностей, племен. Мова
кожної етнічної спільноти виконує роль її основної розпізнавальної ознаки та засобу збереження
духовної самобутності" [11: 318]. Останнє речення дає вичерпну відповідь на питання, поставлені на
початку цього дослідження, і здається можна було б зробити короткий підсумок та завершити роботу.
Проте, як бути з тими народами, які використовують чужу мову. Адже не існує американської,
канадської, мексиканської, аргентинської мови. Тут виникають питання іншого характеру: або
американці, канадці, мексиканці, аргентинці не є етнічною спільнотою або англійська, іспанська чи
французькі мови перестали бути мовами названих етнічних спільнот і еволюціонували в нову якість.
Відповідно для збереження духовної самобутності, скажімо американців, потрібно щось інше, а не мова.
Що саме? Досить вичерпну відповідь на це питання дав відомий німецький соціолог Макс Вебер. У праці
"Протестантська етика і дух капіталізму" він звернув увагу на той факт, що становлення раціонального
американського суспільства відбувалось за зовсім іншою схемою, ніж розвиток і виживання традиційних
етносів та народностей.
Сучасний американський народ, передусім, політичне утворення, проте, так звана криза ідентичності
не оминула і цю політичну націю. Так в 2004 році відомий американський політолог С. Хангтінгтон
опублікував цікаву роботу під назвою "Хто ми? Виклики американській національній ідентичності", в
якій він детально аналізує проблеми ідентичності американців.
За століття існування "Американський плавильний казан" як і свого часу "Римський плавильний
казан" змогли виплавити громадян, але ніяк не народ-етнос. У жодній столиці світу Ви не знайдете
етнічного американського кварталу, тоді як одне тільки місто Нью-Йорк дасть можливість
познайомитись з традиціями, культурою, мовою майже всіх етносів, народностей та племен, що
населяють нашу планету. Проте, ця тема потребує розгляду на сторінках іншої публікації.
Ментальність (національний характер). Ментальність є найскладнішим елементом нашого
дослідження. Як з’ясувати, які інструменти треба використовувати, щоб визначити особливості ментальності
українців. Звичайно можна відштовхуватися від визначення. В перекладі з французької мови mentalite означає
наступне – розум, мислення, склад думок. Але таке визначення ще більше заплутує і ставить перед нами інше
питання: як можна визначити розум, мислення та склад думок цілого етносу? Можливо доцільно говорити
про внутрішній світ окремої людини, як про її ментальність чи характер.
Коли мова йде про ментальність того чи іншого народу, передусім, мають на увазі відмінності між
ними, говорять про певні шаблони поведінки тощо. Проте, таке бачення предмету не позбавлене
суб’єктивізму, те що ззовні здається жадібністю чи гоноровістю з середини сприймається як
бережливість і самоповага і т. п. Тому віднайти якийсь універсальний чи стандартний образ українця
видається неможливим, оскільки ми різні і немає якогось стандарту, під який би підпадало більшість із
нас. Отже, вести мову про загальні риси української національної ментальності без глибокого
дослідження історичного минулого, особливо історії культури, побуту, звичаїв нашого народу, немає
сенсу. Наприклад існує думка, що ментальність сучасних українців можна передати виразом: моя хата
скраю, але якщо уважно придивитись до народного фольклору, то ми побачимо зовсім протилежні риси.
Ще у недалекому минулому характерною ознакою ментальності українців було те, що "гуртом і батька
легше бити", ніж сидіти кожному по своїх кутках.
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Етнокультура. Багато десятиліть, не маючи змоги пізнавати власну історію, розвивати культуру,
вільно творити рідною мовою, врешті не маючи сил відновити державність, наш народ винайшов
унікальну систему виживання, яка знайшла своє відображення в самобутній етнокультурі, заховавши в
глибинах народних приказок, прислів’ях, піснях, традиціях, побуті своєрідний етнокод, душу народу.
Зростаючи в рідному середовищі, людина органічно стає частинкою свого народу і питання власної
ідентичності перед нею не стоїть. Відповідь буде природна і проста, вона записана в підсвідомість десь
на рівні відчуттів: Я-українець. "Український народ із його своєрідними економічними, соціальними та
політичними процесами на величезних просторах географічного степу утворив власну культуру,
оригінальну вдачу та побут, навіть власний світогляд. Ці риси нашої національної спадщини зі всіма її
позитивними і негативними сторонами, від найдавніших часів і до сьогодні, заховалися в тих прислів’ях,
приказках та приповідках, що їх пильнувала народна традиція". Доказом цього є чудова збірка
етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста М. Номиса, що нарешті
побачила світ в повному обсязі в 2004 році у видавництві "Либідь" [12].
Справжній український літопис – українська пісня. "Історик не повинен шукати в них вказування дня
і дати битви або точного пояснення місця, вірної реляції; у цьому не багато пісень допоможуть йому. Але
коли він захоче пізнати справжній побут, стихії характеру, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань,
страждань, радощів народу, що описується, коли захоче увібрати дух минулого віку, загальний характер
всього цілого і окремо кожного часткового, тоді він буде задоволений цілком; історія народу розкриється
перед ним в якісній величі" [13: 394].
В передмові до книги Михайла Максимовича "Малороссийские песни" читаємо: "Камень с
красноречивым рельефом, с исторической надписью – ничто против этой живой, говорящей, звучащей о
прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии – все: поэзия и история, и отцовская
могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о прошедшем быте этой цветущей части
России" [14: 359].
Неодноразово у своїх наукових доробках М. Грушевський значну увагу приділяв культурним
процесам, які, на його думку, відіграють визначальну роль в історичній долі народу, адже від розвитку
рівня культури залежить вибір народом шляху на перехрестях історії. Більш того, самобутність
культури – це характерна ознака самого існування народу [15: 68].
Висновки. Не існує універсальних механізмів збереження та самовідтворення народів. Кожен окремо
проходить власний життєвий шлях і вибудовує свою модель виживання. Що ж вирізняє нас серед інших
народів. Безперечно – своя територія (Батьківщина), мова, історія, ментальність, але, на нашу думку, чи
не найвиразнішим елементом, який зберіг і сьогодні оберігає нашу ідентичність, є національна
самобутня культура. Саме в її глибинах українці заховали свою душу, пронісши її крізь століття і
вклавши часточку в кожного з нас, хто називає себе УКРАЇНЦЕМ.
Нові загрози та виклики сьогодення знову змусили українців замислитись над проблемами
збереження власної самобутності. Можливо інтеграція до цивілізованого Заходу і справді є єдиним
засобом самозбереження українського народу в ці неспокійні часи, проте це питання лежить в іншій
площині і потребує окремого висвітлення.
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Козьма В. В., Комарова О. С. Проблемы сохранения национальной идентичности украинцев.
В статье рассматриваются проблемы сохранения национальной идентичности украинцев в прошлом и
сегодня. Сделана попытка проанализировать основные элементы, которые, по мнению авторов,
помогли сохранить украинскую нацию на протяжении длительного исторического периода. Новые
вызовы, которые возникли перед украинским народом в наше время, актуализируют научную дискуссию
в вопросах будущего украинской государственности, защиты территории и национальных интересов, а
также сохранения национальной самобытности в условиях глобализированного мира. Рассмотрены
главные концепции этногенеза украинцев в отечественной науке.
Ключевые слова: национальная идентичность, самоосознание, история, язык, менталитет, этногенез,
этнокультура, народ.
Koz'ma V. V., Коmarova О. S. Problems of Ukrainians' National Identity Maintenance.
The Ukrainian people often had to stand before the threat of wipeout. But our people managed to survive,
build the state. But also today for people there are threats and problems. In the article the problems of the
Ukrainians' national identity maintenance in the past and today are examined. The attempt is made to analyze
basic elements that, in authors' opinion, helped to save the Ukrainian nation during the protracted historical
period. New challenges, arising for Ukrainians nowadays, update the scientific discussion on the issues of the
future Ukrainian state, the protection of territory and national interests and also the national identity
maintenance in the terms of the globalized world. Main conceptions of the Ukrainians' ethnogeny in the
native science are considered.
Key words: national identity, history, language, mentality, culture, people.
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ЕТИКА ОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ

У статті проаналізовано питання специфіки особистісних стосунків та їх різновидів, розпочинаючи з
простих (приятелювання) до складніших – дружба, любов тощо. Розкрито подібність та відмінність
цих різновидів. Зроблено перелік необхідних умов формування цих стосунків. Акцент зроблено на
моральному їх аспекті. Зроблено висновок, що норми моралі особистісних стосунків є ''гнучкішими''
порівняно з іншими моральними нормами, скажімо, з нормами ділових моральних стосунків.
Ключові слова: приятелювання, товаришування, дружба, любов.
Метою цієї статті є системний аналіз інтимних стосунків, починаючи з найпростіших (приятелювання і
товаришування) і кінчаючи такими розвиненими їх формами, як дружба і любов. Етика особистісних
моральних стосунків (їх ще називають інтимними) аналізує ситуації, що складаються переважно між двома
близькими людьми, пов’язаними узами приятелювання, товаришування, дружби, любові, сексуальної
прив’язаності чи шлюбу і сім’ї. Ці стосунки часто є виключно довірчими, делікатними, інтимними. Щоб
з’ясувати специфіку цих стосунків, необхідно визначити зміст термінів ''приятелювання'', ''товаришування'',
''дружба'', ''любов'', які є багатозначними, що властиве для термінів, до яких вдаються на рівні функціонування
буденного рівня свідомості. Виникненню особистісних стосунків передує знайомство (пряме у формі зустрічі
чи непряме – за допомогою відповідних засобів зв’язку).
Виклад основного матеріалу. Приятелювання. Ці стосунки складаються переважно на основі
спільності неістотних інтересів та тимчасових незначних проявах особистих симпатій. На рівні
приятельських стосунків можуть мати місце, але не є обов’язковими збіг уявлень про сенс життя,
серйозна зацікавленість долею один одного. Ці стосунки є доброзичливими і виявляються у формі
особистих зустрічей, телефонних розмов, виконанні деяких взаємних послуг, обміні думками та
оцінками життєвих подій тощо. У рамки приятельських стосунків не входить спільне досягнення
значущих життєвих цілей, такого рівня душевної близькості, за якої спілкування веде до вдосконалення
особистих якостей. Загалом приятельські стосунки не ґрунтуються на міцних, істотних засадах, а тому
досить легко руйнуються, припиняються.
Товаришування. Товариські стосунки є вищим рівнем особистісних стосунків між людьми, ніж
приятелювання. Об’єктивною основою товаришування (як і приятелювання) є потреба кожної людини у
спілкуванні, спільній діяльності, переборенні самотності, душевній ізольованості від інших людей. Проте
стосунки товаришування викликаються до життя вищим рівнем потреб у спілкуванні та спільній діяльності,
подібними умовами життя, наслідком чого є відповідна емоційна забарвленість стосунків, яка виявляється,
насамперед, у вибірковості, взаєморозумінні, симпатії, готовності до взаємодопомоги. Товариські стосунки
складаються на основі суттєвіших життєвих обставин, потреб та інтересів людей, ніж приятельські.
Дружба. Дружні стосунки на відміну від приятелювання і товаришування ґрунтуються на істотних
життєвих обставинах, спільності поглядів та інтересів, збігу життєвих цілей, уявлень про сенс життя,
серйозній заінтересованості долею один одного і виявляються у взаємодопомозі, внутрішній близькості,
прив’язаності, взаємній довірі, щирості, особистій симпатії, відвертості, безкорисливості, відданості і
вірності, вимогливості і принциповості, в інтимному спілкуванні. Друг є в певному розумінні
найближчою людиною. Дружба є самоцінною. Друзі допомагають один одному не з корисливих мотивів.
Вони часто готові допомогти один одному навіть на шкоду своїм особистим інтересам. Дружба сама по
собі є благом. Згадаймо відомий вислів : ''Не в службу, а в дружбу''. На відміну від кровних чи родинних
зв’язків дружба має індивідуально-вибірковий характер і ґрунтується на взаємній симпатії. Дружні
стосунки є глибокими й інтимними. Дружбу часто розглядають як найвищу моральну цінність, вершину
істинно людських стосунків. Так, Арістотель вважав дружбу найнеобхіднішою потребою життя. Ніхто,
на його думку, не вибирає життя без друзів навіть у обмін на всі блага в житті. Дружба несумісна з
прагматизмом. Навіть А. Шопенгауер захоплювався феноменом дружби, хоча й сумнівався в її
можливості, вважаючи корінною властивістю природи людини егоїзм. Для друзів притаманні такі
моральні якості: безкорисність, відданість, чуйність, щирість і сердечність, взаємна довіра, чесність,
вірність, уміння берегти таємниці, вимогливість і принциповість, великодушність і відхідливість,
здатність пробачати необдумані вчинки, повага до честі і гідності, простота у поводженні. Наявність
друзів є неодмінною умовою вдоволеності життям. Дружба є несумісною з егоїзмом і зрадою. В умовах
постійного ускладнення відношень між особою і суспільством загострюється потреба в
інтелектуальному й емоційному контакті між окремими людьми, наслідком чого є подальша
індивідуалізація дружби, уявлення про друга як alter ego (другого ''я''). Передбачаючи подібність між
друзями, справжня дружба ґрунтується на тій обставині, що друзі доповнюють і збагачують один одного.
© Тофтул М. Г., 2014
20

М. Г. Тофтул. Етика особистісних стосунків

Навіть люди високої інтелектуальної і моральної культури рідко наважуються одноосібно кваліфікувати
свої особистісні стосунки як приятелювання, товаришування чи дружбу. За словами німецького
письменника Л. Тіка, всі люди люблять, принаймні думають, що люблять, проте лише небагатьом з них
дано бути справжніми друзями. Справді, ідеал дружби настільки високий, що претендувати на статус
рівня дружби у стосунках між людьми рідко хто наважиться.
Будучи глибоким, інтимним почуттям до певної людини, дружба передбачає високу до неї довіру, яка
виявляється, насамперед, у відкритті другові своїх таємниць, намірів, станів своєї душі, у вищій мірі
самовідкритості, ніж це має місце між приятелями чи товаришами, навіть рідними, не кажучи вже про
стосунки зі сторонньою людиною. Правда, і в спілкуванні з друзями є межі відкритості, тому в дружньому
спілкуванні потрібен відповідний такт. На нашу думку, навіть у ''спілкуванні'' з самим собою кожна людина
(більшою чи меншою мірою) не розкривається. Щось приховує від самої себе навмисне чи ненавмисне.
Дружбу іноді називають своєрідним мистецтвом. До дружби як необхідної складової щастя необхідно
готуватися, зокрема навчаючись деяких неписаних правил дружби. Назвемо деякі з них:
– допомагати людині, яку вважаєш другом;
– бажати другу щастя словом і ділом;
– друзі повинні доповнювати, збагачувати один одного, а не дублювати;
– дбати, щоб другу було приємно у твоєму товаристві;
– ділитися з другом своїми успіхами і невдачами;
– висловлювати другу свою інтелектуальну й емоційну підтримку;
– захищати друга в його відсутності і не критикувати його при інших;
– довіряти другу (необхідною умовою чого є упевненість в його щирості);
– зберігати довірені другом таємниці;
– бути терпимим до його друзів;
– не бути набридливим;
– поважати внутрішній світ друга;
– хочеш мати друга – будь ним;
– найсприятливіший для дружби вік – юність і рання молодість.
На нашу думку, не кожен із нас здатний до дружніх стосунків, а до ідеальних дружніх стосунків
готові лише одиниці. Йдеться не лише про людей із моральними вадами, а й про тих, високі моральні
якості яких не викликають сумніву. Так, нездатними до дружби можуть бути люди сором’язливі,
некомунікабельні, для яких характерна спрямованість на переживання свого внутрішнього світу.
Залишаючись на все життя самотніми, вони не заслуговують на осуд. Їм необхідно співчувати.
Любов – найбільш таємничий, багатозначний і складний феномен: любов до своїх дітей (материнська
і батьківська любов), любов до свого народу, любов до музики тощо. Про любов багато сказано й
написано, але для кожної молодої людини нового покоління вона залишається таємницею: одна справа
знати, що таке любов, навіть уміти визначати відповідне поняття, а інша – звідати почуття любові.
Одним із найглибших і найтаємничіших видів любові є індивідуальна статева (еротична) любов –
кохання, яке є неодмінною умовою щастя. Для цієї любові характерна найвища емоційно-духовна
напруженість, що ґрунтується на осягненні максимальної цінності людини, яка є об’єктом кохання. Це
любов двох людей, які прагнуть повного злиття, повної єдності з коханою людиною. Еротична любов –
складне поєднання окультурених біологічних потреб з морально-естетичними та психологічними
пориваннями особистості. Ідея поляризації та одночасного притягання чоловічого і жіночого начал
переконливо виражена в міфі, до якого звернувся Платон у своєму діалозі ''Бенкет''. Згідно з цим міфом,
колись чоловік і жінка були однією істотою, а пізніше були розділені на половинки, і з тих пір кожна
половинка приречена шукати другу (саме свою половинку), щоб стати єдиним цілим. Є думка, що тільки
в любові і завдяки любові людина стає людиною. Так, за словами О. Блока, ''тільки закоханий має право
на права людини''. Без любові людина є неповноцінною істотою, позбавленою справжнього життя і
нездатною ні адекватно пізнати інших і себе, ні ефективно, творчо діяти. Усі міфи, казки, повісті і
романи, вся поезія, художні фільми, увесь людський досвід усіх часів і народів свідчить про те, що у світі
немає нічого, у чому б людина мала більшу потребу, ніж у любові. Про любов пишуть не лише митці, а й
філософи, але ''пишуть'' по-різному. Філософи виражають своє розуміння любові за допомогою системи
абстракцій, понять, які адресуються, передусім, теоретичному рівню мислення людини (читача чи
слухача), а митці – за допомогою художніх образів, апелюючи до людини як цілісної свобідної
особистості, насамперед, до її уявлень і почуттів.
Норми стосунків між людьми, які кохають одне одного, є настільки ''гнучкими'', що іноді взагалі не
піддаються моральним оцінкам. За словами російського філософа Ігоря Кона, абсолютне прийняття
конкретної людини (коханої, коханого) веде до того, що загальновідомі моральні правила поведінки і
оцінки втрачають свою незаперечність, стають відносними [1].
Почуття любові високо цінується людьми. ''Тільки той щасливий, – писав Володимир Сосюра, – хто
любов’ю сяє, в світі без любові і життя немає''. Любов – прояв свободи людини. Вона ''виводить'' людей
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за межі загальноприйнятого, буденного, насамперед прагматичного ставлення до дійсності. Люблять не
''за те, що...'', а “за все, що... (не ''почему?'', а ''по всему!''). Іншими словами, почуття любові є не тільки
моральним, а й естетичним. Любов – одна з найвищих форм переборення відчуженості людини від
людини, тому її вважають вершиною морального (точніше, всього істинно людського) ставлення до
людини. На думку Августина (Аврелія), ми пізнаємо настільки, наскільки любимо. За словами Гегеля,
любов ''знімає'' всю однобокість, усі виключення, всі межі чеснот. Любов – не щаслива випадковість, а
високе мистецтво (згадаймо відомий твір американського філософа Еріха Фромма ''Мистецтво любові''),
яке вимагає від людини самовдосконалення, здатності розвитку відповідних якостей, творчості,
внутрішньої свободи. Любов розглядається як новий божественний заповіт, принцип, згідно з яким вона
є вершиною здатностей людини. Йдеться, насамперед, про любов до ближнього. Правда, при цьому
зазначається, що не існує любові до ближнього, яка не ґрунтується на любові до Бога. Німецький
мислитель Дітріх фон Гільдебранд зводить до любові всі основні моральні чесноти людини: ''... помірність
– це любов, яка цілковито віддана тому, кого вона стосується. Мужність – це любов, яка легко переносить
усе ради любимого. Справедливість – це любов, яка служить лише любимому і тому по праву панує. Розум
– це любов, яка проникливо відрізняє те, що їй допомагає, від того, що чинить їй перепони. Але така любов
... стосується лише Бога, тобто вищого блага, вищої мудрості, найдосконалішої гармонії''. У міру розвитку
суспільства феномен любові і її розуміння змінювалися, все більше наповнюючись соціальним, насамперед
моральним і естетичним змістом, стаючи зразком нових стосунків між людьми. Але це далеко не чисто
прогресивний процес. За словами австрійського богослова і філософа Андреаса Лауна, ''Світ вільного
Заходу наскрізь сексуалізований, усі закликають до сексу ''в думках, словах і справах'', а Інтернет серед
всього іншого виступає у ролі нового виду мисленого сексуального гріха... Альтернативою має бути не
святенництво і презирство до плоті, а заповіт любові між чоловіком і жінкою як богоугодний шлях до
святості – а саме завдяки шлюбній любові''. При цьому автор зазначає, що ''...віднині уже не буде
''вороття'' до попередніх заблуджень, що полягали у презирстві до плотського''.
Коли виникла любов? Фрідріх Енгельс вважав, що до середніх віків не могло бути й мови про
індивідуальну статеву любов. Подібної думки дотримувалися й деякі інші мислителі, наполягаючи на
тому, ніби в епоху античності любові не було, а був лише ерос, простий статевий потяг. Проте існують
численні факти, які суперечать цій точці зору. Так, про любов ідеться уже в міфах Давньої Греції, а дві з
половиною тисячі років тому були названі богині і боги любові (Афродіта, Пейто, Іліфія, Ерот, Гімерот,
Антерот, Поф, Гіменей), створювалися теорії одухотвореної любові. Виникає питання: якщо в античній
Греції були боги любові, теорії любові, то на якій підставі вони виникли, якщо любові тоді взагалі не
було? Про наявність одухотвореної любові в Давньому світі свідчать чимало історичних джерел.
Яскравим прикладом такої любові є любов Ехнатона до Нефертіті, легенди про яку передавалися від
покоління до покоління.
Люди, які кохають одне одного, не завжди здатні бути справжніми друзями. Це пояснюється різними
видами їх діяльності, сфер інтелектуальних інтересів, різним рівнем інтелектуальних потреб тощо.
Невипадково, що маючи кохану людину, ми дуже часто відчуваємо потребу в друзях. І в цьому немає
антагоністичної суперечності.
Про любов багато сказано й написано. Проте для кожної людини нового покоління вона залишається
таємницею: одна справа знати, що таке любов, уміти визначити відповідне поняття, а інша – звідати
почуття любові. В античній Греції розрізняли чотири види любові: ерос, філіа, агате і сторге. Ерос –
палка закоханість, тілесна і духовна пристрасть, буйний потяг до володіння коханою людиною. Цей вид
любові притаманний переважно для чоловіків. Філіа – любов-дружба, духовніше і спокійніше, ніж ерос,
почуття. Цей вид любові притаманний молодим дівчатам. Агате – альтруїстична, духовна любов,
сповнена жертовності і самозречення; ця любов загалом найбільше подібна до материнської. Сторге –
любов-ніжність, сімейна любов, сповнена теплої уваги до любимої людини.
Розкрити сутність любові певною мірою може допомогти вчення, запропоноване Е. Фроммом. Постійне
переживання людиною своєї відокремленості, ізольованості від інших людей породжує, на його думку,
неспокій, тривогу, почуття безпорадності, нездатності себе реалізувати. Проте єднання з іншими людьми (з
іншою людиною), яке досягається у спільній праці, не є особистісним; єднання з іншою людиною в
сексуальному екстазі – минуще; єдність, що досягається пристосуванням до другої людини, є
псевдоєднанням. Виходом із цієї ситуації Е. Фромм вбачає в єднанні з іншою людиною почуттям любові (за
умови збереження своєї індивідуальності). Саме це почуття з’єднує людину з іншою людиною (чи іншими
людьми), допомагаючи їй перебороти почуття ізоляції, самотності. При цьому любов '' ...дає можливість
людині залишатися самою собою, зберігати свою цілісність. У любові має місце парадокс: дві істоти стають
однією і залишаються при цьому двома''. Основна ж ідея Е. Фромма полягає в тому, що любов є мистецтвом,
яке вимагає від людини самовдосконалення, самовідданості, готовності до вчинку і самопожертви.
Висновки. Норми моралі особистісних стосунків є ''гнучкішими'' порівняно з іншими моральними
нормами, скажімо, з нормами ділових моральних стосунків. При цьому норми приятельських стосунків є
''гнучкішими'' від ділових, товариські – ''гнучкіші'', ніж приятельські, норми дружніх стосунків –
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''гнучкіші'', універсальніші, ніж приятельські й товариські, а норми поведінки людей, які кохають один
одного, є ''гнучкішими'', ніж усі інші. Відмінність особистісних і неособистісних моральних норм
виявляється: в тому, з якими проханнями можна звертатися до приятеля, товариша, друга чи коханого
(коханої); якого характеру допомогу йому (їй) можна пропонувати; куди і в якій формі його (її) можна
запросити (скажімо, до себе в гості, в ресторан, на дачу тощо); які запитання в їх спілкуванні є
коректними; настільки допустимою є критика; які жарти є пристойними. Навіть форми вітання
приятелів, товаришів, друзів, а тим більше людей, які кохають одне одного, з точки зору норм ділових
стосунків, нерідко є неприйнятними, скажімо, як таких, що є фамільярними (лат. familiaris – сімейний,
близький), тобто надто вільними, розв’язними, безцеремонними.
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Тофтул М. Г. Этика личностных отношений.
В статье проанализирован вопрос специфики личностных отношений и их разновидностей, начиная от
простых (приятельство) до сложных – дружба, любов и т. д. Раскрыты подобие и разница этих
разновидностей. Сделан список условий формирования этих отношений. Сделан акцент на моральном
их аспекте. Сделан вывод, что нормы морали личностных отношений являются ''более гибкими'' в
сравнении с другими моральными нормами, например, с нормами деловых моральных отношений.
Ключевые слова: приятельство, товарищество, дружба, любов.
Toftul M. G. Ethics of Personal Relationships.
The article analyzes the issue of specificity of personal relationships and their types, beginning from simple
(buddydom) to complex ones – friendship, love and etc. The similarity and difference of these types are
disclosed. The list of conditions of forming these relationships is made. The accent is made on their moral
aspect. It is concluded that norms of moral personal relationships are ''more flexible'' in comparison with other
moral norms, for example, with norms of business moral relationships. Herewith, norms of buddy relationships
are ''more flexible'' than business ones, fellow are ''more flexible'' than buddy ones, norms of friendly
relationships are ''more flexible'', universal than buddy and fellow ones, while norms of human relationships,
where people love each other, are ''more flexible'' than other ones. The difference of personal and non-personal
moral norms lies in the facts: what favors you can ask your buddy, fellow, friend or beloved; what kind of help
you can propose; where and in what form you can ask him / her (to your place, restaurant, summerhouse); what
questions in the communication are politically correct; how appropriate is critics; what jokes are decent. Even
forms of greetings among buddies, fellows, friends, and beloved ones from the perspective of business relations
are inappropriate, familiar (from Latin familiaris – domestic, close), in other words free, unbent, presumptuous.
Key words: buddydom, fellowship, friendship, love.
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СОЦІАЛЬНІ КОНТУРИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЗУСИЛЛЯ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВИТОК
ТІЛЕСНОСТІ ТА ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
Статтю присвячено аналізу соціальних контурів персонального зусилля, що припускає розвиток
тілесності і духовності суспільства, дослідженню тілесного досвіду людини і суспільства. Зроблено
висновок, що людська тілесність з часів Платона і Аристотеля розглядалася як вершина виразу
суспільної гармонії. Культурні конструкції, що дозволяють прослідкувати аналогії між людським тілом
і будь-якими ментальними категоріями, мають актуальність і по цей день.
Ключові слова: соціальні контури, персональне зусилля, тілесність, духовність, суспільство.
Постановка проблеми. Проблема гармонійно розвиненого людського тіла завжди привертала до себе
увагу. Не менше, якщо не більше уваги привертало до себе розуміння душі як певної гармонії. Але
гармонія є змішання та суміщення протилежностей, із яких складається і тіло людини. Водночас
гармонія – це певне співвідношення змішаних частин чи поєднання останніх; душа ж не може бути ні
тим, ні іншим. Все гармонічне самодостатнє й досконале. ''Говорити про гармонію, – стверджує
Аристотель, – личить більше відносно здоров’я і загалом у відношенні чудових тілесних якостей, аніж
відносно душі'' [1: 384]. Це стає очевидним, якщо раптом спробувати звести стан і дії душевного,
психічного світу до певної гармонії, оскільки в цьому випадку взагалі важко узгодити їх.
Метою статті є аналіз соціальних контурів персонального зусилля, що припускає розвиток тілесності
і духовності суспільства, дослідження тілесного досвіду людини і суспільства.
Виклад основного матеріалу. І все ж отці церкви говорили не стільки про гармонію душі та тіла,
скільки про духовне, внутрішнє ''Я'' людини, яке за кінцевим рахунком перетворює й слабке тіло.
Водночас представники філософської думки ранньої Візантії мислили цілком в дусі Аристотеля й
приводили той приклад, що краса атлетів, які змагаються, максимально виявляється лише при оголеності
їх тіл; в цьому випадку вони вражають глядача співмірністю всіх своїх членів (Іван Златоуст).
Іван Златоуст стверджує, що Авраам удостоївся честі приймати ангелів за красу душі. В естетичному
ключі він розмірковує про духовну красу текстів Нового Заповіту.
Ідея гармонії душі й тіла, яку відстоювали отці церкви, базується на ученні Філона Александрійського
і Плотіна. На їхню думку, єдність душі й тіла – не механічне з’єднання, а деяка особливого роду
цілісність, що важко осягається, котрій в душі відводиться головна роль.
Як і Лантанцій, Немесій захоплюється досконалою природою людини, доцільністю організації її тіла.
Він схильний бачити в людині організм виключної доцільності.
Давньогрецька думка акцентувала увагу на тому положенні, що душа є сутністю людини. Отже
особливої турботи потребує й тіло, яке дає прилисток душі (класичною пропорцією тіла являється відома
антична статуя, створена Поліклетом – ''Дорифор'').
Сократ один із перших призивав пізнати себе і свої сили (душевні й тілесні), а вміння й знання –
використовувати для укріплення здоров’я, виховання доброчесних людей. Гіппократ обґрунтовував
принципи лікування хворого фізичною культурою, дієтичною їжею, режимом дня. Платон називав
неосвіченими, некультурними тих, хто не навчився бігати, писати, читати. Створена ним концепція
фізичної культури опиралась на спартанське гімнастичне та афінське музичне мистецтво (музика – для
духовного вдосконалення, а атлетика – для тіла).
Згідно Платона, Ерот, крім лікарського мистецтва, ''управляє також гімнастикою та землеробством''
[2: 95]. Значить, в основі гімнастичних і спортивних занять лежить любов, що стосується строю і ритму.
Спортивні вправи, як і заняття музикою, розвивають чуйність. А чуйність є проявом тілесності чи
духовності, яка за великим рахунком є ''універсальною чуттєвістю'', що дозволяє нам зберігати межі як у
міжлюдських стосунках, так і в своїх діях щодо природи. ''Заперечення почуттів є джерелом усякої
зіпсованості, – зауважує Л. Фейєрбах, – злоби, всього хворобливого в людському житті, ствердження
почуттів – джерело фізичного, морального і теоретичного здоров'я'' [3: 162].
Гімнастика, так само як і музика, абсолютно необхідні, якщо тільки ми хочемо, щоб наше життя хоч
скільки-небудь було схожим на життя. Той, хто займається математикою чи якоюсь іншою справою, що
вимагає сильного напруження думки, повинен давати і тілу необхідні вправи, вдаючись до гімнастичних
занять. І, ''навпаки, тому, хто переважно трудиться над розвитком свого тіла, варто займатись музикою та
усім тим, що відноситься до філософії, якщо тільки він хоче по праву називатись не лише прекрасним,
але й добрим'' [2: 495].
Згідно з цим необхідно проявити турботу про окремі частини тіла, які певною мірою аналогічні
Всесвіту. ''Адже якщо те, – говорить Платон, – що входить до тіла, зсередини гріє його і охолоджує, а те,
© Шеремет Л. А., 2014
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що обступає його ззовні, сушить і зволожує, і на додачу йому приходиться терпіти наслідки й тієї, й
іншої дії, значить, тіло, що перебуває в нерухомості, стане іграшкою цих впливів, буде ними осилено й
загине'' [2: 495-496]. Людина, що прагне жити за законами гармонії у Всесвіті, не дає своєму тілу
залишатися бездіяльним, а навпаки, без втоми вправляє його, відповідно до природи підтримує рівновагу
між внутрішніми та зовнішніми рухами. Гірше всього, коли тіло в спокої та не діє. Бездіяльність –
причина багатьох хвороб. ''Отже, краще керувати хворобою за допомогою впорядкованого способу
життя, наскільки це дозволяють нам обставини, ніж дражнити його ліками, роблячи тим самим біду
закоренілою'' [2: 497].
Ідею про єдність форми і змісту, душі й тіла обґрунтував Аристотель. Трьом родам людської душі
(рослинної, розумної та вольової) повинні відповідати фізичне, інтелектуальне та моральне виховання.
На відміну від Платона, він засуджував жорстокість спартанської системи виховання. Він досить високо
оцінював мистецтво розвитку у дітей спритності тіла й сили за допомогою фізичних вправ, що
об’єдналися під назвою ''гімнастика''. Більшість давньогрецьких філософів розвивали думку про користь
занять фізичними вправами, іграми для зміцнення здоров'я й природних даних. Вони засуджували
атлетів-професіоналів, їх прагнення перемагати за винагороду (особливо тих, хто за умислом чи навіть з
необережності вбивав суперника).
Аристотель велику увагу в своїх книгах приділяв таким заняттям, як гімнастика і музика.
Гімнастикою, на його думку, ''займаються тому, що вона сприяє мужності'' [1: 630]. Музикою ж тепер, на
жаль, люди займаються заради задоволення. Однак музика і гімнастика відносяться до числа
загальноосвітніх предметів тому, що сама природа ''прагне дати нам можливість не лише направляти
нашу діяльність, але й прекрасно користуватися дозвіллям'' [1: 630]. Останнє ж ''є визначальним началом
для всього'' [1: 630]. Якщо виникне питання, чим дозвілля заповнити в тому випадку, коли ми надаємо
йому перевагу перед діяльністю, то відповідь тут одна: зрозуміло не грою, оскільки в такому випадку гра
''неминуче стала б кінцевою частиною нашого життя'' [1: 630]. Ось тому Аристотель приділяє іграм (в
тому числі й спортивним) ''місце в проміжках між заняттями (адже працюючому потрібен відпочинок, а
гра існує заради відпочинку, всякого ж роду діяльність сполучена з працею та напругою)'' [1: 630]. Зняття
напруги – одна з найважливіших соціальних функцій спортивних ігор. Суспільство, щоб нормально
функціонувати, повинне турбуватися про зняття моральної, душевної, тілесної напруги у своїх членах.
Але для ігор варто обирати відповідний час, ''неначе даючи їх в якості ліків, адже рух під час ігор являє
собою заспокоєння душі й завдяки задоволенню відпочинок'' [1: 630].
Спортивна гра в тому плані гармонізує душу й тіло, що вона виступає видом активності суб’єкта,
відмінним як від діяльності, так і від дозвілля. Водночас вона властива і дозвіллю, і трудовій діяльності.
Якщо цього немає, то дозвілля перетворюється в монотонний і втомливий відпочинок, а праця – в
абсолютного пана ''живої праці'', що атрофує у людини всі її навички, її здібності і талант, її здібність до
самодіяльності.
У німецькій класичній філософії відбувається переосмислення проблеми єдності душі й тіла. Не
кожна філософія, згідно Канту, благотворно діє на людину.
Так яка ж філософія в змозі виступати в якості зцілюючої сили? Відповідь на це питання не є
однозначною, але багато філософів сходяться на тому, що лише та філософська теорія являється
корисною для людини, яка розглядає її в якості вищої мети і бачить в цьому головний сенс життя. Кант
писав, що існування людини ''має в собі самій вищу мету, якій, наскільки це в її силах, вона може
підпорядкувати всю природу'' [4: 469].
Дійсно, та людина, яка знає, навіщо їй жити, може витримати самі важкі випробування і навіть
здолати деякі тілесні хвороби. Скільки людей, що досягли, як їм здавалося, мети в житті, пішло
передчасно, так і не розкривши до кінця своїх творчих потенцій! Звідси випливає той висновок, що цілі
повинні бути достатньо високими, щоб відкривалася нова мета. Зазначимо також, що відсутність сенсу
часто приводить людей до трагічного результату.
Сьогодні, коли світ вступив в смугу абсурду, багато кому здається, що не існує ніякого вищого сенсу.
І все ж, як каже А. Камю, дещо в світі ''все-таки має сенс, і це – людина, оскільки вона одна сенс запитує''
[5: 179].
Оскільки людина за своєю суттю є істотою суспільною, отже і сенс її життя може бути знайдений на
шляху сполучення інтересів і цілей суспільства й особи. У цьому ми бачимо головну передумову
духовного і тілесного здоров'я людини, показник її високої фізичної культури. І все ж спочатку варто
полюбити життя. Серцевина цієї любові до людей покладена в основу всіх вчинків і думок людини. Саме
така любов породжує відповідну мову, яка синтезує почуття і дух людини.
На думку І. Г. Фіхте, людське тіло багато в чому залежить від волі індивіда [6: 64]. Саме дана теза, як нам
здається, повинна бути покладена в основу не тільки філософії здоров’я, але й в основу філософії спортивної
культури. Фіхте допускає тезу про рух частин тіла та зміни їх взаємного розташування. Кожний член тіла
складається з частин, які в свою чергу, діляться на частини, і так відбувається до нескінченності [6: 65].
''Тільки така нескінченна ділимість всього тіла і кожного його члена, – пише П. П. Гайденко, – робить
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можливим повне підкорення його свободі, оскільки остання теж нескінченна'' [7: 140]. Але не всяке, а тільки
артикульоване тіло може являтись знаряддям волі та знаряддям волі спортсмена.
Однак тут все ж виникає проблема, з якою ідеалістична система Фіхте навряд чи здатна справитись.
Насправді, якщо артикуляція тіла виводиться з необхідності для нього бути знаряддям волі, то яким
чином ми можемо пояснити артикульованість тіла тварини? Звичайно, останнє істотним чином
відрізняється від людського, має менше ''ступенів свободи'', але все ж неможливо заперечувати, що воно
також є цілим. Отже, в живій природі ми знаходимо артикульовані тіла, які не є інструментом свободи.
Це – один із каменів спотикання для трансцендентальної філософії. Невипадково Шеллінг, розробляючи
натурфілософію, вже незабаром прийшов до необхідності переступити заборони, що накладалися
трансценденталізмом.
І все ж підхід Фіхте до людського тіла як знаряддя волі дозволяє висвітити структуру і характер
людської чуттєвості, яка істотним чином відрізняється від чуттєвості тварини. Адже чуттєвість людини
виникає під впливом спілкування з іншими людьми, так що вона перестає бути чуттєвістю ізольованого
індивіда, стаючи продуктом культури. ''Особа не в змозі приписати собі тіло, не сприймаючи його як
таке, що знаходиться під впливом деякої особи поза нею'' [6: 64]. Розглядаючи діалектику ''Я'' та ''не-Я'',
Фіхте приходить до того висновку, що чуттєве сприйняття є не що інше, як затримана дія. Чути слова
іншої особи – все одно, що внутрішньо самому їх вимовити. Слух, отже, є затриманою вимовою,
затриманою мовою. А це означає, що ми чуємо не за допомогою одного тільки вуха; швидше, ми чуємо
за допомогою мовного апарату, який активізується в акті прослуховування. Даний апарат як би говорить
мовчки [7: 143].
Зовнішні органи тіла знаходяться, вважає Фіхте, під чужою дією; на них можуть діяти інші предмети
й інші люди. Зовнішні органи пов'язані з внутрішніми наступним чином: для здійснення сприйняття
особа повинна як би ''затримати'' рух зовнішнього органу й внутрішньо відтворити в цьому органі деякий
рух. ''Якщо якийсь просторовий образ сприймається зором, то внутрішньо, але з блискавичною
швидкістю і непомітно для звичайного спостерігача відтворюється відчуття предмета, тобто тиск, який
мав би бути вчинений, щоб за допомогою пластики створити цей образ, але враження в оці втримується
як схема цього відтворення. Ось чому грубі люди, в яких ще не вдосконалені їх людські функції,
обмацують випукле тіло, яке вони хочуть добре роздивитись…'' [6: 75].
Таким чином, на думку Фіхте, ''артикульоване людське тіло'' і є чуттєвістю чи тілесністю, органом
тілесності, єдності душі й тіла. Людське око тим і відрізняється від дзеркала, що воно не сприймає
зовнішній об’єкт пасивно, а являє собою активність, але затриману. Людське бачення є, як бачимо,
подвійним процесом: пасивний стан зовнішнього органу й активний стан внутрішнього. ''Внутрішнє око''
є дещо діяльне, тілесне, а зовнішнє око – це дещо страждальне або частина тіла.
Варто врахувати, що внутрішній та зовнішній органи – це не просторове визначення органів тіла, а
смислове визначення (аспектом якого може виступати спортивна самоорганізація). Вищий орган
наділений, відповідно до Фіхте, більш тонкою матерією, а нижчий − більш грубою. Це необхідно саме з
тієї причини, що більш тонка матерія ''здатна змінюватись завдяки одній лише волі'' [6: 74].
Отже, людське тіло, за Фіхте, є не просто витвором природи, але і в певному сенсі інструментом,
знаряддям волі. Органи тілесності, чи ''внутрішні'' органи, взаємопов’язані з зовнішніми'', і завдяки цьому
духовність за допомогою волі може формувати й тіло. Природа залишає людське тіло недосконалим саме
задля цього, щоб воно було до кінця сформовано ''духом'' чи волею [6: 83].
При спілкуванні з іншими людина отримує вплив саме на внутрішній орган. Таким чином, Фіхте
здійснює трансцендентальну дедукцію людської індивідуальності й людського тіла. Спілкування
виступає для нього не лише умовою самопізнання, але й якості найважливішого способу чуттєвого
тілесного існування окремо взятої особи. Так, він приходить до висновку щодо суспільного характеру
тілесності чи органів чуттєвості.
Розвиток душі Гегель представляє у вигляді тріади: ''природною'', ''чуттєвою'' та ''дійсною''. При
цьому особистісний дух унаслідується лише як можливість, здатність стати новим. Він сам себе створює
за допомогою духовної діяльності, яка не може припинитися ні хвилину до кінця життя. Тому духовні
відмінності між людьми значно більші, ніж фізичні. Зазначимо також і те, що потреби душі й тіла мають
багато спільного, тоді як дух протистоїть тілесному в філософії Гегеля якимось таємничим чином.
У ''Філософії духу'' Гегель описує ''діалектику'' зцілюючого переходу від божевілля до ''звички'', при
наявності якого душа знаходиться в єдності з тілом. Виходячи з цієї ідеї, Гегель приходь до наступного
висновку: ''… я, передусім, повинен утвердитись в цій безпосередній гармонії моєї душі й мого тіла … я
повинен віддавати моєму тілу належне, повинен щадити його, підтримувати його здоров’я й сили та,
відповідно, не маю права поводитись з ним зневажливо та вороже'' [8: 208]. Розвиваючи цю думку, він
говорить, що немає потреби як атлети чи канатні гімнасти ''зводити тіло в самоціль'', але й не можна в
той же час нехтувати ним. Відповідно Гегелю, вільна діяльність душі певною мірою залежить від
фізичного стану тіла й тілесної організації особи: ''… якщо я буду вести себе відповідно до законів мого
тілесного організму, то душа моя буде в своєму тілі вільною'' [8: 208].
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''Тим не менш душа не може обмежуватись цією безпосередньою єдністю зі своїм тілом'' [8: 208]. На
думку Гегеля, душа повинна володіти своїм тілом, створити з нього зручне знаряддя для своєї діяльності.
Таким чином, Гегель, констатуючи суверенність людського духу по відношенню до свого тіла, доводить,
що тіло стає знаряддям його душі: ''Якщо у тварин тіло, підкоряючись їх інстинкту, безпосередньо
виконує все те, що необхідно, вимагається ідеєю тварини, то людина, навпаки, повинна за допомогою
своєї власної діяльності стати паном свого тіла'' [8: 208].
Гегель вважав, що основним визначенням ''духовності'' являється особиста незалежність від всього
органічного й неорганічного, тобто, свобода від примусу й тиску з боку всього, що відноситься до життя
(в тому числі від ''душевних структур'', пристрасних покликів душі та душевних пристрастей). Але це і є
справжня внутрішня, духовна свобода, тобто свобода саме духу (який ''дихає, де хоче''), а не душі, не
тіла. За словами І. A. Ільїна, ні тіло, нi душа людини не вільні; вони пов’язані законами часу й причинами
речової природи; можна не знати про них чи забувати про їхні дії, але звільнитись від них неможливо. І
тільки людському духу доступна свобода. Людина має дар − вивести себе внутрішньо з будь-якого
життєвого змісту, протиставити його собі, оцінити його, обрати його або відкинути. Як спосіб, як образ
буття загалом, духовність відкриває людині доступ до любові, совісті та почуття обов’язку. Адже ''жити
варто тільки тим і вірити варто тільки в те, за що варто боротися і померти, бо смерть є істинний та
вищий критерій для всіх життєвих змістів'' [9: 52].
Безумовно, що тут ми маємо справу з релігійним егоїзмом, ''очищеним'' до рівня істини [10: 104].
Життя показує, що сьогодні багато бід пов'язано саме із зниженим рівнем душевності. Ось тому
проблема початкової гармонії душі та тіла в людині завжди залишалася в центрі уваги філософів. Їх ідеї,
багато в чому спиралися на вчення Філона Александрійського та Плотіна, найбільш повно висловив
Немесій Емеський. На його думку, єдність форми й тіла в людині − не механічне поєднання, але деяка
особливого роду цілісність, що важко осягається. Зріст бездушності в суспільстві призводить до того, що
люди не здатні вибрати ціннісні орієнтації (у тому числі й орієнтації, пов'язані з розвитком фізичної
культури і спорту). Породжуючи містифікацію соціального, це приводить до його відриву від всього
індивідуального.
Проблема людини − безмежна область гуманітарного пізнання та розуміння. В філософії Шеллінга
особливо відчувається ця безмежність.
Навіть у пізній період своєї творчості Шеллінг, особливо в трактовці співвідношення тілесного і
духовного начал, залишається вірним основній ідеї ''філософії тотожності, з тією, можливо, лише
різницею, що остання ним віднесена до ''негативної'' філософії, але яка повинна бути доповнена
''позитивною'' чи екзистенціальною системою.
Підкреслюючи заслуги Декарта, Шеллінг говорить, що в картезіанстві тілесний і духовний світи
виступають як два різних світи. Така позиція, зрозуміло, не відповідає ''на питання про те, яким чином
дух і тіло мають так багато спільного в дії та стражданні, як тілесний акт може бути сприйнятий духом і,
навпаки, як думка духа може впливати на тіло'' [11: 74].
Щоб пояснити даний факт, філософи часто допускали їх безпосередній вплив один на одного. В
основі тут лежала відома теза про гомогенність обох начал. Але насправді, вважає Шеллінг, це далеко не
так. Оскільки час негомогенний вічності, то тілесне буття покладене поряд з духом [11: 160-166].
Отже, видатні представники німецької ідеалістичної філософії (Фіхте, Гегель, Шеллінг) розглядали
духовне буття як діаметрально протилежне матеріальному, чуттєвому, або розвивали думку про їх
тотожність.
Цілком можливо, в якості такого начала виступає краса. Творці Древньої Еллади намагались передати в
статуях атлетів не тільки індивідуальні, особистісні риси, скільки сутнісні властивості досконалої людини, її
універсальні, найбільш цінні якості (в тому числі й таку якість, як любов до справедливості). Ми часто
буваємо несправедливими чи не хочемо бути справедливими, так як і добро лише в рідких випадках
твориться серед нас, і ми не хочемо докладати зусиль для його досягнення. ''Але саме тому, − пише
А. Ф. Лосєв, − і з’являється на сцені краса, яка полегшує нам доступ і до справедливості, і до блага'' [12: 301].
Л. Фейєрбах, вирішуючи проблему співвідношення духовного й тілесного, звернув увагу на той
момент, що духовність не є щось протиставлене чуттєвості, а навпаки, є тією ж чуттєвістю. Тільки
досягнувши універсальної стадії свого існування, вона й виступає як краса.
Фейєрбах категорично заперечує аскетизм, самозречення; вони, за його словами, роблять людину
похмурою, боязливою, підступною, злобливою, а вдоволеність почуттів – веселою, відкритою, вільною.
''Але подібно до того, як люди по цей день зобов’язані не розуму, а чуттєвості тим, що продовжують
існувати, – стверджує Фейєрбах, – так і своєю первісною появою на світ люди зобов’язані не Богові,
тобто не абстрактній істоті, не розсудливій чи духовній сутності, а лише чуттєвій природі'' [3: 386].
Однак, розвиваючи ідею, що ''сам дух залежить від організму" (не людина, не індивід), Фейєрбах, по
суті справи, кладе початок вульгарно-матеріалістичної тенденції. ''Мислення, духовна діяльність'', –
пише Фейєрбах, – ''являються чисто органічним матеріальним процесом'' [3: 385].
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Розглядаючи людину як вищу істоту, Фейєрбах міркує наступним чином: ''Перше, що становить буття
і сутність людського духу, є не що інше, як ідея дійсно існуючої речі. Саме об'єкт цього поняття, що
складає сутність людського духу, є тілом чи певним, дійсно існуючим видом та способом протяжності ''
[3: 385]. Досліджуючи взаємовідносини духу й тіла, він пише ''єдність духу з тілом полягає в тому, що
тіло є безпосереднім об'єктом душі'' [3: 386]. Продовжуючи лінію матеріалістичного сенсуалізму,
Фейєрбах аналізує природу тілесності: ''Ідея всякого стану людського тіла або всякого виду і способу,
яким на нього діють зовнішні тіла, виражає водночас природу зовнішнього людського тіла'' [3: 385].
Саме Фейєрбах розвинув думку про те, що існує фактичний зв’язок душевних станів iз фізичними
процесами. Фізичний стан багато в чому залежить від розвиненості в людини естетичних смаків, ідеальних
станів душі, розуміння естетичних та етичних категорій, на які вона спирається в ході пізнання і перетворення
явищ спорту. Людина з розвиненим душевним світом, естетичним смаком прагне створювати естетичні
цінності, здійснюючи естетичну діяльність, яка в різних формах представлена в світі спорту.
Розробляючи концепцію душі, Фейєрбах запропонував розуміння людини як єдиного цілого. Більш
того, він писав про єдність суб'єкта та об'єкта, а, отже, душі та тіла. Він вважав, що зміцнення тіла є,
насамперед, самозміцнення, яке й виступає характеристикою людської самотрансценденції, у результаті
якої людині доводиться долати обмежені форми свого тілесного існування, шукати і знаходити в собі
нові резерви чуттєвості (які ховаються в тому числі і в спортивному бутті), нові способи чуттєвого
задоволення; загартування тіла є зміцненням самого себе, вправа тіла є вправою духу. ''Тіло є знаряддям
душі, і й навпаки, душа є знаряддям тіла, – стверджує він, – де, наприклад, тіло стає покірним знаряддям
танцювального мистецтва та одночасно душа стає слухняним знаряддям демона танцю'' [3: 405].
Відштовхуючись від цієї думки, він продовжує розмірковувати в тому плані, що душа, коли набуває
владу над тілом, теж знаходиться в тілі і пов'язана з ним.
За словами Фейєрбаха, неможливо поєднати афекти на кшталт любові, гніву, досади, страху з
нематеріальною, позатілесною душею. Але в той же час він розвиває ту думку, що існує різниця між тим,
чи занедужую я психічно – духовно, чи фізично – тілесно; чи втрачаю я свідомість внаслідок
зовнішнього тиску на мій мозок чи втрачаю свідомість внаслідок приголомшливої звістки або страшного
видовища [3: 411-412].
Згідно з Фейєрбахом, душевні переживання тісним чином пов'язані з фізичним тілом; це виражається
в тому, що вони часом можуть розвиватися тільки в тому випадку, якщо знаходять вираження в тілі.
Таким чином, для людини його власне тіло як синтезуючий орган тілесного, душевного і духовного є
центральним об'єктом переживань, наочним втіленням його ''самості''. ''Моя воля не поширюється за
межі моєї духовної та тілесної здатності оволодіння, – говорить Фейєрбах, – те, чого я хочу без тілесної
дії, будь-то дія, одночасна з волею або наступна за нею, залишається і до, і після, річчю нічиєю, тому що
така бездіяльна або безтілесна воля дорівнює нулю, все одно, що нічия воля...'' [3: 413]. На думку
Фейєрбаха, воля як духовний акт завжди є вільною волею, тобто може вибирати серед багатьох мотивів
навіть такий мотив, який суперечить життєвим потребам, але здійснюється все ж в межах духовності та
тілесності людини. Згідно Л. Фейєрбаху, відомі зміни в органах тіла викликають приємне відчуття, а це
останнє, в свою чергу, викликає прагнення повніше реалізувати себе, тобто вийти в сферу творчості (в
тому числі й спортивну).
''За допомогою твердого та сильного наміру можна не тільки придушити хворобливі почуття, – пише
Л. Фейєрбах, – але іноді усунути саму хворобу'' [3: 415]. Дана обставина (придушення хворобливого
почуття і позбавлення від нього) обумовлена діяльнісною сутністю людини, яка вказує на єдність
тілесного вдосконалення, душевного і духовного розвитку особистості людини.
Задоволення людині приносить не тільки кінцевий результат освоєння духовного світу, а й сам
процес досягнення нового, пов'язаний із почуттями: злиття процесів дії та свідомості, гармонії з
навколишнім середовищем, що породжує духовно-тілесний підйом, насолоди процесом діяльності, де
відбувається більш глибоке розуміння самого себе, – все це перетворює духовний світ людини, сприяє її
одужанню. ''Але сильне бажання не захворіти або одужати є тільки показником здоров'я, – пише
Фейєрбах, – показником збереженої тілесної сили, яка актом волі лише звільняється від свого
прихованого стану'' [3: 415].
Сучасна наука приходить до того висновку, що не тільки переживання зовнішнього світу
відбиваються на фізико-хімічних процесах в організмі, але і наше мислення, почуття, настрої до певної
міри пов'язані з цими процесами.
Водночас необхідно зазначити, що тілесна діяльність є одним із видів людської діяльності, пов'язаної
із розвитком соціальних відносин, духовного світу індивідуума, соціальної групи, всього суспільства
загалом. Для неї характерний пріоритет духовності як цілісності внутрішнього психічного життя людини
в процесі формування її рухових якостей. Духовність відкриває людині доступ до життєдіяльності; вона
як би ''висвічує'' людині те, що становить головне в її житті.
Воля людини характеризується усвідомленістю потреби, яка виникає. Тому бажання як мотив
діяльності виступає в якості найважливішого компоненту розвитку вольової дії. Таким чином, можна
28

Л. А. Шеремет. Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності
та духовності суспільства

висловити ту думку, що оскільки воля, з якою пов'язаний механізм виходу за межі свого ''Я'', пов'язана з
душевним і духовним життям людини, вона може виступати в якості потужного чинника у формуванні
духовного та тілесного здоров'я людини, її фізичної і спортивної культури; вона визначає багато
властивих людському здоров'ю рис.
Відомо, що А. Шопенгауер виходив із визначення волі не як чогось розумного і свідомого, а як
інстинктивного начала. ''Кожен справжній акт її (тобто людини) волі відразу ж і неминуче є рухом її
тіла'', – пише Шопенгауер [13: 76].
Тіло (не тілесність) – ''плоть'' – щільна очевидна основа нашого існування. І, на думку Шопенгауера, акт
волі є безпосередньо актом тіла; водночас кожний вплив на тіло відразу і безпосередньо є впливом на волю.
Тіло людини, зауважує Шопенгауер, є об'єктністю волі, тобто воління, що розвивається в часі і
служить парафразою тіла, поясненням значення цілого і його частин, іншим способом вираження тієї ж
речі в собі, явище якої вже є тіло'' [13: 426].
Світ, взятий як ''річ у собі'', постає у Шопенгауера як сліпа безосновна ''воля до життя'', яка дробиться
в нескінченній множині ''об'єктивацій''. Вищим щаблем у ряді об'єктивації волі є людина або істота,
наділена розумним пізнанням. На думку Шопенгауера, індивіди існують як щось залежне від істоти, що
виступає джерелом безмежного егоїзму людини. Тіло людини не є щось анонімне, а ''тіло власне'',
виділене серед ''інших тіл''. Тіло – не тільки зовнішнє вираження самобутності людини, але ще й
''внутрішній ландшафт'', в якому ''Я'' існую і мислю''. Тому, замість ствердження волі можна говорити про
ствердження тіла. Основною темою yсіх різноманітних актів волі виступає задоволення потреб, які
невіддільні від існування тіла в його здоровому стані'' [13: 426]. В силу традицій y цьому здоровому стані
автори виділяють три елементи самобутності людини: тілесність, душевність і духовність. Це – три
найважливіших складових елементи людини як цілісної особистості.
У Шопенгауера на перший план виходить самобутність в формі ''душевного життя'', ''внутрішнього
світу'' або ''душі людини''. Це особлива внутрішня реальність, недоступна зовнішньому спостереженню,
невимовна до кінця зовнішнім способом. У ході своїх міркувань Шопенгауер ставить, таким чином, знак
рівності між волею і волею до життя. Це рівність означає подальший крок у бік віталістичного розуміння
принципу волі. В підсумку воля до життя видається нічим іншим, як статевим потягом: ''Самим рішучим
і сильним твердженням життя статевий потяг виявляється і тому, що для людини, близької до природи,
як і для тварини, в ньому є останній сенс, вища мета життя'' [13: 426]. У той же час, на думку
Шопенгауера, метафізика волі повинна обов'язково звернути увагу на той момент, що душа має відносну
автономію і в той же час віддільна від тіла. Якщо тіло є ''оболонкою'' душі, то воно ж виявляється і її
''виглядом'', що втілює душу, висловлює її.
У своїй апологетиці волі Шопенгауер не завжди послідовний. Він, начебто б, визнає, що людина
здатна піднестися над моральною волею і подолати її ''залізні обійми'' завдяки пізнанню краси. Проте він
тут же обмовляється, що лише індивіди з високою організацією інтелекту здатні піднестися до ідеї
Абсолютного. Найзначнішого проникнення в сутність світових процесів домагаються геніальні натури.
Вони здатні на таке проникнення не завдяки категоріальному мисленню, як уявляв Гегель, а за
допомогою ''інтелектуальної інтуїції'', яка, на думку Шопенгауера, є здатністю до художнього освоєння
світу [14: 195].
Шопенгауер стверджує, причому не без підстав, що взамін гегелівського перетворення предиката
матерії (духу) в Абсолют варто матерії надати предикат Абсолюту [13: 351-352]. Однак ''абсолютна''
матерія у Шопенгауера є аж ніяк не абсолютною. Адже він споруджує над матерією ''світову волю'',
відмовляючи тим самим матерії в іманентній каузальності.
Отже, людська духовність з часів Платона й Аристотеля розглядалася як вершина виразу суспільної
гармонії (до цього, в принципі і прагне спорт). І тут справа полягала не тільки в тому, що непорушність і
краса людського тіла робили його образ притягальним для проведення політичних і культурологічних
аналогій, але і в тому, що людину можна було пізнати по її зовнішньому вигляду, ніж за її вчинками. В
історії відбувалася поступова сакралізація людського тіла. У той же час необхідно зазначити, що
культурні конструкції, що дозволяють простежити аналогії між людським тілом і будь-якими
ментальними категоріями, мають актуальність і по сьогоднішній день (насамперед, у тому плані, що
суспільству необхідна гармонія, краса міжособистісних відносин).
Ідея взаємозв'язку тілесного і духовного ''Я'' людини передбачає наступне. Проникнення душі людини
в свою тілесність не повинно бути абсолютним, тобто таким, у результаті чого повністю зникає різниця
душі й тіла.
Висновки. Виступаючи в якості соціокультурного механізму формування і розвитку людської
тілесності, філософська традиція в особі представників німецької класичної філософії виходить за межі
завдань вдосконалення тільки тілесної організації людини і суспільства. Тим самим і спорт виходить до
духовних горизонтів людського ''Я''. При цьому важлива духовна організація, яка найтіснішим чином
пов'язана зі світом тілесної культури за допомогою внутрішніх і зовнішніх органів почуттів.
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У ході подальшого дослідження проблеми людської духовності, соціальних контурів персонального
зусилля ''Я'' варто враховувати той момент, що людська душа поступово підноситься над обмеженим
змістом відчуттів. У той же час вона як би перетворює ''своє тіло у відображення своєї ідеальності''
[8: 217]. Саме з цих позицій автор досліджує проблему людської тілесності; остання як ''наявне буття''
душі ще не аналізувалася належним чином в літературі. Спорт як соціокультурний феномен має саме
безпосереднє відношення до душі і духовності людських (суспільних) почуттів.
В даному плані ідея єдності душі й тіла, духовного і тілесного начал втілюється в спорті та фізичній
культурі, відкриває вихід до нових культурних та соціальних обріїв. Але при цьому варто враховувати,
що дана ідея не є чимось тільки метафізичним, тобто надчуттєвим. Дещо залишається в тілесності чисто
органічним, так що впровадження духовного в біологічне і соціальне життя за допомогою фізичної
культури і спорту виявляється тільки однією стороною духовності.
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Л. А. Шеремет. Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності
та духовності суспільства

Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2014 р.
Шеремет Л. А. Социальные контуры персонального усилия, направленного на развитие телесности
и духовности общества.
Статья посвящена анализу социальных контуров персонального усилия, что предполагает развитие
телесности и духовности общества, исследованию телесного опыта человека и общества. Сделан
вывод, что человеческая телесность со времен Платона и Аристотеля рассматривалась как вершина
выражения общественной гармонии. Культурные конструкции, позволяющие проследить аналогии
между человеческим телом и любыми ментальными категориями, имеют актуальность и по сей день.
Ключевые слова: социальные контуры, персональное усилие, телесность, духовность, общество.
Sheremet L. A. Social Contours of the Personal Effort Aimed on the Society's Corporality
and Spirituality Development.
This article analyzes social contours of the personal effort involving the society's corporality and spirituality
development, the study of the corporal experience of a man and a society. It is concluded that the human
corporality since Plato and Aristotle has been regarded as the top expression of the social harmony. The
cultural constructions, allow tracing analogies between the human body and any mental categories, have the
relevance nowadays. It is disclosed that the idea concerning the integrality of the spirit and the body, the
spirituality and corporality of origins in sports and physical culture opens the entrance to the new cultural
and social horizons. It is necessary to take into account that this idea is not something metaphysical or
extrasensuous. Something remains in the corporality as purely organic, thus the implementation of the
spiritual into the biological and social life with the assistance of the physical culture and sports is only one
side of the spirituality.
Key words: social contours, personal attempts, corporality, spirituality, society.
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ЕТИКА ЕМАНЮЕЛЯ ЛЕВІНАСА ЯК "ПЕРША ФІЛОСОФІЯ"

Статтю присвячено аналізу ключових аспектів етичної концепції Е. Левінаса. У ході дослідження
з’ясовано, що характер сприйняття Іншого Е. Левінасом обумовлює особливий статус етики, яку
утверджує французький мислитель. Етика вводиться в діалогічний контекст і постає у Е. Левінаса як
"перша філософія". Глибоко переосмислюючи та піддаючи критиці погляди Е. Гуссерля та
М. Гайддегера, долаючи монологічний спосіб мислення, Левінас врешті-решт відважується на розрив з
європейською філософською традицією і стає на шлях побудови нової філософської парадигми –
філософії Іншого.
Ключові слова: етика, монологічне мислення, діалогічне мислення, філософія діалогу, феноменологія,
Інший, асиметрична етика.
Постановка проблеми. По-справжньому оцінити значення етичної концепції Еманюеля Левінаса та
з’ясувати її роль для сучасної європейської філософії – це завдання, над яким потрібно працювати ще не
одне покоління. Однак із впевненістю можна сказати, що після Левінаса мислити етику як перелік норм
або правил поведінки стало абсолютно неможливим.
Наше дослідження має на меті розглянути етичну концепцію Еманюеля Левінаса, виявивши її
сутнісні риси, базові положення та основні теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим, хто ґрунтовно проаналізував та піддав критиці
творчість Е. Левінаса, був Жак Дерріда. В есеї під назвою "Насильство та метафізика" Дерріда детально
аналізує хід думки та спосіб викладу праць Левінаса, звертаючи увагу на спробу останнього описати розрив
з традицією Е. Гуссерля та М. Гайдеггера. Спроба відійти від традиції своїх попередників і вчителів
проходить через такі твори Е. Левінаса, як "Від існування до існуючого" (1947), "Час та Інше" (1947), а з
особливою силою у праці "Тотальність та Безконечне" (1961), на що звертає увагу Дерріда [1: 137].
Виклад основного матеріалу. Серед представників західноєвропейської філософії, котрі вдавалися
до аналізу та інтерпретації етико-філософької концепції Еманюеля Левінаса, варто зазначити М. Бланшо,
М. Бубера, П. Девіса, Р. Коена, П. Рікера, Ж. Рюс, С. Крічлі, А. Пеперзак, Ж. Ансель.
Значну увагу вивченню філософських поглядів Е. Левінаса приділяють російські дослідники. Так,
Б. Губман порівнює метафізичні підходи Е. Левінаса та Ж. Дерріди [2]. І. Вдовіна займається вивченням
творчості Е. Левінаса як представника феноменологічного напряму сучасної філософії або, іншими
словами, етичного варіанту феноменології [3]. Г. Ямпольська розглядає як феноменологічні студії
французького мислителя, так і його етику (першу філософію) [4]. З. Сокулєр у своїй праці "Герман Коген
і філософія діалогу" аналізує такі вузлові моменти етико-філософської концепції Левінаса як ідея
безкінечності, проблема подолання філософії тотальності [5].
Серед українських дослідників до філософських поглядів Левінаса звертається К. Сігов, аналізуючи
кенотичну етику мислителя [6]. К. Пашков розробляє тему "Дару" та тему "Дару смерті" у
феноменологічній традиції загалом та й у творчості Левінаса зокрема [7]. М. Гіршман проводить
порівняння між способом мислення М. Бубера та Е. Левінаса, зазначаючи відмінності філософів у
погляді на характер зв’язку Я-Ти [8]. Р. Димерець вивчає проблему влади та відповідальності, а також
характерні особливості концепції творіння у Е. Левінаса [9]. Л. Карачевцева порівнює етику
відповідальності Ганса Йонаса та Еманюеля Левінаса [10].
Окрім цього, варто підкреслити, що найбільш ґрунтовний, на наш погляд, аналіз ідей Е. Левінаса
зроблений В. А. Малаховим в одному з розділів книги "Етика спілкування" під назвою "Асиметрична"
етика Е. Левінаса і проблеми сучасної етики спілкування" [11].
Формулювання проблеми. Особливий статус етики, яку пропонує французький мислитель,
обумовлюється характером сприйняття ним теми Іншого. Я бере на себе відповідальність за Іншого,
обмежуючи свою волю перед волею Іншого. Так, етика вводиться в діалогічний контекст й постає у
Левінаса як "перша філософія".
Левінас стає на шлях ґрунтовного переосмислення провідних ідей західної європейської філософської
традиції, кидаючи виклик феноменології Едмунда Гуссерля та проекту фундаментальної онтології
Мартіна Гайдеггера.
Етика, яку утверджує Е. Левінас, пориває з уявленням про етику як певний канон. "Наріжним каменем
левінасової етики є не законовідповідне правило поведінки, на що звертає увагу В. Малахов, а звернений до
мене запит іншої особи, на який я маю дати принципову відповідь – у граничному випадку я можу подарувати
цій особі своє власне буття та його можливості, або знищити саму цю особу, самого Іншого" [11: 296].
© Ношин Я. І., 2014
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Подолання монологічної парадигми мислення. Розробляючи свою етичну концепцію, Левінас у
певному розумінні є представником або продовжувачем філософії діалогу, розвиває він її досить радикальним
чином, про що ми скажемо далі. Певним чином продовжуючи справу своїх попередників (Франца
Розенцвайга (1888 – 1929), Мартіна Бубера (1878 – 1965), Ойгена Мориця Фрідріха Розеншток-Гюссі
(1888 – 1973), Віктора фон Вайцзекера (1886 – 1957), Фрідріха Гогартена (1887 – 1967), Фердінінда Ебнера,
Михайла Бахтіна (1895 – 1975) та інших), Левінас робить свій внесок у спробі підважити основи класичної
філософської парадигми.
Річ у тім, що характерною особливістю представників філософії діалогу була спроба подолання
монологічного способу мислення. Так, "починаючи з філософії Нового часу, гносеологічний суб’єкт, що
конструювався від Декарта до Канта, унеможливлював існування іншого суб’єкта поруч із собою. Попри
це, Інший реально існував в якості носія іншої релігії, культури, іншого способу мислення тощо" [5: 69].
Феномен новоєвропейського індивідуалізму вбачав у власному розумові гарант прогресу й запоруку
небувалого поступу вперед порівнянно з попередніми епохами. Самодостатність індивіда, захоплення
власною величчю та досягненнями створювали відчуття колосального незбагненного потенціалу
людського Я, його розуму, перед яким немає нічого неможливого. Таким чином, філософія свідомості,
прикметною ознакою котрої є монологічний характер осягнення світу, посідає центральне місце в
європейській філософії.
Класична філософська парадигма ще більш поглибила тенденцію до монологізації способу осягнення
буття, виходячи зі свідомості як з єдиного центру. Мислення тотожне буттю, мислення визначає буття –
ось кредо, яке звучить владно й непорушно в XVIII-ХІХ сторіччі.
На відміну від класичних філософських побудов, для пост-класичних такий спосіб мислення є
неприйнятним. Завжди залишається драматичний розрив між тим, що є і тим, що має бути, між
завданням і його виконанням. Існує щось таке, що постійно ставить перед тим, хто пізнає та етичним
суб’єктом все нові і нові завдання.
Прихильники "нового" способу мислення, до яких безперечно належав Еманюель Левінас, намагалися
відшукати особливий онтологічний досвід, який би зумів вийти за межі іманентного і надав можливість
зрозуміти, що існує реальність, яка не конституюється суб’єктом. Характерною рисою такого досвіду
мала стати зустріч суб’єкта з чимось неочікуваним, з тим, що перевищує всю можливість схоплення і
розуміння [5: 52].
Отже, вододіл між класичною та пост-класичною філософською парадигмою полягав у спробі
подолання монологічного способу мислення першої, прагненні виходу за межі суб’єктивно налаштованої
свідомості. Залучення інтерсуб’єктивного досвіду в осмислення проблеми буття та способу осягнення
світу, досвіду, якому була б властива діалогічна природа – ось що було характерною ознакою нової,
посткласичної парадигми, що поступово набувала все виразнішого окреслення.
Вже наприкінці XIX – на початку XX сторіччя європейська філософська традиція дедалі гостріше
починає відчувати настання кризи. На це звертають увагу провідні мислителі, зокрема й у назвах своїх
філософських праць. Так, засновник феноменології Едмунд Гусcерль пише працю під назвою "Криза
європейських наук і трансцендентальна феноменологія" (1936), в якій намагається переосмислити
філософське надбання попередньої традиції, виявити її практичне значення та новий сенс. "Ясно, що нам
варто докладно, історично й критично обміркувати минуле, – пише філософ, – для того, щоб, перш ніж
приймати будь-які рішення, досягти цілковитого саморозуміння: отже запитаймо, чим була і чим хотіла
бути філософія всіх часів, чи є щось, що наскрізною ниткою проходить крізь усі філософії…" [12: 48].
На думку Еманюеля Левінаса таким об’єднуючим началом і є ставлення Я до Іншого. В подальшому
саме завдяки Левінасу проблема морально-етичного досвіду людства зазвучала з такою силою, що
змусила привернути до себе увагу не тільки філософів, але й представників різних галузей науки,
культури, релігії.
Філософські погляди Еманюеля Левінаса дуже тісно пов’язані з його життєвим досвідом. Увесь хід
левінасової думки був просякнутий прагненням вийти за межі тотальності, не підкоритися їй, оскільки
тотальність приховано або відверто спричиняє насильство. Коріння насильства Левінас вбачає у тій
філософії, де всезагальне домінує над сущим, конкретним, беззахисним, словом, йдеться про
монологічну філософію свідомості.
На думку Левінаса, домінування мислення над сущим несе в собі небезпеку. Це домінування
відбувається під знаком тотальності, тому ставлення до тотальності у Левінаса забарвлене негативним
відтінком. За будь-якої ціни Левінас прагне подолати монологічну парадигму європейської філософії,
завершенням якої була філософська система Гегеля зокрема [5: 213].
На глибоке переконання Е. Левінаса, в європейській традиції домінував стереотип мислення, що
тоталізує. Проблема такого способу мислення полягає у відсутності діалогу. Тоталізуюче мислення не
здатне почути Іншого, прислухатися до нього, оскільки в Іншому вбачає негативний момент, котрий
прагне подолати [5: 216]. Але навіть і ті філософські вчення, в котрих суб’єкт не ототожнювався з
Абсолютним Духом також повинні бути на сторожі, адже й у них суб’єкт, Я, залишається абсолютом у
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сенсі того, що все є об’єктом для Я, все зводиться до змісту свідомості цього Я. З огляду на це, Я займає
місце тотальності. У зв’язку з цим для філософського Я Левінас часто використовує поняття
"Самототожний": "Я – це буття, існування якого полягає в самоідентифікації, в осягненні своєї
ідентичності за будь-яких обставин. Я ідентичне собі навіть у своїх змінах, воно мислить їх" [13: 76].
Недарма в Гегелевій філософії акт пізнання перетворювався на акт самопізнання. Пізнання приводить
суб’єкт до усвідомлення, що ніякого Іншого для нього не існує, що будь-яке Інше – це є "своє Інше", й
"іншого Іншого" не буває [11: 57]. Визнати Іншого означає визнати етичний обов’язок по відношенню до
нього. І навпаки, той, по відношенню до кого Самототожний визнає свій етичний обов’язок, вже не може
бути витлумачений ні як продукт свідомості Самототожного, ні як момент його діалектичного
самовідчуження, котрий підлягає зняттю й подоланню [5: 220].
Левінасів виклик західній європейській філософії. Намагання знайти відповіді на болючі та гострі
питання, перед якими постало людство після Другої Світової війни, особливо після жахіть Голокосту,
змушували Е. Левінаса працювати наполегливо й інтенсивно. Варто зазначити, що відповідь Левінас шукає
саме в площині філософії засобами універсальної філософської мови. Про це свідчать такі його філософські
праці, як "Від існування до існуючого" (1947), "Час та Інше" (1947), в яких можна віднайти перший начерк
самобутнього способу мислення філософа. Значення та вагу левінасового доробку більш рельєфно можна
простежити на прикладі його філософських праць "Важка свобода" (1963), "Гуманізм іншої людини" (1972)
та двох найбільш важливих – "Тотальність та Безкінечне" (1961) й "Інакше ніж бути, або По той бік
сутності" (1974). Одним із перших, хто по-справжньому зміг оцінити філософську міць думки Е. Левінаса,
був Моріс Бланшо, який позитивно відгукнувся на докторську дисертацію Е. Левінаса "Тотальність і
Безкінечне", зазначивши про те, що це один із найбільш значущих текстів століття [14].
Безумовно, будучи причетним до європейської філософської традиції, навчаючись у таких корифеїв,
як Гуссерль та Гайдеггер, Еманюель Левінас не міг не захопитися феноменологією, повагу до якої проніс
через усе своє життя, послуговуючись її методологією. Левінас зараховував працю М. Гайдеггера "Буття
і час" до найбільш впливових і потужних філософських текстів.
Попри це, певні спірні моменти у побудовах попередників, з якими Левінас не міг погодитися,
призвели до остаточного розриву з попередньою філософською традицією. Глибоке осмислення
Левінасом ідей свого вчителя призводить до принципового рішення відійти від Гуссерлевої
феноменології. Не маючи змоги детально висвітлити глибину всієї критики Е. Гуссерля Левінасом,
зазначимо основні моменти незгоди.
По-перше, ''Левінас не міг погодитися з проектом універсальної конкретної онтології, побудованої на
феноменологічних засадах'', – зазначає В. Малахов, – ''оскільки чільне місце в ньому відводилося
"соліпсистськи обмеженій егології". Навіть інтерсуб’єктивна феноменологія покликана зберегти
незмінний принцип: "усе, що існує для мене, може черпати свій буттєвий сенс винятково з мене самого,
зі сфери моєї свідомості". По-друге, щодо інтенційності людської свідомості у Едмунда Гуссерля,
Еманюель Левінас, в свою чергу, розробляє так звану неінтенційну свідомість. По-третє, існує ще один
важливий момент, який показує принципову розбіжність у поглядах обох філософів: Гуссерль мислить
Іншого як "alter ego", з чим Левінас не може погодитися [11: 114].
Спроба осягнення Іншого як "alter ego", яку здійснила європейська філософія в особі
Едмунда Гуссерля, категорично заперечується Левінасом. "Я" в якості Іншого не є Інший" [13: 76].
Накидання на Іншого якихось готових схем чи рамок є абсолютно неприйнятним для французького
мислителя. Мислити Іншого як "alter ego" означає перебувати в контексті монологічної філософії. Це, на
думку Е. Левінаса, є проявом прихованої егологічності філософування.
Розмірковуючи над траєкторією, якою рухалася західна філософія, Левінас звертає увагу на той факт,
що найчастіше вона і виступала в якості онтології, зводячи Іншого до Самототожного. "Цей принцип
перейшов до неї у спадок ще від Сократа, котрий наголошував на тому, що людина не в змозі взяти будьщо в Іншого, якщо цього вже не було у неї самої, так начебто людина вже володіла тим, що приходить до
неї ззовні". Таким чином, пізнання відбувається як розгортання ідентичності. "Пізнати онтологічно – це
помітити в сущому те, завдяки чому воно і є саме цим сущим. Тому пізнання це і є свобода" [13: 82].
На глибоке переконання Е. Левінаса, саме етика передує онтології. Однак це не просто голосні слова
чи поверхнева критика. На думку Левінаса, онтологія являє собою спробу зняти шок від зіткнення з
інакшістю і редукує Іншого до Самототожного. "Пізнати онтологічно – це помітити в сущому те, завдяки
чому воно себе певним чином видає, віддає себе горизонту, де втрачає себе, і, дозволяючи оволодіти
собою, знову стає поняттям. Пізнати буття – означає позбавити його інакшості" [13: 82].
В свою чергу, звернувши увагу на Гайдеггерову фундаментальну онтологію, ми бачимо, що в ній
будь-який стосунок із сущим підпорядковується стосунку з буттям. Так, Левінас зазначає: "Ставлення до
буття, яке виступає в якості онтології, полягає в тому, щоб нейтралізувати суще, маючи на меті зрозуміти
його та "схопити". Фактично, якщо підставити в цей алгоритм Іншого, то бачимо, що оволодіння
стверджує Іншого, проте робить це, заперечуючи його незалежність. Свобода з точки зору онтології – це
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безперешкодне самоутвердження. Як висновок, не людина володіє свободою, а свобода володіє
людиною. Тим самим стверджується пріоритет свободи над етикою" [13: 84].
Висуваючи етику на передній план, Е. Левінас протиставляє її онтології. Подолання онтології – це не
просто певний жест в бік свого колишнього "кумира", мова йде про М. Гайдеггера, а необхідний крок,
оскільки саме в первинності онтології Левінас вбачає глибинний недолік всієї європейської філософії.
Так, вже з перших сторінок "Тотальності і Безкінечного" Е. Левінас вдається до опису ситуації, що
склалася в європейській філософії. Філософ подає її як протистояння двох ідей: ідеї тотальності та ідеї
безкінечності. Описуючи ситуацію війни, Е. Левінас вказує на жорстоку реальність насилля, яке полягає
в тому, щоб "не стільки ранити та знищувати, скільки роз’єднати пов’язаних між собою людей, котрі
вимушені грати чужі для них ролі, відмовлятися від зобов’язань і навіть власної субстанції. Війна
створює такий порядок, який повністю поглинає людську особистість. Індивіди в умовах війни зводяться
до простих носіїв сил, які керують ними без їхнього відома. Свій смисл індивіди черпають у цій
тотальності, поза якою їх неможливо осягнути" [13: 66-67].
На думку Левінаса, Гайдеггер сповна залишається в руслі традиції, про яку ми зазначали вище.
Передусім, це стосується притаманного їй філософського насильства, яке має вираження в
концептуальному усуненні Іншого. Гайдеггер і згадана традиція усуває Іншого, розчиняючи його в
спеціальному нейтральному терміні, – стверджує Е. Левінас. Якщо раніше для цього застосовувалися
поняття "ідея", "уявлення", то Гайдеггер застосовує для цього своє поняття "буття". Критикуючи
Гайдеггера, Левінас намагається перевернути саму основу "фундаментальної онтології" [5: 222].
Не погоджуючись із Гайдеггером, Левінас виступає проти філософії, що визначає людське існування
тільки у стосунку до безособового буття, котре людина покликана вислуховувати, бути його "пастухом",
та, навіть, швидше провідником або медіатором. Ставлення Левінаса до такого роду онтології цілком
можна порівняти зі ставленням Германа Когена до метафізики Гегеля, в котрій всезагальність Ідеї
поглинала розрізнення між належним і сущим. У схожому напрямку, як зазначає З. Сокулєр, варто
шукати Левінасові мотиви, відповідно до яких він відмовляється від Гайдеггерового вчення про
пріоритет буття над конкретним сущим [5: 226].
Екзистенційний "розрив із порядком буття" як такого, здатність суб’єкта "інакше, ніж бути" – звісно
не в розумінні зневаги до внутрішніх глибин навколишнього світу, а якраз навпаки – пріоритетно
обраній нами поваги до іншого Я, іншого існування, чужого місця у світі, що обмежує експансію мого Я
з його впертістю бути [15: 117].
Ключовим моментом Гайдеггерової онтології як епохи "Буття і часу", так і пізніх етапів творчості
мислителя, є визнання за буттям найбільшої цінності. В свою чергу, головний зміст фундаментальної
онтології – це конечність буття людини. Вирішення проблеми неминучої смерті полягає в усвідомленні
цього факту. "Вхопити якомога більшу порцію буття й означає відбутися, здійснити себе. За Гайдеггером
це стає можливим, коли людина збагне, що вона нікому нічого не винна окрім самої себе. Людина
повинна відбутися, тобто, відшкодувати обмеженість свого існування в часі, оволодівши більш
інтенсивною, концентрованою порцією справжнього свого буття" [15: 227].
Однак, на думку Левінаса, трагічний досвід перебування в таборі для військовополонених є прикладом
того, що смерть може бути ще не найстрашнішою для людини. Для в’язня концтабору є щось страшніше, ніж
смерть. Не маючи жодних прав, а лише особистий номер, в’язень відчуває жах безособового анонімного
існування. Для нього не тільки припинення існування, але й саме буття може вселяти жах.
Специфіка розуміння Левінасової етики полягає в тому, що етика у французького мислителя постає
не як одна з галузей філософії, не як одна з філософських дисциплін, а, передусім, як така, що є
фундаментом для всіх інших "філософій". Левінас пропонує таку етику, яка є "першою філософією".
Асоціація, яка виникає з "Метефізикою" Аристотеля або "першою філософією", як він її називав, не є
випадковою. Етика для Е. Левінаса і є метафізикою. Етика є точкою входу, тим коридором, з якого і
уможливлюється перехід до побудови справжніх стосунків між особистостями.
Для етичної концепції Е. Левінаса тема Іншого є основним мотивом, ключовою темою, до якої він
звертається впродовж усієї своєї творчості. Тема Іншого є тією віссю, навколо якої обертаються всі так
чи інакше важливі елементи Левінасової концепції.
Тему Іншого французький мислитель розкриває багатогранно й досить оригінально. Це і зустріч з
Іншим, відповідальність за Іншого, ставлення до Іншого як до абсолютно Іншого. Для розкриття поняття
Іншого Левінас залучає феномен жіночості, ласки [16: 92-98]. Глибоким та цікавим є висвітлення поняття
Іншого через тему батьківства [16: 99-100]. Від своїх перших самостійних спроб у таких працях, як "Від
існування до існуючого" (1946) та "Час і Інше" (1947), до останньої праці під назвою "Між нами.
Дослідження думки-про-іншого" (1991), будучи вже незалежним оригінальним мислителем, тема Іншого
звучить як провідний лейтмотив усієї філософської партитури Левінаса.
Зустріч з Іншим, відповідальність за Іншого, ставлення до Іншого як до абсолютно Іншого, уникаючи
накидання на нього якихось готових схем чи рамок, намагання почути Іншого, знайти з ним спільну
мову, зрозуміти його так, як він сам себе являє – це те, до чого закликає Е. Левінас. Саме такий підхід дає
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можливість прокласти шлях до іншої особистості, не здійснюючи над нею насилля, тиску, а даруючи їй
можливість відкрити саму себе.
Метафізичний спосіб мислення, на думку Левінаса, – це запорука, завдяки якій можливе подолання
тотальності. Здійснити прорив крізь тотальність означає позбутися насильства, яке вона приховано чи
відверто здійснює. Зазначивши, що метафізика є умовою виходу з ''лабіринту'' тотальності, Левінас
вказує на метафізику як на шлях, що відкриває шлях до Іншого як абсолютно Іншого. Підтвердженням
цього є наступні слова Е. Левінаса: "Метафізика насправді виникає як рух "від себе", в якому ми живемо,
до чужого для нас "там", "поза нами". Мета руху – "інше місце", "інше" – в особливому розумінні цього
слова. Метафізичне бажання спрямоване на кардинально інше, абсолютно інше. В основі звичайного
бажання лежить потреба. Метафізичне ж бажання не ґрунтується на жодній попередній подібності чи
схожості. Це – бажання, яке ніколи не задовольнити. Таке бажання є бажанням абсолютно Іншого.
Метафізика бажає Іншого по той бік голоду чи спраги, які можна втамувати" [13: 73-74].
Отже, метафізичне бажання не можна втамувати за визначенням. Це "бажання, котре буквально
своєю шкірою відчуває віддаленість Іншого, його інакшість і перебування ззовні… " [13: 74].Таким
чином, бачимо наголос, який ставить Левінас на розрізненні потреби і бажання, яке полягає у тому, що
бажання і потреба відрізняються за своєю природою.
Просуваючись далі та розкриваючи важливе значення метафізики, яка отримує своє натхнення від
етики, Е. Левінас наголошує на тому, що етичне ставлення веде трансценденцію до її завершення.
"Сутність етики полягає в спрямуванні, яке трансцендує, і, що дуже важливо підкреслити, не кожна
трансцендентна інтенція має ноезо-ноематичну структуру", – зауважує Еманюель Левінас [13: 72].
Полемізуючи з Е. Гуссерлем, що ми відчуваємо у рядках, процитованих вище, Е. Левінас відверто
проголошує і декларує свій намір, який полягає у тому, аби представити особливе відношення або
інтенційність іншого порядку (аніж ту, про яку йде мова у Е. Гуссерля) – про це Левінас твердить як про
одне з пріоритетних завдань усієї своєї праці "Тотальність та Безконечне" [13: 68]. "Метафізик і інше не
можуть разом скласти тотальність. Метафізик відокремлений радикальним чином". Як підсумок,
метафізичне бажання можна визначити як бажання радикально Іншого. Описуючи метафізичне бажання,
Левінас описує принципово іншого суб’єкта: не самодостатнього, відкритого, конечного [13: 75].
Попередник Левінаса Франц Розенцвайг зазначає, що людина може відбутися і здійснити себе, коли
вона живе для інших. Цю думку Еманюель Левінас розвиватиме в своїй філософській творчості.
Безумовно, основною інтенцією філософської думки Е. Левінаса є спроба вирватися із залізних лещат
тотальності, вийти за її межі. Забезпечити прорив за межі цього зачарованого кола видається можливим
лише за умови метафізичного мислення.
Асиметрична етика Левінаса. Незважаючи на те, що до попередників та надихачів Левінаса ми не
можемо зарахувати Мартіна Бубера, оскільки обидва мислителі відображають відмінну специфіку
світосприйняття, Левінас звертає увагу на те, що саме М. Бубер провів розрізнення між монологічним і
діалогічним ставленням до об’єкта, яке осягає Іншого як Ти. І співбесідник, і друг відкриті назустріч
одне одному як рівноправні партнери у спілкуванні. Незважаючи на те, що сам Бубер говорить про
запозичення цієї ідеї у Людвіга Фейєрбаха, Левінас наполягає на тому, що саме завдяки М. Буберу ідея
осягнення Іншого як Ти, що була центральною в його філософській творчості, відіграла важливу роль в
європейській філософії [13: 102].
Філософську працю М. Бубера "Я і Ти" [17], в якій викладені його основні діалогічні ідеї, важко
переоцінити. Й досі вона залишається яскравим прикладом глибокого аналізу людини, що здійснювався
на діалогічних засадах.
Привернувши особливу увагу до відношення Я-Ти М. Бубер піддає критиці філософію, в основі якої
лежить суб’єктно-об’єктний характер осягнення світу. Натомість саме міжособистісний простір постає
для мислителя основою його філософської рефлексії. Для М. Бубера є важливим наголосити на тому, що
зустріч здійснюється у міжособистісному просторі. Філософ звертає увагу, що подія зустрічі
відбувається у сфері "поміж". На думку М. Бубера, справжня сутність людини розкривається у події
зустрічі. Зустріч – це взаємність між партнерами. Справжнє взаєморозуміння може відбутися тільки
тоді, коли партнери звільнені від бажання справити враження і відкрито висловлюються.
Поняття взаємності в діалогічній концепції М. Бубера відіграє важливу роль. Всяке відношення – це
взаємність. Прикметною ознакою діалогу є взаємне спрямування, відкритість, зустрічний вектор. У такому
ставленні один до одного можна обійтися без слів. "Діалог є синонімом взаємної творчості, взаємного
збагачення людей та справжнім втіленням інтерсуб’єктивності, в якому люди творять один одного, не
втрачаючи індивідуальності", – продовжуючи думку Бубера, зазначає Л. Ситниченко [18: 116].
В свою чергу, Еманюель Левінас звертає особливу увагу на те, що етичне як таке є асиметричним
відношенням. Звідси одна з найбільш прикметних ознак етики Левінаса: асиметричний характер
стосунку між Я та Іншим [19: 346].
Так, на відміну від поглядів М. Бубера, який говорить про взаємність і відкритість співрозмовників,
зустрічний вектор партнерів по діалогу, Левінас стверджує асиметричність стосунків між Я та Іншим. Я
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не вправі вимагати до себе такого ж ставлення, як до Іншого. Відповідальність за Іншого лежить в основі
етики. Страх за Іншого сильніший від страху за своє власне життя . Ось яким чином Е. Левінас зображає
асиметричний характер цього зв’язку: "Те, що я дозволяю вимагати від себе незрівнянно з тим, що я
вправі вимагати від Іншого. Цей вельми звичайний моральний досвід підкреслює метафізичну
асиметрію, саме радикальну неможливість бачити себе ззовні і однаково говорити про себе та про інших,
а отже, він свідчить про неможливість тоталізації". Я та Інший перебувають в асиметричних стосунках. Я
відповідальний за Іншого, до мене звернений його заклик. Як при цьому налаштований Інший по
відношенню до мене – це питання аж ніяк не першого порядку [13: 90].
Підкреслюючи асиметрію стосунку Я та Іншого, Левінас зазначає, що мова може йти тільки про мої
обов’язки по відношенню до нього, але аж ніяк не про те, що я можу претендувати на відповідне
ставлення з боку Іншого.
Звертаючи увагу на певний формалізм, який має місце у стосунку Я-Ти у М. Бубера, Е. Левінас вказує
ще й на відсутність конкретної структури цього стосунку. Мова йде про те, що таке ставлення може
поєднувати людину з людиною, з одного боку, а з іншого, – людину з річчю [13: 102].
Розробляючи етичну проблематику, Левінас продовжує онтологічні відкриття Розенцвайга. В досвіді
етичного стосунку Левінас виявляє буття, яке розриває кордони мого досвіду, тому що саме свідчить про
свою екстеріорність і незалежність. Це буття, котре Я не могло саме конституювати, оскільки Я несе
відповідальність перед ним. "Це оскарження моєї спонтанності самим фактом присутності Іншого
називається етикою" [13: 81].
Буття Іншого не залежить від мене і перевищує мене, тому що Інший – це буття, яке диктує мені
етичний закон. В обличчі Іншого читається це м’яке, однак невмолиме насилля над моєю волею:
імператив "Не вбий!". Як стверджує Левінас, "мене не стосується, як до мене ставиться інший, це його
справа; для мене він є, передусім, тим, за кого я відповідаю". Таку асиметрію філософ вважає "однією із
найважливіших речей" для себе [20: 121, 124].
У зв’язку з трагічним досвідом перебування у таборі для військовополонених, про який йшлося вище,
Левінас неодноразово висловлював твердження, що "Я – заручник за Іншого", котре вартувало великих
зусиль інтерпретаторам його філософії. Окрім інших значень і смислів, закладених у цьому
висловлюванні, має право й наступне: "Той, хто зумів вижити, залишається заручником буття. Він
змушений взяти на себе його важкість, щоби не дати перемогти тотальному знищенню" [5: 228].
Саме в роботі "Тотальність і Безкінечне" Еманюель Левінас визначає свою філософію як етику. Однак
варто зазначити, що зміст, який він вкладає в це слово, далекий від загально прийнятого. Дерріда
пропонував розглядати філософію Левінаса не як етику, а як "етику етики". Головне питання для
Левінаса полягає не в тому, як стати доброчесним і навіть не чому потрібно бути доброчесним, а,
насамперед, його цікавить наступне: "У чому сенс етичного як такого"?
Для Левінаса роздум про етичне означає запитування "про людське в людині" і про сенс людської
свободи. У зв'язку з цим етика – це не тільки і не стільки практична філософія, скільки шлях до іншої
людини, яку розуміють не просто як подібну до мене "психо-фізичну єдність", а як нескінченно
трансцендентну по відношенню до мене особистість. Таким чином, етика постає як відношення, яке
зберігає трансцендентність Іншого. Так, виходячи з постановки питання про етичне, на перший план
виходить наступна проблема: як мислити стосунки з трансцендентністю, не зводячи її самим цим актом
мислення до іманентності?
Дослідники Левінасової спадщини звертають увагу на данину традиції, шану котрій віддає Левінас.
Намагаючись відійти від феноменології Е. Гуссерля та фундаментальної онтології М. Гайдеггера,
Еманюель Левінас все-таки не зміг зробити цього повною мірою, оскільки за манерою викладу
залишався в межах традиції, яку критикував, передусім, маємо на увазі працю "Тотальність і
безкінечність". Яскраво про це пише Жак Дерріда, який у свою книгу "Письмо і відмінність" включив есе
про думку Е. Левінаса, аналізуючи всі праці останнього, які були надруковані до 1967 року.
Варто усе ж зазначити, що ступивши на шлях вироблення власного понятійного апарату, Е. Левінас
досягає цього у своїй іншій праці під назвою "Інакше ніж бути або по той бік сутності" (1974).
Підсумовуючи виклад домінантних ідей етичної концепції Левінаса, ще раз звернемо увагу на той
факт, що одна з основних інтенцій філософської думки мислителя, яка потужно стимулювала та
надихала його творчість, полягає у подоланні тотальності, що змушує людину грати чужу роль. На
шляху подолання насилля, яке тотальність приховано чи відкрито здійснює, Левінас робить крок у
напрямку відмежування від європейської філософської традиції, зокрема від своїх учителів Е. Гуссерля
та М. Гайдеггера, критикуючи недостатність морально-етичних аспектів їхнього вчення.
Привернувши особливу увагу до проблем етики, Е. Левінас змушує по-новому поглянути на
попередню європейську філософську традицію, переосмислюючи її надбання. Таким чином, етика, яку
пропонує Е. Левінас, протистоїть усій європейській філософській традиції від Досократиків аж до
М. Гайдеггера.
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Висновки. Підводячи умовну риску під усім зазначеним вище, хотілося б підкреслити, що тема Іншого у
Е. Левінаса розгортається у подвійному ключі. Він наголошує на тому, що Інший – це підґрунтя етики, вісь,
навколо якої все обертається. Однак Інший – це водночас ще й той, до котрого прямують, аби отримати від
нього урок, навчитися від нього. Ставлення до Іншого є відношенням "неалергійним", етичним, і якщо воно
прийняте добровільно, то є також і навчанням. Однак це не є поверненням до маєвтики, як навчав колись
Сократ. "Воно приходить ззовні і приносить із собою те, чим я до цього часу не володів", – про це нагадує нам
французький мислитель. Левінасова етика як "перша філософія" є не переліком правил чи норм, а певною
"духовною оптикою", через яку сприймається і осягається світ [13: 88].
Спроби звести Інше до якоїсь ідеї, підвести під спільний знаменник, мислити його через інше "ЯЧ"
приречені на невдачу. В праці "Час та Інше" Е. Левінас охарактеризував Інше як таємницю. Скажемо
відверто, що з цим порівнянням важко не погодитися. Все ж досвід зустрічі з абсолютно Іншим
можливий. Інший являє себе через зустріч обличчям-до-обличчя, через звертання, через слово.
Досвід безконечного, за Левінасом, – це досвід трансцендування, що полягає в прийнятті іншої
людини як Іншого, або, як висловлюється Левінас, Іншого у всій його інакшості, коли в обличчі, в очах
іншої людини ми читаємо заповідь "Не вбий" [5: 236].
Насамкінець, власне, хотілося б навести вислів Е. Левінаса з праці "Тотальність і Безкінечне", в якому
він визначає мету написання цієї книги: "Мета книги – виявити в дискурсі "неалергійне" ставлення до
інакшості, до Іншого. Коли можливість вбити Іншого повертається перед обличчям Іншого, наперекір
"здоровому глузду", неможливістю убити, а повагою до Іншого, іншими словами справедливістю" [13: 85].
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2014 р.
Ношин Я. И. Этика Эммануэля Левинаса как "первая философия".
Статья посвящена анализу ключевых аспектов этической концепции Э. Левинаса. В ходе исследования
установлено, что характер восприятия Другого Э. Левинасом обуславливает особый статус этики,
которую утверждает французский мыслитель. Этика вводится в диалогический контекст и
предстает у Э. Левинаса как ''первая философия''. Глубоко переосмысливая и подвергая критике взгляды
Э. Гуссерля и М. Гайддегера, преодолевая монологический способ мышления, Левинас в конце концов
решается на разрыв с европейской философской традицией и становится на путь построения новой
философской парадигмы – философии Другого.
Ключевые слова: этика, монологическое мышление, диалогическое мышление, философия диалога,
феноменология, Другой, асимметрическая этика.

39

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філософські науки

Noshyn Ya .I. Emmanuel Levinas’ Ethics as the "First Philosophy".
The research deals with the ethical concept by Emmanuel Levinas. The nature of the perception of the Other by
E. Levinas stipulates the special status of ethics that is being established by the French philosopher. In such
way, ethics is introduced into the dialogical context and appears in E. Levinas as "the first philosophy." In the
ethical-philosophical concept by Levinas the concept of the Other attains the paradigmatic significance. This
gives all reasons to talk about the beginning of the creation by E. Levinas, a new philosophical paradigm – the
philosophy of the Other. It is concluded that the theme of the Other by E. Levinas is revealed in the twofold
ways. He states that the Other is the basis of ethics, the axis, around which everything spins. At the same time
the Other is the one, everybody comes to aiming to get the lesson, learn from it. The relationship towards the
Other is ''non-allergic'', ethical, and if it is accepted voluntarily, it becomes also studying. However this is not
the return to the maieutics, as Socrates pointed out. ''It comes from the outside and brings something, that I have
not possessed'', – the French philosopher reminds. Levinas’ ethics as the ''first philosophy'' is not the list of rules
and norms, but is the certain ''spiritual optics'', through which we perceive the world.
Key words: ethics, monological thinking, dialogical thinking, philosophy of dialogue, phenomenology, Other,
asymmetrical ethics.
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СИНЕСТЕЗІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТА МИСТЕЦЬКО-ХУЖДОЖНЄ ЯВИЩЕ:
ЕСТЕТИЧНА ВІЗІЯ
Синестезію розглянуто не як специфічний індивідуальний феномен художнього мислення, що досить
активно використовується при формопошуках у сучасному мистецтві, а як соціально-культурне явище.
Наголошено, що національно-культурний контекст побутування даного явища не привертав увагу
сучасних науковців та не викликав значного зацікавлення у дослідників попередніх років, зокрема і в
Україні. На основі аналізу творчої діяльності найвідоміших синестетів (В. Кандинський, О. Скрябін,
М. Чюрльоніс та ін.) розглянуто їх мистецький доробок як культурний внесок у позитивний розвиток
сучасного соціуму. А також проаналізовано їхню творчу біографію і спадщину крізь призму ідеї про них
як "нетипових сучасників", через їхню сенситивну неординарність та розширене сприймання дійсності.
Ключові слова: В. Кандинський, О. Скрябін, синестезія, естетичний сенситивізм, естетосфера,
кольоромузика, сенситивна неординарність.
Постановка проблеми. Синестезія як явище нетипового (чуттєво розширеного сприйняття дійсності
людиною) привертає увагу фахівців різних галузей знання, адже дає змогу розширити уявлення про
людські можливості. Але має місце дещо парадоксальна ситуація: хоча дане явище виступає об’єктом
аналізу багатьох наук (насамперед психології, літературознавства, мистецтвознавства), проте
трактування природи чи специфіки синестезії у межах напрацювань різних наук є достатньо
неоднозначними. Крім того, наразі фіксується досить відмінний спектр її понятійних означень, залежний
від галузі знання. Також необхідно вказати, що увага науковців прикута, передусім, до персональних
особливостей прояву цього явища, і значно рідше мають місце спроби зосередження уваги на його
детермінантах. Аналіз же феноменальних виявів синестезії не на індивідуальному рівні побутування, а на
родовому, загальнолюдському не знайшов належного висвітлення. Відтак розгляд її як явища,
детермінованого деякими соціокультурними зрушеннями конкретного проміжку людської історії або
соціальними перипетіями певної спільноти у конкретно-історичний період, постає необхідною
перспективою поглиблення уявлень про дане явище, що забезпечує доцільність цієї розвідки.
Тому актуальним є вивчення, на наш погляд, синестезії як соціокультурного феномена, залежного від
певної національно-культурної традиції чи художньо-естетичних детермінант певної епохи. Адже,
національно-культурний контекст його побутування фактично не привертає увагу сучасних науковців, не
викликав він зацікавлення і у дослідників попередніх років, зокрема в Україні.
Мета дослідження. На основі розгляду творчої спадщини митців-синестетів прагнемо привернути
увагу до соціально-культурної детермінації синестезії, а також окреслити вагому значущість творчості
носіїв синестезії для позитивного поступу науки, мистецтва і естетосфери сучасного соціуму та розвитку
його духовності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виявилось цікавим фактом те, що у більшості джерел при
біографічному описі багатьох відомих митців-синестетів як давнини, так і сучасності не вказуються чіткі,
однозначні дані про їхню приналежність до людей, наділених здатністю до яскраво вираженої синестезії.
Лише у спеціальних наукових джерелах можна подекуди зустріти такі відомості і, відповідно, саме
поняття "синестезія". Ще менше можна знайти інформації про синестетів, які проявили себе в інших
галузях – науці, політиці, техніці тощо. Проте треба наголосити, що такий феномен мав і має місце у
людському житті, хоча не привертає значної уваги вчених, зокрема у нашій країні. Однак його носії – це
часто просто непомічені "нетипові сучасники" або "Інші люди" (О. Поліщук), хоча уже в понад 100
країнах світу 29 січня й святкується День людини "Нової свідомості".
Але в Україні це питання досі залишається відкритим, і тому можемо спостерігати певні
методологічні проблеми при дослідженні синестезії, бо цим поняттям називають досить відмінні явища:
реакцію організму на наркотичне сп’яніння, невроз у патопсихології, стилістичні фігури у лінгвістиці, у
мистецтві – при формотворчих пошуках авторські ідеї новаторів мистецтва і т. п. Тому така ситуація
націлює, насамперед, на аналіз теоретико-методологічних засад при вивченні феномена синестезії, а
також поглибленому розгляді напрацьованих теоретичних позицій при його дослідженні.
Зокрема в природничих науках фіксується інтерес окремих дослідників до синестезії у контексті
вивчення таких явищ, як "білий шум" і "рожевий шум", котрі можуть помічатися окремими людьми.
Варто вказати, що першим почав досліджувати "білий шум" шведський кінопродюсер Ф. Юргенсон. Такі
шуми прийнято, наприклад в акустиці, розглядати слуховим стимулом, представленим випадковим
коливанням та звуками, в яких присутні всі частоти. Тому людина його може зафіксувати як протяжне
© Дудар О. П., 2014
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шипіння, проте далеко не кожна людина на це спроможна. І треба наголосити, що йдеться про так званий
випадковий шум, однак із досить незвичним візуальним супроводом у людей, які його спромоглися
зафіксувати. Як наголошує А. Ребер, поняття "білого шуму" було створено за аналогією із поняттям
"білого світла" (в якому одночасно присутні хвилі всіх довжин). Видається показовим, що найчастіше
такі шуми фіксуються окремими операторами в експериментальній роботі із різноманітною апаратурою,
де необхідно контролювати звуковий фон [1]. Якщо якийсь сегмент "білого шуму" зафіксували і він
неодноразово повторювався, за твердженням оператора, то такий шум уже називатиметься "застиглим"
(маємо знову ж таки спробу завдяки метафоризації описати певне явище дійсності, проте наразі йдеться,
і прагнемо це підкреслити, про суто наукове поняття).
Якщо можна намагатись спростувати цінність розгляду явищ білого та застиглого шумів як таких, що
не мають особливої значущості для поглиблення уявлення про синестезію, то явище "рожевого шуму"
("рожевий шум", "шум 1/f" чи "фліккер-шум" вперше був описаний ще у 1925 р. Дж. Джонсоном
(J. В. Johnson), однозначно викликає, так би мовити, певні підозри на нетипове сприйняття дійсності
особистістю, спроможною його зафіксувати. Показово, що шум, при якому розподіл частот не є
однорідним, зараз в акустиці називається теж рожевим [1]. На нашу думку, це ще одна спроба
термінологічної фіксації у природничих науках одного із проявів слухо-зорової синестезії (адже поняття
починає своє "життя" завжди як суто авторське і лише згодом може набути статусу фахового, галузевого
поняття чи навіть міждисциплінарного терміна).
Багато фахівців у галузі психології схиляються до думки про те, що прояви синестезії нерозривно
пов’язані з творчою уявою. Наприклад, синестезія розглядається формою суб’єктивного, узагальненого
пізнання та створенням на основі вже наявних сприйняттів нових, раніше не відомих образів, уявлень та
понять на основі використання творчої уяви: В. Піча, Ю. Шадських [2] та ін.
Розвинута асоціативність, творча уява та фантазія сприяють багатосторонньому розкриттю причиннонаслідкових зв’язків та залежностей, що визначають рух художніх образів і сюжету твору, а також
ефективному застосуванню метафор та символів. Притаманні синестетам (тобто, носіям синестезії)
художні асоціації, направлені на подолання звичних шаблонів сприймання, відрізняються новизною та
багатозначністю. Зокрема, на думку російського естетика О. Бєляєва, з метою їх адекватного осягнення
митцем ніби програмується асоціативний ряд у тих, хто сприймає його твори. Але в реальній художній
практиці у такому сприйманні важливу роль має, передусім, індивідуальний досвід та культурноестетичний розвиток особистості [3]. А для розвитку асоціативно-синестетичного мислення та
практичного його використання можна використовувати метод стимулювання творчої активності, за
якого створюються певні умови, що заохочують висування неочікуваних і нестереотипних аналогій чи
асоціацій до поставленої проблеми [4], – переконаний О. Степанов. Такий метод у психології, як відомо,
фіксується поняттям синектики.
Нерідко синестезія прирівнюється до певних асоціативних здібностей неординарної, творчої
особистості. Іншими словами, вона розглядається як феномен особливих, нетипово розвинутих
асоціативних здібностей у окремих людей. Як відомо, асоціація в мистецтві служить способом
досягнення художньої виразності мистецької інновації, який ґрунтується на виявленні зв’язку чуттєвих
образів, що виникають у процесі безпосереднього відображення дійсності, з уявленнями, що
зберігаються в пам’яті чи закріпляються в культурно-історичному досвіді людської життєдіяльності [3].
Отже, навіть побіжний огляд уявлень про синестезію у різних галузях сучасної науки дає підстави
стверджувати про наявність різних теоретико-методологічних підходів до розуміння цього явища.
Наголосимо, крім того, що однією із зорово-слухових асоціацій, що побудована на емоційному та
смисловому оцінюванні тембрів та тональностей, мелодики голосу чи музичної композиції, є синопсія
(або погляд разом). Як видається, варто зупинити увагу на цьому явищі при поглибленні уявлення про
синестезію та її роль у мистецькій практиці, дизайні тощо.
Як стверджує Ю. Юцевич, синопсія є здатністю людини формувати конкретно-кольорові сприйняття
(відчуття різних тональностей, акордів, тембрів та ін.). Нею відрізнялися деякі музиканти та художники, у
творах котрих так званому кольоровому світлу надавалась роль повноцінного формотворчого музичнотворчого компонента [5]. Необхідно зазначити, що в Давній Індії та Китаї вже був відомий зв’язок між звуком
і світлом, які впливають активно на процес створення і сприймання музики. А у митців ХХ століття, зокрема
І. Стравінського чи М. Бежара, він мав засадничий формотворчий характер для творчості.
Тому можна погодитися із думкою О. Балли про те, що основною причиною такої ситуації стали
розбіжності у трактуванні змісту поняття синестезії науковцями різних наукових напрямів [6]. Крім того,
російська дослідниця (та по сумісництву, так би мовити, синестет із "кольоровим слухом") стверджує,
що західноєвропейські науковці прагнуть, насамперед, визначити специфіку синестезійних проявів, і це
супроводжується напрацюванням відповідної термінології у кожній конкретній науковій галузі, як
природничій, так і гуманітарній. Однак ще не спостерігається їх одностайність у розумінні цього явища.
Як бачимо, має місце певна термінологічна "розмитість" щодо явища синестезії при спробі його
опису, дослідженні його суті й специфіки проявів.
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Показовим видається й те, що О. Балла, підтримуючи думку російського дослідника Д. Сидорова-Дорсо,
вважає, що багато відомих митців-синестетів такими насправді не були. До таких "псевдосинестетів"
російські дослідники відносять В. Кандинського, О. Мессіана, М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна,
А. Шенберга та майже всіх символістів: "Символістів взагалі хвилювала ідея співвідношення між різними,
мабуть, віддаленими один від одного областями буття, і вони намагались випробувати її в художньому
втіленні" [6: 61]. Хоча інші дослідники, а саме: І. Абдулін, Б. Галєєв (засновник групи дослідників
синестезії при Казанському науково-дослідницькому інституті "Прометей"), І. Ванєчкіна, О. Овсянніков,
які поглиблено досліджували синестезію та кольоромузику і приділяли велику увагу їх естетичним
моментам, вважали тих же О. Скрябіна чи М. Римського-Корсакова (а також Б. Асаф’єва, К. Бальмонта,
М. Горького, К. Сараджева), яскраво вираженими синестетами [7].
Отже, прагнемо звернути увагу на наявну серед науковців дискусію з приводу того, кого ж варто
розглядати носієм синестезії. Особливо, коли мова йде про людину, що залишила помітний слід у
розвитку мистецтва чи науки, якщо вона не є нашим сучасником, і тому відсутня можливість вивчення її
екстраординарних можливостей новітніми методами біології (томографія, "ефект Кірліанів" тощо).
Виклад основного матеріалу. Найпродуктивнішою серед усіх можливих синестезійних проявів
стала світломузика. Тому варто звернути особливу увагу саме на зв'язок музики та світло-кольорових
проекцій у контексті феномена синестезії, освоєння інструментарію яких стало можливим лише після їх
виникнення на межі ХХ-ХІХ ст. Хоча, наприклад, виразна пластика танцю ще з часів Античності
характеризувалася як "музика для очей" чи "видима музика". Але стародавні греки не уявляли собі
музику поза "хореєю", тобто її єдністю зі словом і танцем. Для них, слова, музика, міміка були
неподільні (синкретичні).
Як відомо, співвідношення кольору та звуку на рівні механічних аналогій розглядалось низкою
учених XVIII століття (Л. Кастель, К. Льоф, А. Рімінгтон, Ф. Юрьєв та ін.). Звернемо увагу, що на думку
Л. Кастеля, світломузику (як слухо-зорове, просторово-часове мистецтво) варто відрізняти від ще одного
синтетичного виду мистецтва – "кольоромузики", яка є натурфілософською по походженню та
неестетичною за змістом [2]. На рахунок останнього, звісно, з ним можна посперечатись, адже розвиток
естетичної культури, формування естетичних потреб у людини, а також можливість бачити музику,
наприклад, в "інструментальному" її втіленні, може здійснюватись і через кольоромузику. Поява ж
людей з яскраво вираженими синестетичними проявами (як головних творців синтетичних видів
мистецтва) – це незаперечний елемент розвитку культури загалом та цілком реальний закономірний
чинник естетичного прогресу [3].
Український дослідник, доктор мистецтвознавства (у двох спеціальностях: історія і теорія мистецтва,
кіно-, телемистецтво) – Володимир Григорович Горпенко у своїй книзі "Телевізійна специфіка кольору.
Кольоромузика" наголошує на тому, що історія художньої культури людства свідчить про наявність двох
основних діалектичних тенденцій, а саме тяжіння до синтезу та збереження суверенності, специфічної
визначеності кожного окремого мистецтва [8: 29]. Він стверджує, що направленість до синтезу виражає
прагнення створити якнайповнішу художню картину світу. І для пояснення такого художньосинтетичного освоєння дійсності ним звернуто увагу на творчість О. Скрябіна при аналізі світлокольоромузичного синтезу.
Саме у Олександра Миколайовича Скрябіна, на думку автора, реалізувалися надзвичайно важливі ідеї
кольоромузичного синтезу: "Музика О. Скрябіна, як і, наприклад, К. Дебюссі чи М. Чюрльоніса тощо,
можна визначити як динамічний світложивопис чи світлову хореографію, настільки пластично відчутні
асоціації народжують їх твори'' [8: 36]. Далі автор стверджує, що даний композитор мав природну
здатність "асоціювати кольори і тональності" і був наділений від природи "колірним слухом". Показово,
що В. Горпенко дотримується думки про те, що саме "колірний слух" вбирає в себе сферу всіх можливих
синестезій (як він уточнює – "міжпочуттєвих асоціацій"), в основному позапредметного змісту, і не лише
колірних, а й світлових та графічних. Науковцем використовується й цікаве поняття "тональна світлогра"
– мається на увазі переведення О. Скрябіним тонального плану музичної композиції у світло-кольорову
площину асоціацій (при спробі паралельного до неї застосування "колірного рядка", чи "колірної
партитури" твору).
Варто вказати, що до композиторів, які були наділені такою здатністю, за твердженням російських
дослідників І. Ванєчкіної та Б. Галєєва, треба віднести – Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Ліста, Ш. Гуно,
М. Римського-Корсакова, Б. Асаф’єва, а також письменників – Є. Гофмана, К. Еккартсгаузена (який
висунув свою "теорію музики ока", яка базується на твердженні, що кольори та звуки здатні виражати
почуття душі) і, крім того, художників – М. Врубеля, В. Кандинського та ін. [9]. Як бачимо, синестетами
названо виключно митців. До того ж хочемо звернути увагу ще й на такий момент, який найчастіше є
ніби затіненим: більшість вказаних митців досягли успіху в декількох галузях мистецтва. Наприклад,
пригадаємо біографію Є. Гофмана.
Знайомлячись також із біографією та мистецькою спадщиною уславленого українського та
російського художника, графіка і теоретика мистецтва, одного із засновників абстракціонізму та
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"піонера" дизайну Василя Васильовича Кандинського висновок про те, що він був синестетом, можна
зробити із певних фактів. Наприклад, його опертя у творчому пошуку на вчення І. В. Гете про колір або
його прагнення до використання символістських прийомів як засобів модернізації живопису, яскраво
виражена художня образність його творчого доробку чи ж пошук ним нових шляхів вираження
духовного начала засобами живопису на основі виразності "примітиву", експериментування із кольором
у творах – ось що й викликає, насамперед, зацікавлення. Так, відоме неординарне ставлення митця до
кольору і традиції: під час свого перебування у Баухаузі він це продемонстрував, навіть, у своєму
власному помешканні, бо вважав можливим пофарбувати кожну стіну в окремий колір, в тому числі й
чорний. У цієї людини, вочевидь, спостерігалась яскраво виражена сенситивна неординарність:
"Основними засобами вираження для В. Кандинського стали колорит і композиція, духовна та емоційна
сила дії яких була відчута, вивчена і описана ним'' [10]. Проте вкажемо, що його ідеї про повернення
мистецтву духовного сенсу, а не прагнення своєю творчістю просто "епатувати публіку", були
підтримані не лише художниками і мистецтвознавцями різних країн та мистецьких течій ХХ століття, а й
загалом тогочасною прогресивною інтелігенцією. І з часом інтерес до його напрацювань не згасає, а,
навпаки, він все більше зацікавлює. Неординарність його як особистості та як митця – це все отримало
відображення не тільки у його творчості, а й громадській та педагогічній діяльності. Незаперечним є
факт цінності заснування ним у 1911 році об’єднання художників "Синій вершник", а ще більше – його
творчої активності у майстернях Баухаузу.
Але при спробі розгляду синестезії у соціально-культурному зрізі творчість Василя Кандинського
видається, на наш погляд, показовою з низки причин. По-перше, його творчість – непересічне мистецькохудожнє явище в культурі минулого століття як новатора. По-друге, його діяльність як митця, педагога,
громадського діяча мала значний суспільний резонанс як при житті Кандинського, так і в наш час.
Залишилось чимало свідчень сучасників про нього, але варто поставити запитання: чому ж наприкінці
ХІХ – початку ХХ століття творчість і технічні, стилістичні інновації синестетів, таких як він, не тільки
зацікавили значною мірою публіку, а й викликали прагнення до їх наслідування? Особливо, якщо
враховувати, що творча доля митця-синестета не завжди була такою досить "обласканою". Так, стосовно
іншого синестета М. Чюрльоніса, подібне сказати не можна, його творчість привернула увагу публіки не
за життя митця, його сенситивна неординарність зацікавила і викликала захоплення уже не у його
сучасників, а в людей пізнішого часу.
Відтак, вважаємо потрібним зробити дещо інший акцент щодо особливостей естетичного сприймання
людиною дійсності як на індивідуальному рівні, так і в межах наявної культурної традиції (в тому числі
й художньо-естетичної традиції), коли йдеться про явище синестезії.
Як відомо, для розкриття передумов творчої уяви, естетичного сприймання та насолоди ще німецьким
психологом і фізиком Г. Фехнером (основоположником так званої експериментальної естетики) було
введено поняття "принципу асоціації". Використання асоціації в мистецтві, художній та естетичній
культурі певної спільноти закономірно пов’язане із створенням і сприйманням художніх творів.
Розгортання творчого перетворення дійсності обумовлюється, передусім, людською здатністю
асоціативно співвідносити предмети та явища навколишнього світу. Тому одна з особливостей
художньої уяви і корениться у залученні розгалуженої асоціації, що й відрізняє, власне її, від синестезії.
Форми фіксації у свідомості людини образів предметів чи явищ при їх безпосередньому впливі на
органи чуття (в результаті чого відбувається упорядкування та поєднання окремих відчуттів в цілісний
образ) в сукупності їх властивостей в науці названо сприйманням (Б. Душков, А. Короле, Б. Смирнов та
ін.). Під час сприймання значну роль відіграє не лише сенсорна адаптація (яка може як підвищувати, так
і знижувати чутливість до збудника), а й особливості самого сприйняття (залежно від досвіду
усвідомлення) [11]. Але варто звернути увагу наразі на існування явища естетичного сенситивізму
(О. Поліщук) [12]. У повсякденному житті перевага людиною надається цілеспрямованому чи
навмисному сприйманню (яке вважається ефективнішим та практичнішим). Але довільне, розглядаючи
проблему синестезії, не можна відділяти від мимовільного (ненавмисного) сприймання, яке дозволяє
створити цілісний образ сприйнятого предмета чи явища (із включенням несвідомого чи неактуального
сприйняття чинників, які тією чи іншою мірою впливають на особистісне сприймання дійсності на рівні
форми, забарвлення, фактури тощо об’єктів дійсності).
Враховуючи це, маємо необхідність наголосити на деяких моментах із біографії
Василя Кандинського. Він – людина, належна до української культури, що має характерною рисою
досить толерантне ставлення до людей із незвичними властивостями. Наприклад, варто вказати на
інститут характерництва, яскравим представником якого був, наприклад, кошовий отаман Іван Сірко.
Або пригадаємо досить терпиме ставлення до знахарок, шептух, травників тощо. Крім того, в українській
культурі історично фіксується як демократичність мистецтва, так і потужна, розвинена художньоестетична традиція, з тривким існуванням елементів. Тому можна вважати, що сенситивна
неординарність В. Кандинського якщо й привертала увагу його однолітків, сусідів та інших, то не була
такою, що викликала прагнення його "переінакшити" чи осудити за "інакшість". До того ж, він походив
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із заможної сім’ї. Говорити про остракізм чи якусь іншу форму соціальної дискримінації у такому
соціальному оточенні та умовах не доводиться. Відтак, тому й не дивно, що митець із нетиповим
сприйняттям світу тут зміг реалізуватись як митець через опертя на власну самобутню неординарність
при формотворчих пошуках. А те, що він зміг здійснити вагомий внесок до зміни формотворчих засад у
мистецтві ХХ століття, можлива ще й така відповідь – кризові явища у соціальному житті, культурі як
тогочасної Європи, так і Російської імперії. Іншими словами така "ложка до обіду" ніби й очікувалась,
точніше викликала інтерес у російської публіки, а згодом і європейської, особливо, якщо враховувати
рівень матеріального добробуту Кандинського та його родини (на відміну від ситуації у Чюрльоніса).
Висновки. Отже, можна стверджувати, що у мистецькому житті й художній культурі окремих
спільнот носії синестезії стають цікавими для публіки, насамперед, за часів тотальної духовної кризи
(світоглядного, науково-ціннісного, моральнісного виявів) через оригінальність їхнього мислення, як
мислення художнього за своєю суттю. Адже у такий час соціальний тиск на "нетипового сучасника" в
окремих культурних контекстах може зменшитися значною мірою. Тому творча особистість, що є носієм
синестезії, може запропонувати свою оригінальну, плідну візію "картини світобачення" і не тільки не
зазнати упереджено-критичного ставлення з боку своїх сучасників, а й навіть їх зацікавити (особливо в
мистецтві). Тоді вона може виступити у ролі "естетичного ентузіаста" (Дж. Бруно), вплинувши значною
мірою на "естетосферу"(А. Пригорницька) сучасного соціуму.
Відтак перспективою подальших розвідок синестезії має стати, на наш погляд, аналіз саме чинників
її соціокультурної детермінації в аспекті розгляду її як одного із проявів в існуванні різних "соціальнокультурних світів" Homo sapiens.
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Дударь О. П. Синестезия как социально-культурное и художественное явление:
эстетический анализ.
Синестезия рассматривается не как специфический индивидуальный феномен художественного
мышления, что достаточно активно используется при формоисканиях в современном искусстве, а как
социально-культурное явление. Утверждается, что национально-культурный контекст существования
данного явления не привлекал должного внимания современных ученых и не вызывал значительного
интереса у исследователей предыдущих годов, особенно в Украине. На основе анализа творческой
деятельности известных синестетов (В. Кандинский, А. Скрябин, М. Чюрленис и др.) рассмотрены их
творческие наработки как важный культурный вклад в позитивное развитие современного социума. А
также проанализирована их творческая биография и наследие на основе идеи о них как "нетипичных
современниках", в связи с их сенситивной неординарностью и расширенным восприятием
действительности.
Ключевые слова: В. Кандинский, А. Скрябин, синестезия, эстетический сенситивизм, эстетосфера,
цветомузыка, сенситивная неординарность.
Dudar O. P. Synaesthesia as a Socio-Cultural and Artistic-Aesthetic Phenomenon: the Artistic Vision.
Synaesthesia is considered not as the specific individual phenomenon of artistic thinking that is actively
enough used for the form search in the modern art, but as the sociocultural phenomenon. It is marked that the
national and cultural context of this phenomenon existence hasn't attracted the modern scientists' attention
and hasn't caused the considerable personal interest of researchers of previous years, in particular in
Ukraine. On the basis of the analysis of the known synesthetes' creative activity (V. Kandinsky, A. Skcriabin,
M. Čiurlionis etc.) their artistic achievements as the cultural contribution to the modern society's positive
development are considered. And also their creative biography and inheritance are analyzed through the idea
prism concerning them as "nontypical contemporaries" in the connection with their sensitivity ingenuity and
extended reality perception.
Keywords: V. Kandinsky, A. Scriabin, synaesthesia, aesthetical sensitivity, aesthetical sphere, colour music,
sensitivity ingenuity.
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ІДЕАЛ КОМІЧНОГО У РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО
ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
На основі розгляду значущості ідеалу комічного в українській духовній традиції висвітлено його роль у
сучасній художній культурі України і загалом у її сучасному художньому просторі. Досліджено
естетичні засади авторської манери створення комізму комічним дуетом "Кролики" (В. Данилець,
В. Мойсеєнко) та актором розмовного жанру А. Данилком ("Вєрка Сердючка"). До аналізу залучалась
також творча спадщина вітчизняних митців-майстрів сцени, які працювали у формі парного
(дуетного) конферансу, і проаналізовано творчість українського поета-гумориста і сатирика
П. Глазового. Специфічність виявів ідеалу комічного у художньому просторі України дало підстави
виокремити певні якості, що притаманні митцям сценічного мистецтва. Стверджено, що вони
приваблюють публіку, насамперед, створеними ними гумористичними, розумними жартами та
невимушеною атмосферою звернення до глядачів. Однак у творчості А. Данилка спостерігаємо опертя,
передусім, на пародію, буфонаду і, навіть, кіч. У такому випадку треба наголосити, що його творчість
хоча й привертає увагу публіки комізмом, але не відповідає українській національній традиції щодо
ідеалу комічного, яка тяжіє до гумору.
Ключові слова: Є. Гапчинська, комічний дует "Кролики", "Вєрка Сердючка", художній простір, художня
комунікація, естетичні цінності, естетична інформація, ідеал комічного, дуетний конферанс.
Постановка проблеми. Протягом багатьох століть мислителями поділяється думка, що категорія
комічного ніби концентрує у собі завершену єдність внутрішніх взаємозв'язків категорій естетики,
фіксуючи відсутність у окремих явищах дійсності, діях і поведінці людини духовних підстав для
вдосконалення останньої. Застосування різноманітних комічних прийомів для створення комізму
фіксується в різних видах сучасних мистецтв, зокрема в художній літературі, медіа-мистецтві,
фотографії, кіно, візуальних мистецтвах, просторових, часових, синтетичних тощо. Як відомо, комізм є
тим явищем життя, що характеризується внутрішньою суперечливістю, невідповідністю між тим, що
очікується, і тим, чим є фактично за формою чи змістом. Проте варто пам'ятати, що ідеал комічного є
принадним не для всіх людських груп чи спільнот, відповідно не для кожної естетичної національнокультурної традиції він буде вагомим однаковою мірою.
Тому видається важливим дослідити ступінь поширення ідеалу комічного у сучасному художньому
просторі України та його принадність для теперішньої української спільноти. Деякою мірою окреслені у
продуктах творчості митців комічні риси персонажів, комізм у повсякденних виявах життя суспільства
дають загалом підстави звернутись до розгляду ідеалу комічного у різноманітних мистецьких практиках.
Зокрема виявлення специфіки прийомів створення комізму у розважальному жанрі сучасного масового
мистецтва сприяє кращому розумінню ціннісних основ буття співвітчизників в теперішніх соціальних
умовах. Аналіз ідеалу комічного у художньому просторі сучасної України (елементи гумору чи іронії,
сатири або пародії та подібного) дає змогу, на наш погляд, виявити елементи духовного життя людини і
спільноти на теперішньому етапі існування, що зумовлює актуальність цієї розвідки.
Ступінь розробленості проблеми. Вивчення комічного та його проявів відбувалось у різних галузях
науки, насамперед, естетики, філософії, психології та ін. В XVIII — на початку XX ст. проблему комічного
досліджували І. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фрейд тощо. Комічне для них
постає як специфічний, "високий" тип смішного і як поняття, що належить виключно науковій сфері.
Численні дослідження ХХ ст. належать до розвідок комічного як категорії естетики в історичній позиції, а
також при розгляді структурних та сутнісних особливостей трансформацій явища комізму і комічного в
масштабах новітньої соціально-культурної історії людства (В. Бичков, Р. Шульга, А. Бичко, О. Оніщенко,
О. Павлова, А. Островська, М. Юрковська, О. Петрова та ін. [1-9]). Зокрема проблему комічного як
мистецького жанру розглядали Ю. Борєв, Д. Ніколаєв, Б. Мінчин, В. Фролов, наголошуючи, що у мистецтві
комічними можуть бути явища, які не викликають, проте, такого почуття у реальному житті.
Однак треба вказати на недостатню опрацьованість у сучасній українській естетичній думці проблеми
цінності ідеалу комічного в естетичній національно-культурній традиції загалом, а також його роль та
значення для мистецької практики сучасності.
Мета статті полягає у виявленні та аналізі специфіки ідеалу комічного у репрезентаціях сучасного
художнього простору України, що дає змогу висвітлити особливості відображення наявних
суперечностей життя у формі естетичного подолання сміхом певних його негативних проявів.
© Існюк І. В., 2014
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Виклад основного матеріалу дослідження. Комічне являє собою об'єктивну суспільну цінність
певного явища та є водночас важливою характеристикою соціокультурної реальності. Заперечуючи одні
людські якості та суспільні явища і стверджуючи як позитивні інші, комічне породжує одухотворений
естетичним ідеалом, соціально значущий сміх. Ще у давні часи життя людей супроводжувалося жартами,
веселими обманами тощо. І в наш час людина прагне розваги у такий спосіб. Комічне як поняття
пов'язане з міфологічною складовою культури Стародавньої Греції (Діоніс був символом і сумного, і
радісного) та повсякденним життям тогочасного суспільства.
Усі теорії комічного відмічають ті стани, в яких комічне виникає, і ті заперечення, які припиняють його
появу. Так, Аристотель у своїй праці "Поетика" стверджував, що "смішне є частиною потворного: смішне –
це деяка помилка і потворність, нікому не заподіює страждання і ні для кого не згубне... " [10: 53].
Питання природи і специфіки комічного (у зв'язку з дослідженням природи афектів) торкаються у
своїх працях представники філософської думки Нового Часу, такі як Р. Декарт, Б. Спіноза, Т. Гоббс,
Д. Юм. Комічне є продуктом інтелектуально-розвинутої людської культури (погляд на себе збоку, ніби
піднімаючись над буденністю). Загалом в історії естетичної думки комічне характеризується як наслідок
суперечності потворного прекрасному (Аристотель), низького – піднесеному (І. Кант), хибного –
значущому (Г. Гегель), нікчемного – великому (Т. Ліппс) тощо.
У наш час поставлені нові акценти в розумінні природи і специфіки комічного. Російський філософ,
історик естетики В. Бичков зазначає, що феномен комічного є одним із найдавніших в історії культури.
Сміх викликається інтелектуально-смисловою грою (жарти, глузування з людських недоліків, безглуздих
ситуацій, необразливі обмани) приносить задоволення і радість у житті людини, що на думку В. Бичкова,
є особливістю комічного як естетичного явища [1: 230]. Але споживання такого продукту розумової
діяльності людини зумовлює особливий процес художньої комунікації, що присутній у ході
інтелектуально-творчого ланцюга "автор – твір мистецтва – виконавець – глядач" та його реалізацію
через акт спілкування. На погляд філософа І. Савранського, художня комунікація є завжди духовноемоційним явищем, що сприяє засвоєнню найважливіших загальнокультурних цінностей: "…засвоєння
культури – це, певною мірою, процес художньої комунікації, який активно впливає на формування
людської особистості, створення її моральної основи, вироблення того чи іншого ставлення людини до
світу і до людей" [11: 73].
Коли звертаємось до аналізу художнього простору України, то варто наголосити, що спостерігаються
"носії комічного", які здатні репрезентувати гумор, іронію, сарказм тощо. Тому вважаємо за необхідне
вказати на яскраво виражену соціальну направленість при створенні комічної ситуації у сценічному
мистецтві України, насамперед, як створення типажу коміка-героя. Наприклад, суржикові естрадні
"усмішки" П. Глазового, ремінісценція на сатиричні діалоги Штепселя й Тарапуньки ("так-то воно так"),
"легкоусваяємий гумор" комік-дуету "Кролики", пародійність і провокативність такого мистецького
бренду, як Вєрка Сердючка, іронія та сарказм студії "Квартал 95" при інтерпретації подій, що відбуваються
у суспільно-політичному чи соціально-культурному житті нашої країни через призму комічного.
Одним із найпопулярніших українських гумористів був поет-гуморист, сатирик П. П. Глазовий.
Гумористичність його віршів, рідше сатиричність, ніби додають людям позитивного настрою, але
допомагають зрозуміти, що незважаючи на всі незгоди та труднощі в житті, в нашому оточенні більше
світлого, радісного, добрішого, ніж ницого. Наприклад, гуморески П. Глазового, що часто створені у
формі народного анекдоту та наділені щирою любов'ю до рідної землі, свого народу, вболівання за
українську мову, українське мистецтво [12]. Отже, можемо стверджувати, що "веселі розмови" митця не
тільки розважають через сміх, а й втілюють у собі притаманне українському національному характеру
поцінування краси рідного краю, національної традиції (вірші про село, жінок) та прагнення до
вихованості і чемності (вірші про вчительку, школу, студентів).
Атмосферу невимушених веселощів, наповнену розумними жартами, створюють деякі вітчизняні
митці-майстри сцени, які працюють у формі парного (дуетного) конферансу. (Вагоме місце у
виконавській творчості актора розмовного жанру займає спілкування). Ще російський театральний
режисер, актор і педагог, реформатор театру К. Станіславський фундаментально займався науковою
розробкою проблеми спілкування в мистецтві [13: 14-20], де визначав три його різновиди: пряме
спілкування з реальним, присутнім партнером; самоспілкування; спілкування з уявним партнером. Тому
можна стверджувати, що образи міліціонера Тарапуньки і монтера Штепселя втілили у собі полтавець
Ю. Ю. Тимошенко та одесит Ю. Й. Березін, які з перших же років перебування на сцені стали
улюбленцями глядачів через життєрадісний традиційний український народний гумор – полтавський, а
також одеський, що породжує сміх; а застосована двомовність, яка виникла внаслідок поєднання
традицій декількох регіонів, стала додатковим художнім прийомом, що надавало виступу особливого
колориту [14]. Розвиваючись, підкоряючи все нові вершини, гумористичний дует вперше звернувся у
1960 році до жанру естрадного рев'ю, що став проміжною ланкою між конферансом та естрадним
театром, підготувавши із драматургами О. Каневським і Р. Віккерсом програму "Везли естраду на
декаду" [15]. Але тут у своїй творчості артисти вперше використовували імпровізацію, ексцентрику та
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такі прийоми створення комічного, як буфонада та гротеск. Таким чином, спостерігаємо певну еволюцію
у створенні ними комічного – від опертя на гумор, такий привабливий для української народної сміхової
культури, до гротеску і буфонади.
Комічними виглядають на сцені актори у співвідношенні один до одного: довгов'язий, довгорукий
Тарапунька (Ю. Тимошенко) і коренастий та приземкуватий Штепсель (Ю. Березін); поміркований,
філософсько-сконцентрований україномовний Тарапунька і швидкий, невтомний російськомовний
представник Південної України Штепсель. Таке протиставлення й створювало так би мовити візуально
репрезентований вияв комізму, який доповнювався вербально поданими формами комічного – через текст
повідомлення. Але майстерність спілкування митців розмовного жанру – фундаментальна праця і
виконавців, з одного боку, і глядача (аудиторії), з іншого. Адже, якщо під час виступу гумористичного
дуету не відбувається належна художня комунікація із зворотнім зв’язком хоча б в одному зрізі, то процес
має властивість бути неповноцінним, незавершеним. Як результат – отримання насолоди від зустрічі з
комічним буде достатньо низьким, бо наразі комунікативний процес передбачає як обов’язкову складову
співтворчість учасників дуету як з автором сценарію, так і з глядачем (слухачем), що забезпечує емоційнохудожнє залучення до споживання продукту творчості дуету, а через них і глядачів (аудиторії). І таке
споживання має ігровий характер, відбувається на засадах добровільності (автор – глядач).
Але в наш час маємо спробу перейняти досвід Штепселя і Тарапуньки. Їх послідовниками можна
вважати комічний дует "Кролики" (засновником якого з 1987 року є режисер Є. Перебийніс). Як і
уславлені попередники, дует "Кролики" (В. О. Мойсеєнко та В. В. Данилець) використовують
інтермедію, а глядач отримує свої враження опосередковано як результат сценічного спілкування акторів
між собою. Активна пряма участь аудиторії в діалозі як реального третього партнера досягається шляхом
дотепності доводів сторін, різкого контрасту думок, гострого конфлікту загалом. Це все забезпечується
створенням різних характерів їхніх комік-героїв, контрастними образами (наприклад, суддя і свідок,
лікар і пацієнт, кредитор і клієнт та ін.) [16]. Поєднання різнохарактерних персонажів у сценічному
номері нагадує напрацювання Тарапуньки і Штепселя. Намагання встановити ніби живе спілкування між
артистами та глядачами на основі розігрування сценок із використанням посиленої мімічної активності,
щоб постійно тримати в інтризі глядача, і репризи – це те, що відрізняє їх від уславлених попередників.
Націлення наразі на Глядача більше, ніж на Слухача – головна мета цього комік-дуету. І на наш погляд,
це досить показовий момент: у сучасному художньому просторі України маємо справу із зверненням,
насамперед, до візуального компонента в естетичному повідомленні. Значення надається видовищності,
тобто формі трансляції естетичної інформації, а не змісту повідомлення. (Згадаймо відомі слова
Фреді Мерк'юрі: "The show must go on"). На нашу думку, подібне є ознакою нашого часу. Правда,
незрозуміло, чи дійсно цього хоче глядач і слухач, чи ж мова йде, власне, про нав’язування йому
подібного з боку професійних митців.
Написати гумористичний текст, що буде викликати сміх своїм змістом, – це дуже нелегка справа. А
створювати комізм завдяки гримаскам, несподіваній пантоміміці, спец-ефектам видається набагато
простішим. Маємо спробу, як видається, робити досить часто виставу "для простофіль". Тому й гастролі
акторів не збирають ту кількість глядачів, якої б хотілося митцям.
Проте у цій ситуації виникає й наступне запитання: у прагненні до комерційного успіху чи є
гуманним здійснювати нав’язування людині спрощене ставлення до світу, научати її не мислити
критично, привчати бути виключно у "форматі бачення", а не розмірковування при спілкуванні?
Жваві рухи, напружена увага, посмішки, хвилі сміху, оплески – все свідчить про інтенсивну
взаємодію сцени і зали. Завдання вплинути на глядача і викликати у нього відповідні враження,
переживання, роздуми постало у 1990 році перед А. Данилком, який створив "Вєрку Сердючку",
спочатку продавщицю, потім суржикомовну провідницю, яка імпровізовано вела діалог із запрошеним
пасажиром [17]. (А зараз ще й співуча "зірка"). Концертним виступам А. Данилка притаманні елементи
гротеску, що, в свою чергу, впроваджують народний фольклор на "новий лад". Отже, А. Данилко більше
не висміював деяких звичайних людей, адже об’єктом його кепкувань стали попервах пострадянські,
російські й українські самозакохані зірки. Але згодом виник інший А. Данилко і кіч вже відбувається
заради іншої мети.
Як відомо, головна риса характеру в образі займає провідне місце. Відповідно до характеру, до стилю
жанру свого сценічного номера А. Данилку вдалося створити художнє опосередкування явищ дійсності,
доводячи їх до можливого у цьому випадку ступеня гротеску, як сконцентрований діалог та реплікикарикатури на подібні висловлювання людей [18]. Але хочемо звернути увагу, що творчість А. Данилка
зараз далека від опертя на українську естетичну традицію: не гумористичний опис окремих вад людини,
а буфонада заради просто розваги, і тільки заради розваги (для учасника, запрошеного на дійство митця).
Має значення знову ж таки візуальна естетична інформація, форма превалює над змістом. І естетична
традиція, важлива для митця, запозичена з іншого національно-культурного простору.
Проте при аналізі сучасного художнього простору України й тенденцій його розвитку варто звернути
увагу, що візуальний ряд у сучасному українському живописі досить часто базується саме на вітчизняній
49

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філософські науки

культурній традиції. Так, ідеал комічного притаманний й творчості Є. Гапчинської, харківській
художниці-живописцю [19]. Синтез невибагливої краси та ніжності, життєрадісного випромінення добра
та осередку оптимізму героїв картин Є. Гапчинської приваблюють до себе з першого погляду. Але
сприймаєш персонажів картин то з добрим усміхом, то з іронічною посмішкою, і при цьому активно
розмірковуєш про сенс життя, про його цінності і т. п. Митець майстерно спирається на комізм у своїх
картинах (гумор, іноді гротеск). Тому хочемо наголосити, що Є. Гапчинська – одна із небагатьох
сучасних українських художників, яка обрала у своїй творчості опертя на ідеал комічного як засадничий
принцип сюжетної канви твору. Як митець Є. Гапчинська робить мініатюри з "присмаком комічного",
відображаючи комізм не тільки мовою живопису, а й через інтелектуальне спілкування із споживачем її
творів. "Розумне і корисне" тут ідуть поруч.
Висновки. При розгляді впровадження ідеалу комічного у творах сучасних українських митців
необхідно наголосити, що маємо досить неоднозначну ситуацію у художньому просторі теперішньої
України. З одного боку, маємо творчість низки митців, які продовжують розвивати естетичну традицію
нашого народу. З іншого боку, спостерігається досить активне привнесення інокультурного елемента, в
тому числі при спробах створення комізму.
Вважаємо за потрібне у подальшому дослідженні при аналізі специфіки сучасного українського
художнього простору поглибити уявлення про ступінь поширення комічного в образотворчому
мистецтві, насамперед у художній літературі, живописі, графіці, що складає перспективу подальших
досліджень.
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Иснюк И. В. Идеал комического в репрезентациях современного художественного
пространства Украины.
На основе рассмотрения значимости идеала комического в украинской духовной традиции отражена
его роль в современной художественной культуре Украины и в целом в ее современном художественном
пространстве. Исследовались эстетические принципы авторской манеры создания комизма комическим
дуэтом "Кролики" (В. Данилец, В. Моисеенко) и актером разговорного жанра А. Данилко
("Верка Сердючка"). К анализу привлекалось также творческое наследие отечественных художниковмастеров сцены, которые работали в форме парного (дуэтного) конферанса, и проанализировано
творчество украинского поэта-юмориста и сатирика П. Глазового. Специфичность проявлений идеала
комического в художественном пространстве Украины дало основания выделить определенные
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качества, присущие художникам сценического искусства. Утверждается, что они привлекают публику,
прежде всего, созданными ими юмористическими, умными шутками и непринужденной атмосферой
обращения к зрителям. Но в творчестве А. Данилко наблюдаем опоры прежде всего на пародию,
буффонаду и даже кич. В таком случае надо отметить, что его творчество, хотя и привлекает
внимание публики комизмом, но не соответствует украинской национальной традиции по идеалу
комического, которая тяготеет к юмору.
Ключевые слова: Е. Гапчинская, комический дуэт "Кролики", "Верка Сердючка", художественное
пространство, художественная коммуникация, эстетические ценности, эстетическая информация,
идеал комического, дуэтный конферанс.
Isnyuk I. V. The Ideal of Сomic in the Representations of the Contemporary Artistic Space of Ukraine.
On the basis of the importance of considering the ideal of comic in the Ukrainian spiritual tradition its role is
reflected in the contemporary art culture of Ukraine and in the whole in its contemporary art space. The
aesthetic principles of the author's manner of the comic, created by the comic duet "Rabbits" (V. Danilets,
V. Moiseenko) and the actor of the conversational genre A. Danilko ("Verka Serduchka"), are investigated. For
this analysis we have also involved the artistic heritage of local artists-masters of the scene, working in the form
of the pair (duet) entertainers and analyzed the creative work by the Ukrainian poet, humorist and satirist
P. Glazovyy. The specificity of displaying the comic ideal in the art space of Ukraine has given the reason to
emphasize certain qualities which are inherent to artists of performing arts. It is alleged that they attract the
audience, creating humorous, clever jokes and easy atmosphere, appealing to the audience. But Danilko's work
is based primarily on parody, buffoonery and even kitsch. In this case, it should be noted that although his work
attracts the attention of the public by comic, but does not correspond to the Ukrainian national tradition on the
comic ideal, which tends to humur.
Key words: E. Gapchinskaya, comic duet "Rabbits", "Verka Serdyuchka", art space, artistic communication,
aesthetic value, aesthetic information, comic ideal, duet compering.
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ БІБЛІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФСЬКОРЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ
У статті розглянуто основні теоретичні концепції біблійного перекладу, їх методологічну базу та
критика в контексті філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії.
Показано провідну роль скопос-теорії в оцінці якості новітніх перекладів Біблії національними мовами
як такої, що можуть використовувати не лише перекладачі, але й конфесійні дослідники біблійних
перекладів, а також релігієзнавці.
Ключові слова: Біблія, переклади, теорія динамічної еквівалентності, теорія релевантності, скопостеорія, філософсько-релігієзнавчий аналіз, національна традиція біблійного перекладу.
Постановка проблеми. Переклад тексту Біблії сучасними національними мовами зазвичай
здійснюється із застосуванням щонайновіших наукових методик роботи із давніми текстами, з
урахуванням контекстуальних вимог часу й культурного середовища, узгоджується із традиційною
конфесійною інтерпретацією сакральних текстів задля збереження розумного балансу у тексті Біблії
Слова Божого та людського способу його висловлення.
Принциповою проблемою, яка постає перед релігієзнавцем, який досліджує переклад сакрального
тексту в межах певної релігійної традиції, є проблема визначення ступеня адекватності перекладу
сакральному першоджерелу. Проте, ця проблема має вирішуватися в контексті чіткого розмежування
наукового та богословського дискурсів. Це розмежування важко провести на рівні методики аналізу
текстів окремих перекладів Бібілії, оскільки філософи та релігієзнавці використовують філологічні
методи досліджень тією ж мірою, як це роблять теологи всіх християнських конфесій. Але його можна
провести через порівняння різних методологій і методів перекладу, застосованих перекладачами в межах
конкретних національних перекладацьких шкіл і традицій та свідомого використання знання цих
методологій у процесі релігієзнавчого аналізу біблійних перекладів.
Отже, метою даною статті буде релігієзнавчий аналіз основних теоретико-методологічних концепцій
процесу здійснення біблійного перекладу, які виділяються теоретиками-біблеїстами з середини ХХ ст. і
по сьогодення, оскільки вони, на нашу думку, співпадають з теоретико-методологічними підходами до
перекладу в процесі релігієзнавчого аналізу конкретних біблійних перекладів у контексті певних
національних конфесійних та мовно-культурних традицій.
Виклад основного матеріалу. Юджин Найда, засновник сучасної загальної теорії перекладу, яка
враховує досягнення гуманітарних наук середини XX ст., виділяв два типи перекладу: формальний
(formal) і динамічний (dynamic) [1: 159], надаючи перевагу останньому. Ключовим поняттям динамічного
перекладу він вважав трансформацію (transformation) або перенос (transfer), тобто багаторівневе
переструктурування тексту відповідно до потреб мови перекладу. Чим більше змінювався текст
перекладу порівняно з буквальним дослівником, тим глибше трансформація й, якщо вона сприяла вірній
передачі змісту, тим кращим є переклад.
У роботі Ю. Найди і Ч. Тейбєра ''Теорія й практика перекладу'' визначено основні принципи їх
підходу до перекладу:
• ''У кожної мови є свій геній''. Йдеться про характерні риси на всіх рівнях будь-якої мови, які
відрізняють її від усіх інших, навіть споріднених.
• ''Для успішного спілкування треба поважати геній кожної мови''. Йдеться про те, що при перекладі
недостатньо калькувати конструкції мови оригіналу.
• ''Усе сказане однією мовою, може бути сказане й іншою мовою, крім випадків, коли форма є суттєвим
елементом тексту''. В якості конкретного прикладу такої ситуації наводяться метафори: їх значення в різних
мовах не збігається, і часом передача змісту означає принципову відмову від передачі форми.
• ''Щоб зберегти зміст тексту, його форма повинна бути змінена''. Ця теорія базується на
послідовному поділі форми й змісту, причому зміст має безумовний пріоритет.
• ''Біблійні мови піддані тим же обмеженням, що й будь-які інші природні мови''. Це означає
відмову від ідеї священної мови, що має сутнісну перевагу над усіма мовами перекладу (порівн.
''триязычную єресь'' часів Св. Кирила й Мефодія).
• ''Автори біблійних книг прагнули бути понятими''. Тут заперечується такий підхід до священного
тексту, коли важливо лише прочитувати слова, не вникаючи в їх зміст.
• ''Перекладач повинен постаратися відтворити значення уривка, як його розумів автор''. Мається на
увазі, що біблійний автор у кожному випадку надавав уривку якесь конкретне значення, це значення є
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єдино дійсним і сучасний перекладач цілком може його встановити [2: 3-8].
Автори визнають, що в перекладі неможливо добитися ідентичності й тому використовують поняття
еквівалентності – найкращим буде такий переклад, який передасть точний зміст оригіналу мовою
перекладу природно, так, що він взагалі не буде звучати як переклад [2: 12-13]. Саме така еквівалентність
буде вважатися динамічною, тоді як дотримання літери оригіналу називається в них формальним.
Звідси випливає й система пріоритетів, якої повинен дотримуватися перекладач:
• контекстне значення превалює над дослівною точністю;
• динамічний еквівалент над формальним;
• норми усного мовлення над нормами писемного;
• потреби аудиторії над формами мови [2: 14-32].
Автори докладно розбирають, як відбувається переклад на різних рівнях мови: граматичному,
лексичному й почасти навіть дискурсному.
Якісним перекладом з точки зору теорії динамічного еквівалента є той, у якому ''форма
переструктурована (змінені синтаксис і лексика), щоб передати точне значення'' [2: 173]. Найда й Тейбєр
вважають причинами перекладацьких помилок наступні моменти:
• занадто велику прихильність до оригіналу;
• захопленість особливим ''перекладацьким діалектом'';
• непевність у здатності рідної мови висловити всі відтінки змісту;
• бажання зберегти мовну таємничість священного тексту;
• неправильні богословські уявлення про те, що Біблія була продиктована згори на особливій
священній мові;
• нерозуміння природи перекладу [2: 99-102].
Підхід Найди й Тейбєра був прийнятий за основу наприкінці шістдесятих років і довгий час
залишався основним у практиці національних Біблійних товариств. Він працює й сьогодні, але в чистому
вигляді застосовується рідко.
Історію сприйняття, розвитку, уточнення й критики цієї теорії аж до початку XXI ст. у біблійних
товариствах і партнерських організаціях, що її використовували, знаходимо у Стефена Петмора [3: 217263]. Недоліки й обмеженість ''динамічного еквівалента'' зазначені в множині критичних робіт
(А. Мєшоннік, С. Прікетт). Перелічимо найбільш принципові:
• Автори припускають, що кожний текст має одне, строго визначене значення, до якого сучасний
перекладач має повний доступ.
• Зміст представляється практично незалежним від форми, яка може довільно змінюватися без
впливу на зміст тексту.
• Теорія перекладу Найди й Тейбєра повністю визначається лінгвістикою й антропологією (можливо,
при мінімальній участі богослов'я), для інших наукових дисциплін практично не залишається місця.
• Ця теорія практично не торкається перекладу поетичних текстів.
• Лінгвістичні передумови цієї теорії перекладу спираються на ідею про довільність усіх мовних
знаків (Ф. де Соссюра) і особливо на ''трансформаційну граматику'' М. Хомського. Ідеї Хомського в
сучасній лінгвістиці уточнюються й переглядаються, отже теорія Найди й Тейбєра втрачає підстави.
• Теорія зосереджена на перекладі окремих висловлень і майже не звертає уваги на структуру тексту.
• Це не цілісна теорія перекладу, а ряд конкретних рекомендацій для перекладачів Біблії у контексті
євангелічно-протестантської місії. Вони засновані на лінгвістичних, антропологічних і (менш явно)
богословських ідеях, які поділяються не всіма і не вкладаються в цілісну теорію. Цю обставину певною
мірою визнавав у пізніші роки й сам Найда, який сумнівався, що така цілісна теорія взагалі можлива [4: 93].
• Ця теорія є повністю прескриптивною (пропонує певну модель поведінки) і відкидає варіанти
перекладу, які в неї не укладаються. Читач у цій теорії постає пасивним й некваліфікованим споживачем.
• Такий підхід випливає з євангелічно-протестантського місіонерства й може цілком йому
відповідати, але принципово не враховує інші християнські традиції, не говорячи вже про світських
перекладачів.
Книгу Ю. Найди і Я. де Варда ''From one Language to Another'' (1986 р.) (у російському перекладі –
''На новых языках заговорят'') [5] можна вважати підсумком теоретичного осмислення
чвертьстолітнього періоду перекладу Біблії у контексті роботи Об’єднаних Біблійних товариств (UBS).
Автори відмовляються від поняття динамічний еквівалент на користь функціонального еквівалента.
Якщо динамічний еквівалент має на увазі ''відгук на звістку'', то функціональний зосереджується на
передачі тексту в його комунікативній ситуації. В основу такого підходу покладена теорія мовних актів
Р. Якобсона. Він передбачає, що усяке висловлення має окрім передачі інформації інші функції,
наприклад, встановлення контакту або естетичну. Адекватний переклад повинен виконувати для цільової
аудиторії ті ж функції, які оригінал виконував для одвічної аудиторії. Так в межах конкретного
перекладацького проекта підчас прийняття перекладацьких рішень почали приділяти увагу тому, яка
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ситуація з даною мовою, яка цільова аудиторія, як організовано перекладацький проект. А в поле зору
теоретиків потрапили явища, не враховані динамічним підходом, насамперед, художня тканина
біблійного тексту, не тільки синтаксис і лексика, але й дискурсний, і риторичний аналіз.
Автори зазначають відмінність між первинною і вторинною релігійними мовами. Первинна – це мова
Біблії, з її багатими й не завжди зрозумілими образами, а вторинна – мова сучасного богослов’я, що
тяжіє до термінологічної точності та конфесійності (про останню, втім, у книзі не говориться). Змішання
одного з іншим приводить до того, що в Біблії вбачають збірник догматично бездоганних формулювань і
її перекладають, втрачаючи глибину й багатозначність.
У 1992 р. вийшла книга британського лінгвіста Ернста-Августа Гутта [6], а потім у біблійний
переклад увійшла теорія релевантності, яка запропонувала принципово іншу модель аналізу перекладів.
Вона починалася з пошуку відповіді на запитання: яку імпліцитну інформацію варто в перекладі робити
експліцитною? Що з того, що мав на увазі автор і в більшості випадків розумів його споконвічний читач,
варто явно пояснювати сучасному читачеві?
Практика показувала, що в межах теорії динамічного або функціонального еквівалента перекладачі
повинні повідомляти читачу масу додаткової інформації, тому євангельське оповідання перетворювалося
в багатослівне міркування з повторами, а яскраві й часом парадоксальні вислови Ісуса – у великі
богословські міркування. Гутт запропонував критерій: не говорити зайвого й не замовчувати суттєве.
''Теорія перекладу, заснована на релевантності, порівнює, насамперед, інтерпретації, а не відтворення
окремих слів, лінгвістичних конструкцій або текстуальних особливостей'' [7: 233]. Це була не нова
теорія, а скоріше розробка й застосування до біблійного матеріалу ідеї релевантності, висловленої
вперше Деном Спєрбером і Дейрдре Уїлсон [8].
Критику теорії Гутта з боку прихильників функціонального підходу знаходимо в статті
Ернста Вендленда [9: 126-137]:
• Поняття релевантності представляється занадто суб’єктивним.
• У поділі перекладів на прямі й непрямі бачиться прагнення виправдати буквалізм у перекладі.
Читач, навіть добре знайомий із мовами оригіналу, навряд чи зможе відновити контекст і зрозуміти, що
хотів сказати автор, у результаті перекладач ризикує створити текст, який не буде адекватно сприйнятий.
• Теорія Гутта застосовна тільки до писемних перекладів, тоді як у сучасному світі більше значення
надається звучанню усного тексту.
• Теорія Гутта не дає ясних рекомендацій для перекладачів, отже не має практичної цінності.
Теорія релевантності пропонувала принципово іншу модель для аналізу перекладацького процесу,
ніж теорія еквівалентності. Але паралельно з функціональними підходами й теорією релевантності
розвивався принципово інший підхід до перекладу – ''теорія скопосу'', яка стала основою практично всіх
робіт про біблійний переклад, надрукованих у XXI ст.
Цей підхід був запропонований у середині 1980-х років німецькими теоретиками перекладу (без
зв’язку з біблійним перекладом), насамперед Катариною Райс і Хансом Фермеєром у книзі ''Підстави
загальної теорії перекладу''. Вони писали: ''В якості основного правила теорії перекладу ми пропонуємо
''правило скопосу'': дія визначається її метою (є функцією мети)'' [10: 101]. Слово ''скопос'' запозичене із
грецького й означає ''мета''. Цей напрямок отримав назву ''теорія скопосу'': Skopostheorie, skopos theory.
Якщо теорія еквівалентності припускає, що переклад повинен бути еквівалентним тексту, то теорія
скопосу говорить про адекватність перекладу, причому він повинен бути адекватним не оригіналу, а
меті, з якою створюється переклад [10: 124-126; 11: 35-37]. Тому перекладач має визначитися з
перекладацьким завданням, чітко розуміти, що має бути зроблено і як текст перекладу буде
використовуватися. Таке завдання, за К. Норд, повинне визначати:
• передбачувану функцію тексту;
• передбачувану аудиторію;
• час і місце, в яких текст буде сприйнятий;
• засіб передачі тексту;
• причину, з якої текст створюється [11: 60].
На нашу думку, на ці питаття має відповісти і релігієзнавець підчас аналізу біблійного перекладу.
Отже, вигляд перекладу визначається його скопосом. При виборі стратегії перекладу найважливішу роль
відіграє ініціатор або замовник, тобто людина або організація, які побажали отримати переклад даного
тексту даною мовою для досягнення певної мети.
Перекладач створює текст, що буде значущим для читачів, впишеться в інші існуючі тексти цією
мовою й співвідноситиметься із ситуацією, у якій перебуває читач: він повинен мати ''інтертекстуальну
когерентність'' [11: 104-113].
Теорія скопосу, на нашу думку, дає тверді підстави для теоретичного аналізу всього спектра
перекладів, які існують в межах конкретних національних і конфесійних традицій біблійного перекладу,
свідомо не вважаючи лише одні з них правильними (як теорія функціонального еквівалента), і
уможливлює свідомий вибір між моделями, а також оцінку кожного перекладу за відповідаючими йому
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не лише лінгвістичними, але й богословськими та науковими (філософськими, релігієзнавчими,
культурологічними) критеріями.
В релігієзнавчому дослідженні дуже важливо підчас дослідження національної перекладацької традиції
Біблії враховувати не лише екзегетику й граматичний аналіз текстів, але й культурно-етнічний контекст, до
якого необхідно пристосувати відповідні культурні реалії, асоціації та образи текстів оригіналу.
Висновки. На наше переконання, межа між релігієзнавчо-філософським аналізом перекладів Біблії та
конфесійно-богословською біблеїстикою полягає в ідеологічній площині. Наукове релігієзнавство,
методологічною основою якого є конфесійна неупередженість і толерантність, дозволяє аналізувати
ідеологічні критерії та умови виконання того чи іншого біблійного перекладу, виявляти ті змістовні
акценти і месиджі, які ці переклади несуть віруючим конкретної конфесії. Тому скопос кожного
перекладу Біблії, так само, як і аналіз національних перекладацьких біблійних традицій загалом, постає
цілком науково обґрунтованим предметом філософсько-релігієзнавчих досліджень.
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Мороз Ю. А. Современные теории библейского перевода как основа философско-религиоведческого
анализа национальных традиций перевода Библии.
В статье рассматриваются основные теоретические концепции библейского перевода, их
методологическая база и критика в контексте философско-религиоведческого анализа национальных
традиций перевода Библии. Показана ведущая роль скопос-теории в оценке качества новейших
переводов Библии на национальные языки, поскольку ее могут использовать не только переводчики, но и
конфессионные исследователи библейских переводов, а также религиоведы.
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Ю. А. Мороз. Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу
національних традицій перекладу Біблії

Ключевые слова: Библия, переводы, теория динамической эквивалентности, теория релевантности,
скопос-теория, философско-религиоведческий анализ, национальная традиция библейского перевода.
Moroz Yu. A. Modern Theories of the Bible Translation as the Basis for the Philosophical and Religious
Analysis of Bible Translation National Traditions.
The article deals with the basic theoretical concepts of the biblical translation, their methodological framework
and criticism in the context of the philosophical and religious analysis of Bible translation national traditions.
The article shows advantages and disadvantages as well as the limits of the applicability of the dynamic
equivalence theory, relevance theory and skopos-theory of Bible translations. Skopos-theory, according to the
author, provides the solid foundation for the theoretical analysis of the entire spectrum of translations, that exist
within the specific national and confessional tradition of the Bible translation, because it does not consider only
some of them to be correct (as the theory of the functional equivalent), and enables the conscious choice between
models, as well as evaluating each transfer to the corresponding not only linguistic, but also theological and
scientific (philosophical, religious, cultural) criteria. The leading role of the skopos theory is in the assessing the
quality of new translations of the Bible into national languages, as it can be used not only by translators, but
also denominational researchers and religious scholars.
Keywords: Bible, translations, dynamic equivalence theory, relevance theory, skopos-theory, philosophical and
religious analysis, Bible translation national tradition.
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ФОРМУВАННЯ КАНОНУ НОВОГО ЗАПОВІТУ

Статтю присвячено вивченню особливостей та критеріїв формування християнського Канону Нового
Заповіту. Наголошено, що створення Канону було складним процесом, що тривав протягом кількох
століть. Підкреслено, що догматичним критерієм формування Канону для християн протягом I-III ст.
було співпадіння внутрішнього свідоцтва канонічних книг і зовнішнього свідоцтва віруючих, які знали ці
книги і жили відповідно до їх вчення. Проаналізовано альтернативні варіанти канонів, історичні колізії
прийняття Вселенськими соборами Канону Нового Заповіту.
Ключові слова: християнство, Новий Заповіт, канон, Вселенські собори, Євангелія.
Постановка проблеми. Процес формування канону Нового Заповіту в християнстві є однією із ще
нез’ясованих сторінок формування християнської догматики, яка привертає однакову увагу як з боку
християнських теологів, так і з боку релігієзнавців. До кінця I століття книги, що входять до складу
Нового Заповіту, були написані і розпочали свій шлях до читачів. Спочатку не всі вони були широко
відомі, навпаки, досить імовірно, що більшість християн першого століття не бачила всіх Євангелій або
всіх послань Павла, або всіх інших послань до кінця I століття. Крім того, в II столітті циркулювалося і
приймалося деякими групами багато апокрифічних Євангелій, Дій Апостолів і послань, інакше вони не
збереглися б зовсім. Ключовим питанням, яке має теоретичне значення як для релігієзнавства, так і для
теології, є питання, за яким критерієм одні книги були прийняті, а інші ні? За якими принципами були
обрані чотири Євангелія, Дії Апостолів, тринадцять послань Павла, соборні послання і книга
Одкровення, які стали складовими Нового Заповіту, тим часом як інші книги, майже однакові з ними за
давнини, отримали статус апокрифічних, або ж були відкинуті? Ці питання формують проблему
формування новозавітного канону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текстологія Біблії є однією із галузей християнської
теології, що має довгу й славетну історію майже в усіх християнських конфесіях. Родоначальник
новозавітної текстології Іоганн Альбрехт Бенгель вперше згрупував рукописи Нового Заповіту в ХVІІ ст.
В 1831 році Карл Лахманн започаткував генеалогічний метод дослідження рукописів. Ще одна спроба
реконструкції історії новозавітного тексту належить фон Зодену, який підготував саме фундаментальне
видавництво грецького тексту Нового Заповіту в ХХ ст. (1913). Найбільш фундаментальними з них на
сьогодні вважаються публікації наступних авторів: американського бібліїста та текстолога, одного із
найавторитетніших знавців біблійних текстів Брюса М. Мецгера, дослідження Роберта Гандрі, що
відкривають принципи теології й критики – євангелістичні і ортодоксальні. В працях С. Меррілл Тенні
освітлюється питання формування канону Нового Заповіту на фоні політичних, соціальних, культурних
та релігієзнавчих подій.
Вітчизняне релігієзнавство в контексті його новітнього напрямку – лінгвістичного релігієзнавства в
останні 15 років активно вивчає християнську наративну традицію (праці І. В. Богачевської), переклади
корпусу Старозавітних текстів та проблеми їхньої неперекладності (В. В. Зінякова), національні традиції
біблійного перекладу (Ю. А. Мороз), християнську біблеїстику (С. І. Головащенко) тощо. Проте
системних досліджень, присвячених формуванню канону Нового Заповіту, в контексті християнської
наративної традиції ще не проводилися. Саме це спонукало автора до вибору теми даної статті.
Метою статті є аналіз особливостей формування Канону Нового Заповіту, визначення його ролі в
процесі формування корпусу сакральних текстів християнської Церкви.
Виклад основного матеріалу. ''Слово ''канон'' походить від грецького ''kanon'', що означає ''тростина'',
''жезл'' або ''аршин'', що в переносному сенсі означає ''стандарт'' або ''мірило'', – пояснює Б. М. Мецгер у
книзі ''Канон Нового Завета'', оскільки цими предметами користувалися для вимірювання. Подібним
чином, якщо канон Нового Заповіту не можна встановити з точністю, буде страждати його
авторитетність, і тоді віруючі не матимуть твердого мірила віри і життя [1: 296, 297].
На відміну від принципу, який використовується в більшості випадків, коли йдеться про літературні
твори, канон Нового Заповіту як корпусу сакральних богонатхнених текстів не може визначатися тільки
авторством. Його книги написали дев'ять різних людей, і не можна пояснити, чому були обрані саме ці
дев'ять. Чому, наприклад, Пилип, на відміну від Матвія, не отримав натхнення написати Євангеліє?
Критерій, за яким всі ці писання стали канонічними, криється в усякому разі не в питанні однаковості
людського авторства.
Канон не може бути встановлений виключно на підставі прийняття книг Церквою. ''Деякі книги
приймалися повсюдно й охоче, інші – нерішуче приймалися одними церквами й зовсім не визнавалися
© Присакар О. В., 2014
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іншими'', – свідчить Р. Гандрі в книзі ''Обзор Нового Завета'', – ''треті – зовсім не згадувалися до досить
пізніх часів або можливість їх включення в канон різко оскаржувалася. На рішення, які виходять від
церков або давніх авторів, могли впливати місцеві упередження або індивідуальні смаки [2: 62].
Істинним критерієм канонічності сакрального тексту в християнстві є богонатхненність. ''Все
Писання натхненне Богом ... [3: 16, 17]. Іншими словами, Писання це те, що було дано за допомогою
Божого об'явлення, якщо під словом ''писання'' розуміти записане, зафіксоване авторитетне Боже Слово.
Якщо цей критерій прийняти за остаточний, тоді потрібно відповісти на наступне питання: ''Як
проявляється богонатхненність?'' Не всі книги Нового Заповіту починаються словами, що вони написані
по натхненню від Бога. Деякі з них присвячені суто буденним речам, інші містять історичні, літературні
чи богословські питання, які вирішуються тільки з великим трудом. Чи можна до загального задоволення
продемонструвати богонатхненність?
На це питання можна відповісти трьома способами. По-перше, богонатхненність цих документів
можна показати, спираючись на їх внутрішній зміст. По-друге, їх богонатхненність може
підтверджуватися тим моральним впливом, який вони чинять. І, нарешті, історичне свідчення
християнської церкви показує, що ці книги цінувалися як богонатхненні (хоча те чи інше рішення церкви
не є причиною визнання їх канонічності чи богонатхненyості) [4: 459-463].
Що ж до внутрішнього змісту, то в центрі уваги всіх книг Нового Заповіту знаходиться особистість
Ісуса Христа і Його служіння. Євангелія мають біографічний характер. Дії Апостолів описують
історичний вплив Його особистості. Послання присвячені богословським і практичним питанням, що
виникають з факту взаємодії із Ним, Апокаліпсис пророкує Його вплив на майбутнє. Не варто брати до
уваги заперечення, що подібним чином могла увічнити себе в літературі будь-яка славетна історична
постать давніх часів.
Звістку про Христа займає центральне місце в книгах, які називаються канонічними. Апокрифічні
Євангелія та Дії були більш орієнтовані на чудеса, ніж вчення, а апокрифічні послання – просто мозаїка
картинок, взятих із визнаних канонічних книг. Між канонічними і неканонічними книгами є помітна
різниця в точності оповіді, глибині вчення й зосередженості на особистості Христа.
По своєму етичному та духовному впливу канонічні книги досить відмінні від інших. Всяка
література може передавати людську думку, деякі книги можуть чинити на неї глибокий вплив, але
книги Нового Заповіту перетворюють її. Їх сила служить для християн гарним доказом богодуховності.
Хоча ця перевірка може здаватися чисто суб'єктивною, тому що в її основі лежить людська реакція на
писемне слово, тим не менш, вона дієва. Новозавітні Писання є не тільки корисним читанням, але вони
володіють силою спонукати людину до дії.
Внутрішнє свідчення. Новозавітні Писання самі свідчать авторитетність своїх послань. Дуже часто
наводяться посилання на Старий Заповіт, як на ''Слово Боже'', натхнене Духом Святим і корисне як для
віри, так і для життя (2 Тим 3: 15-17; 2 Пет 1: 20-21; Євр 8: 8; Діян 29:25). Цьому відповідають звернення
до ''слова Господа'', посилання на вчення Ісуса Христа (1 Кор 9: 9,13-14; 1 Фес 4:15; 1 Кор 7: 10,25). Як
''слово Боже'' старозавітних книг, так і ''слово Господа'' вчення Ісуса Христа розглядалися як
божественний авторитет, на якому будувалося вчення ранньої християнської церкви.
Як підтвердження авторитету канонічних книг можна розглядати посилання на божественне
одкровення, дане людям і через людей, спеціально обраних для цього (апостолів). Павло стверджує, що
він посланий та обраний ''ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця'' (Гал 1: 1), і що
його Євангеліє отримано їм не від людини: ''Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям
Ісуса Христа '' (Гал 1:12). Євангеліє, яке він проповідував, було прийнято його слухачами ''не як слово
людське, але як слово Боже, яке воно є по істині, що й діє в вас, віруючих'' (1 Фес 2:13). Будь-яке ''інше''
Євангеліє – не від Бога, ''якби й ми або Ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили,
нехай буде проклятий'' (Гал 1: 6-9), люди, що роблять таке, повинні знати, що їх очікує! Так само суворо
ставиться апостол до людей, які не слухають слів вчення, ''якщо ж хто не послухає нашого слова через
цього листа, того майте на зауваженні і не майте з ним зносин, щоб присоромити його'' (2 Сол 3:14),
маючи впевненість в авторитеті цього слова [4: 462, 463].
З самого початку свого служіння Павло дивився на свої послання, як на авторитетне слово Боже.
Послання апостола Павла майже відразу були визнані церквою. Апостол Петро згадує їх як
богонатхненні послання, які повинні прийматися як ''інші Писання'' (2 Пет 3: 15-16). Можливо, це і
послужило поштовхом до створення ''канону'' Нового Заповіту.
Таким чином, можна зробити висновок, що для фіксації та трансляції Божого Одкровення без
спотворень і перекручувань поряд зі Старим Заповітом християнською церквою був прийнятий і
затверджений стандарт – канон, для складання Нового Заповіту. Найбільший авторитет при його
формуванні мали вчення Господа, а за ними йшли настанови й писання апостолів, свідків Його життя,
яким Сам Господь доручив благовістить Його Євангеліє.
Зовнішнє свідчення. Остаточне вирішення питання про канонічність тієї чи іншої книги не може
прийматися однією людиною або навіть якою-небудь місцевою групою віруючих. Здатність розрізняти
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канонічні й неканонічні книги була результатом зрослої духовної свідомості християнського
середовища. Дуже рано були визначені відмінні ознаки канонічності, щоб прийняте рішення про
включення того чи іншого тексту в канон не було наслідком особистих переваг або упереджень людей,
які приймали рішення. Церква не ''визначала'' канон, вона ''визнавала'' канон. Оскільки відмінною й
необхідною якістю, що свідчить про канонічність книги, була богонатхненність, ніякий церковний собор
не міг створити канону, тому що ніякий собор і ніяка церква не могли додати, ''вдихнути''
богонатхненність у вже написані книги. Все, що могли зробити собори, – це висловити свою думку про
те, які книги можуть бути визнані канонічними, а які ні, надавши історії підтвердити або спростувати
прийняте ними рішення [4: 464].
Ми маємо як офіційне, так і неофіційне зовнішнє свідоцтво про реальне існування новозавітного
канону. Неофіційне свідоцтво полягає в тому, що отці ранньої християнської церкви знали й
використовували книги, що входять до складу Нового Заповіту. Часте цитування цих книг підтверджує
існування цих книг, так і їх авторитетність. Цілком очевидно, що неможливо цитувати книги, які не
існують, а манера цитування свідчить про ставлення до наведеної цитати – чи посилаються на неї як на
авторитет, або це просто побіжна згадка. Офіційне свідоцтво полягає в наявності списків, або канонів,
що спеціально складалися як авторитетні зразки. До таких свідчень відносяться і літописи соборів
єпископів, що займалися цим питанням.
Неофіційні свідоцтва. Мабуть, найбільш раннім документом, який цитує кожну книгу Нового
Заповіту, було 1 Послання Климента, яке вважалося канонічним частиною християн. Це послання
Климента входить до складу Олександрійського кодексу разом із новозавітними книгами. Воно було
написано в Римі і адресовано церкві в Коринті. Зазвичай 1 Послання Климента датується 95 р. н. е. У
ньому містяться ясні посилання на Послання до Євреїв, 1 Коринтян, Послання до Римлян і Євангеліє від
Матвія [4: 465].
Ігнатій Антіохійський (приблизно 116 р. н. е.) був знайомий з усіма посланнями апостола Павла і
цитував Євангеліє від Матвія, а також, можливо, посилався на Євангеліє від Івана. Святий Полікарп
(приблизно 150 р. н. е.) також був знайомий із посланнями Павла і Євангелієм від Матвія. Він цитував 1
Послання Петра і 1 Послання Івана і, ймовірно, знав книгу Дій ''Дідахе'', ''Вчення дванадцяти апостолів'',
що склалося в першій половині II століття, цитував і Матвія, і Луку, і багато інших новозавітних книг.
Послання Варнави (приблизно 130 р. н. е.) цитує Матвія, використовуючи зворот ''написано'', щоб
привести цитату. Це може служити підтвердженням того факту, що писання Нового Заповіту починають
визнаватися й мають таку ж цінність і авторитет, що і писання Старого Заповіту [4: 465-467]. ''Пастир''
Єрма, алегоричний твір початку II століття (приблизно 140 р. н. е.), згадує Послання Якова.
Юстин Мученик (приблизно 100-165 р. н. е.), сирійський грек, філософ, посилається на Євангелія від
Марка, Матфія, Луки, Івана, та Дії Апостолів та на інші листи Павла [3: 298].
До часу Іринея Ліонського, розквіт діяльності якого припав приблизно на 170 р. н. е., не було ніяких
сумнівів в авторитетності новозавітних книг. Іриней щедро цитував всі чотири Євангелія, Дії, листи
Павла, багато соборних послань та Об'явлення Маркіона тому, що той сказав, що Євангеліє від Луки і
послання Павла єдино справжні, що означає, що він сам вважав за справжні й авторитетні не тільки
визнані Маркіоном писання, але й інші. Він згадував всі книги Нового Заповіту, крім Послання до
Филимона і 3-го Послання Івана.
Тертуліан Карфагенський (приблизно 200 р н. е.) наводить цитати з усіх книг Нового Завіту, крім
Послання до Филимона, Послання Якова, 2-го і 3-го Послань Іоанна [3: 300].
Б. М. Мецгер в книзі ''Новый Завет. Контекст, формирование, содержание'' зазначає, що Оріген,
великий отець церкви з Олександрії, сучасник Тертуліана (приблизно 180-250 р. н. е.) ділив священні
книги на два розряди: ''homologoumena'', безсумнівно справжні і визнані всіма церквами, і ''antilegomena'',
спірні і всіма Церквами не визнані. У першу групу входили Євангелія, тринадцять послань Павла, 1
Петра, 1 Івана, Дії апостолів і Апокаліпсис. У другу входили Послання до Євреїв, 2 Петра, 2 і 3 Івана,
Послання Якова й Іуди. В ту ж групу він помістив Послання Варнави, ''Пастиря'' Єрма, ''Дідахе'' і
Євангеліє Євреїв. Іноді він згадував багато з цих книг в якості Писання, так що він проводив рамки
канону не так суворо, як це робилося пізніше [1: 300-301].
У нікейський період Євсевій Кесарійський (приблизно 265-340 р н. е.) послідував прикладу Орігена.
Він помістив в число прийнятних книг Євангелія, чотирнадцять послань Павла, включаючи Послання до
Євреїв, 1 Петра, Діяння Апостолів, 1 Івана і Одкровення. До спірних він відніс Послання Якова, Іуди, 2
Петра, 2 і 3 Івана. Він категорично відкидав книгу Дії Павла, Одкровення Петра, ''Пастиря'' Єрма та інші,
і проводив різку межу між канонічними і апокрифічними творами.
Офіційні списки або канони. Першим відомим каноном, прийнятим великою групою людей, був
канон Маркіона, що з'явився приблизно в 140 р. н. е. Він визнавав Євангеліє від Луки, але відкинув два
його перших розділи, в яких йдеться про непорочне зачаття. Він визнавав також десять послань Павла,
відкинувши пасторське послання і Послання до Євреїв. Його список починався Посланням до Галатів, за
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яким слідували 1 і 2 Послання до Коринтян, Послання до Римлян, 1 і 2 Послання Солунян, Ефесян (яких
він називав лаодикійцями), Колосян, Филип'ян і Филимона [3: 301].
Канон Маркіона викликав бурхливий протест церкви. Той факт, що він відкинув деякі книги, а його
противники виступили на їх захист, показав, що ці книги вже в той час мали достатній авторитет у
християнстві. На нього нападав Іриней, а Тертуліан написав проти його помилок п'ять книг. Довільно
складений канон Маркіона показав, що книги, які він включив, повинні були рахуватися безперечно
справжніми, і що ті книги, які він відкинув, приймалися як канонічні більшістю віруючих [2: 62, 63; 5: 467].
Другим дуже важливим кодексом був Мураторіїв канон, названий так на честь італійського історика і
бібліотекаря, який знайшов його вперше в Бібліотеці Амброзія в Мілані. Сам рукопис не старший VII
століття, але його зміст відноситься, ймовірно, до останньої третини XI століття, десь близько 170 р. н. е.
Рукопис – тільки фрагмент більш великої праці. Рукопис починається посередині пропозиції, і першим
згадується Євангеліє від Луки, яке називається при цьому третім Євангелієм. Майже безсумнівно Матвій
і Марк передували Луці в цьому списку: потім йде Євангеліє від Івана з посиланням на 1 Послання, Дії, 1
і 2 Коринтян, Ефесян, Филип'ян, Колосян, Галатів, 1 і 2 Солунян, римлян, Филимона, Тита, 1 і 2
Послання до Тимофія, Послання Юди, 2 і 3 Послання Івана і Одкровення також включені в цей список. В
книзі Мерріл С. Тенні ''Обзор Нового Завета'' Мураторіїв канон відкинув послання Павла лаодикійцям і
олександрійцям, і, хоча помістив Одкровення Петра в той же ''визнаний'' список, що і Одкровення Івана:
''Деякі з вас не думають, що воно має читатися публічно в церкві''. Він не згадує ні Послання Якова, ні
Послання до Євреїв, ні послань Петра. Можливо, він не знав про них, хоча це малоймовірно, оскільки з
Послання до Євреїв, наприклад, багато цитує Климент Римський [4: 468].
Собори. Формальне обговорення канону посланниками церков на Вселенських соборах, описане
Мерріл С. Тенні у книзі ''Обзор Нового Завета'', почалося не раніше кінця IV століття. Першим собором,
на якому було піднято це питання, був Лаодикійський собор в 363 р. н. е. Мабуть, це не був повний собор
усіх церков, він представляв, головним чином, фригійську область. У п’ятдесят дев'ятому каноні цього
собору встановлено, що в церквах на богослужінні варто читати тільки канонічні книги Нового Заповіту,
а так званий шістдесятий канон, в якому міститься повний список, не рахується справжнім і не може
служити доказом, що саме таким було рішення собору [4: 234].
Третій Карфагенський собор у 397 р. н. е. прийняв рішення, подібне до рішення Лаодикійського
собору, і представив список писань, який ідентичний сьогоднішньому списку з двадцяти семи книг
Нового Заповіту. Собор в Гіппо (419 р. н. е.) повторив те ж рішення і той же список. Як ми бачимо,
остаточне догматичне закріплення канону Нового Заповіту закінчується в V столітті, а процес його
формування тривав майже триста п’ятдесят років [3: 302, 303].
Висновок. Відмінність новозавітних книг від подальшої християнської літератури ґрунтується не на
довільних судженнях християн, а має історичні причини. Післяапостольське покоління віруючих
свідчило про вплив певних книг на їхню віру і життя. Самоочевидні дії слів підтверджували божественне
походження Благої вістки, на якому наголошувала церква. За висловом апостола Павла: "Тож і ми
дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово
людське, але як слово Боже, яке воно є по істині, що й діє в вас, віруючих "(1 Сол 2:13). У II і наступних
століттях ці слова [5: 7], сповнені авторитетної сили, знаходили підтвердження не в повчаннях
тогочасних церковних лідерів і вчителів, а в апостольському свідоцтві, що містилося в певних
давньохристиянських писаннях. Брюс М. Мецгер говорить: ''Церква канону не створювала, а тільки
визнала, прийняла і підтвердила самоочевидну цінність певних документів. Якщо ми це ігноруємо, ми
увійдемо в серйозне протиріччя не з догмою, а з реальною історією'' [1: 350].
Форма, в якій слово Боже присутнє в Писанні, не повинна розглядатися дослідниками християнської
релігійної традиції статично. Адже для християн воно постає як динамічна духовна дія. Слово і Письмо
пов'язані, вони утворюють в християнстві органічну єдність, співвідносяться в християнській парадигмі
як дух і тіло. В її межах ніяка емпірична аналогія не в змозі висловити взаємин слова Божого і Біблії. Для
християн усіх конфесій вони унікальні і найбільше нагадують взаємодію божественної і людської
природи в Ісусі Христі, який вважається Словом втіленим. Нехтування цими особливостями
християнського розуміння Канону Нового Завіту суттєво звужує дослідницькі горизонти філософськорелігієзнавчих розвідок даної проблематики.
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Присакарь А. В. Формирование Канона Нового Завета.
Статья посвящена изучению особенностей и критериев формирования христианского Канона Нового
Завета. Подчеркивается, что создание Канона было сложным процессом, который длился нескольких
столетий. Показано, что догматическим критерием формирования Канона для христиан на
протяжении I-III ст. было совпадение внутреннего свидетельства канонических книг и внешнего
свидетельства верующих, которые знали эти книги и жили согласно их учению. Проанализированы
альтернативные варианты канонов, исторические коллизии принятия Вселенскими соборами Канона
Нового Завета.
Ключевые слова: христианство, Новый Завет, канон, Вселенские соборы, Евангелия.
Prysakar O. V. Formation of the New Testament Canon.
This article is devoted to the study of characteristics and criteria for the formation of the New Testament Canon.
The formation of the Christian New Testament Canon is one of the not clarified pages оf the Christian doctrine
formation. It is marked that the Canon formation has been a very complicated process, lasting several centuries.
The key issue that has the theoretical significance for religious studies and theology is the one concerning the
criteria some books have been taken and others not? In order to get the answer we have examined internal
certificate books and the external testimony of people who have known the books and lived on the basis of their
teachings. The attention is paid to the informal testimony that also plays the important role in the New
Testament Canon formation in the I-III centuries. Alternative variants of Canons, historical collisions of the New
Testament Canon acceptance by Ecumenical Councils, are analyzed.
Key words: Christianity, New Testament, Canon, Ecumenical Councils, Christian volumes.
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МУСУЛЬМАНСЬКЕ РЕЛІГІЙНЕ ПРАВО ЩОДО ШЛЮБІВ З ІНОВІРЦЯМИ: ФІЛОСОФСЬКОРЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
У статті розглянуто специфічні особливості мусульманського права, які має враховувати
релігієзнавство при вивченні проблеми міжконфесійних шлюбів в авраамічних релігіях. Проаналізовано
антропологічно-правові, статусно-правові та звичаєві (адатні) особливості застосування норм і
приписів шаріату стосовно шлюбу між мусульманами та представницями іудаїзму й християнства,
доведено продуктивність їх врахування в релігієзнавчих дослідженнях міжконфесійних шлюбносімейних стосунків.
Ключові слова: іслам, мусульманське право, міжконфесійний шлюб, авраамічні релігії, шаріат, адат.
Постановка проблеми. Фахове релігієзнавче вивчення правових, ідейних, соціальних та релігійних
концепцій щодо сімейно-шлюбних відносин представляє значний науковий інтерес. Для України таке
вивчення має, крім теоретичного, суспільно-практичне значення, оскільки сімейні відносини мусульманукраїнців фактично регулюються не лише відповідними нормами українського законодавства, а й
нормами ісламського права.
Мусульманське право, на відміну від інших правових систем, приділяє велику увагу регламентації
сімейно-шлюбних правовідносин. При розгляді європейськими дослідниками ''мусульманської
проблеми'' більшістю авторів акцент робиться на нерівноправності статей у країнах ісламу, уявній
''нецивілізованості'', ''неетичності'' норм, за якими існують мусульманські сім’ї, на інших негативних, з
погляду усталених стереотипів, моментах. Релігієзнавство має протиставити такому підходу виважений
конфесійно неупереджений аналіз реалій функціонування сімейно-шлюбних відносин ісламу з позицій
об’єктивності, системності та історизму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній релігієзнавчій та юридичній літературі
комплексні дослідження теорії і практики мусульманського права в юридичному сенсі є поодинокими.
В російськомовних виданнях питанням власне мусульманського сімейного права присвячений "Виклад
початків мусульманського законознавства" М. Торнау, виданий ще у 1850 році (репринтне перевидання
1991 р.). Через три роки була опублікована брошура "Нікях. Деякі роз’яснення з питань одруження по
шаріату". В окремих виданнях Л. Сюкіяйнена, Г. Керімова, Х. Берхуза розглядаються питання історії та
теорії мусульманського права, а також сімейне право в ісламі. Даній темі присвячені "Основи
мусульманського сімейного права" М. В. Вагабова і Н. М. Вагабова, "Закон життя мусульман"
Г. М. Керімова. Кілька тематичних статей із сімейного права шаріату знаходимо в книзі "Іслам:
Енциклопедичний словник" (1991 р.). Теорію і практику шаріату, проблеми дискримінації жінок у
мусульманському праві активно досліджує Р. Х. Гілязутдінова. Важлива інформація з даної теми міститься
в перекладних працях мусульман, наприклад, Мехті Ніязі, Мухаммада Аркуна, Юсефа Аль-Кардаві, в
коментарях до сур Корану, присвячених сімейним правовідносинам. Проблем міжконфесійних шлюбів в
ісламі безпосередньо торкаються в своїх працях О. А. Рижова, Т. Ф. Сівєрцева. Проте всі зазначені роботи
розглядають суто правознавчі питання й виконані із застосуванням юридичних дослідницьких методів.
Вітчизняні філософсько-релігієзнавчі дослідження правових аспектів сімейно-шлюбних відносин в
ісламі здебільшого представлені окремими згадками в нечисленних працях релігієзнавців, зокрема
В. Лубського, М. Лубської, В. Кірюшко, Т. Хазир-Огли, Т. Шамсутдинової-Лебедюк тощо. Саме цей
факт був вирішальним для автора у виборі дослідницької проблематики щодо міжрелігійних шлюбів на
стику між релігієзнавством і правознавством. На нашу думку, лише комплексне міждисциплінарне
релігієзнавчо-правове дослідження може заповнити наявні лакуни в науковому розумінні проблем
міжрелігійних шлюбів в авраамічних релігіях.
При філософсько-релігієзнавчому розгляді проблем регулювання сімейно-шлюбних відносин в
ісламі, окремими випадком яких є сімейно-шлюбні стосунки з іновірцями, дослідники мають зважати на
низку специфічних особливостей мусульманського права як такого, а також відмінності між ісламською
та іудео-християнською антропологією, різницю між соціальними доктринами авраамічних релігій. Їх
докладний розгляд і складає мету написання даної статті.
Виклад основного матеріалу. Почнемо з суто юридичних особливостей регулювання сімейношлюбних стосунків в ісламі. На основі аналізу праць багатьох дослідників мусульманського права, ми
виокремили п’ять специфічних рис ісламського права, які визначають специфіку сімейного права.
По-перше, згідно ісламсько-правової доктрини, для ісламської філософії права основним є розуміння
того, що єдиним джерелом права є Аллах, що подарував своє право людині. Правова база сімейно© Муллокандова О. М., 2014
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шлюбних стосунків слабо регламентується на рівні світського законодавства, оскільки незаперечними
джерелами мусульманського права є Коран і Сунна. Для реалізації правової норми необхідна її
відповідність не тільки основним правовим, але й релігійним принципам, тому ісламські правознавці, як
правило, є також і теологами. Особливістю ісламського сімейно-шлюбного права є й те, що виконання
його норм випливає зі свідомості мусульманина й здійснюється тільки в запропонованій формі, з
дотриманням всіх сторін строгого ритуалу. Воно забезпечується колективною відповідальністю
ісламської громади за поведінку кожного члена громади й індивідуальним зв’язком мусульманина з
Аллахом. Злиття світського й духовного в єдине ціле сприяло абсолютизації релігійного авторитету, з
одного боку, і зниженню значення адміністративно-бюрократичної ієрархії, з іншого боку. Для розуміння
специфіки ісламського права вкрай важливим є розмежування понять ''шаріат'' й ''фікх''. Шаріат є цілим,
загальним, а фікх виступає як його частина, а саме – юридична складова. Шаріат оцінює різні життєві
обставини з релігійної точки зору на основі тлумачення положень Корана й Cунни, їхньої інтерпретації
стосовно практичного життя суспільства, а фікх доповнює цю оцінку юридичним змістом. Діалектичне
співвідношення шаріату й фікха показує підлегле положення юридичної складової щодо шаріату. Про це
свідчить релігійна природа ісламського права [1].
Будь-які спірні правові колізії сімейно-шлюбних стосунків завжди вирішуються відповідно до духу і
букви сакральних текстів. Конфлікти, що виникають через протиріччя між світським та релігійним
законодавством, а також необхідність реєстрації дітей, які народилися в незаконному з точки зору
держави релігійному шлюбі, вимагають від держави спеціальних законодавчих актів, оскільки значна
кількість громадян ісламських країн воліє в процедурі укладення шлюбу дотримуватися приписів ісламу.
По-друге, будь-які питання шлюбу з іновірцями вирішуються в рамках так званого ''особистого
статусу'' – галузі мусульманського права, яка регламентує шлюбні, сімейні й спадкові стосунки, взаємні
обов’язки подружжя, батьків і дітей, родичів, опіку й деякі суміжні питання. До цієї сфери мусульмани
відносяться дуже обережно, оскільки більшість норм щодо особистого статусу містяться саме в
закладаючих основу правової системи джерелах – Корані і Сунні.
По-третє, в ісламському світі має велике значення питання співвідношення норм шаріату зі звичаями
(адатом). Адат – це термін, яким позначають звичаї та традиції, що разом із шаріатом регулюють спосіб
життя мусульманина певного регіону чи країни. Шаріатські норми і принципи визнаються
обов’язковими до виконання й вищими за будь-які інші правила поведінки, в тому числі й адат. Але для
нас є важливим те, що звичаї відіграють помітну роль в регулюванні саме сімейно-шлюбних відносин
мусульман, особливо з іновірцями. І хоча мусульманська правова наука припускає використання адату
лише за умови несуперечності з шаріатом, в реальному житті багатьох ісламізованих народів
переважають звичаї, які не завжди співпадають з приписами ісламу, а інколи й суперечать їм.
Ісламознавці вказують, що термін ''адат'' використовується для позначення звичаєвого права
ісламізованих народів. Адат як розгалужена система соціальних норм, основу якої складають місцеві
звичаї доісламського родоплемінного та язичницького походження, широко розповсюджена в країнах
Магрибу, Середньоазійських республіках колишнього СРСР, Татарстані, на Північному Кавказі, в
Туреччині, Криму тощо. Панування в цих регіонах ісламу не призвело до повної заміни цих норм
шаріатом. Адатне право як система поведінки, що є комбінацією місцевих звичаїв і окремих норм
шаріату, може складати основу сімейно-шлюбного законодавства, або ж бути основою окремих його
норм, що визнаються судами [2].
По-четверте, шлюб в ісламі є офіційно укладеною угодою взаємного обміну. Найважливішим
принципом даного інституту є вільне волевиявлення сторін при укладанні договору. Одруження згідно з
шаріатом – це договір, що робить дозволеною для чоловіка насолоду жінкою, яка являється для нього
сторонньою і не заборонена йому унаслідок кровної або молочної спорідненості, або спорідненості по
шлюбу. В його рамках чоловік бере на себе обов'язок забезпечити повне утримання дружини і дітей в
обмін на право користування подружніми стосунками, які заборонені поза шлюбом. Мова не йде про
релігійну угоду як в іудаїзмі, або ж у християнському таїнстві.
По-п’яте, шлюб в ісламі, на відміну від інших авраамічних релігій, які є моногамними, може бути
полігамним. Це прямо передбачено в Корані (4:3): ''...одружуйтесь з тими, хто приємні вам, жінками –
двома, і трьома, і чотирма''. Полігамія заборонена законом лише в Туреччині, Тунісі та в Кот-д’Івуарі. В
Іраці, Ірані, Марокко, Пакистані й Сирії для укладення шлюбу більш, ніж з однією дружиною, необхідно
отримати спеціальний дозвіл. Він видається в тому випадку, коли чоловік має матеріальну змогу
утримувати більшу кількість дружин. Проте, порушення законодавства на цьому тлі є непоодинокими.
Сім’я для мусульманина є найвищою цінністю, а безшлюбність трактується Кораном як дуже
небажане явище. У цьому аспекті мусульманське право відрізняється від європейського, оскільки
шлюбно-сімейні стосунки в Європі регулюються лише нормами права, а мусульманські сімейні стосунки
мають релігійний характер.
Усе сімейно-шлюбне життя мусульманина ґрунтується на суворому дотриманні норм Корану,
положення якого залишаються незмінними упродовж багатьох віків. Шаріат поділяється залежно від
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правових шкіл (мазхабів), і залежно від пануючого мазхабу на певній території і відбувається
регулювання шлюбно-сімейних відносин. У цьому і полягає основна відмінність мусульманських
шлюбно-правових норм від сімейних аспектів церковного права в християнстві. Так за європейським
законодавством шлюбний вік настає з настанням повноліття, а за шаріатом людина може одружуватися з
настанням статевої зрілості.
Одруження в мусульманському праві – це складний процес, відмінний від європейських норм, де
шлюб – лише формальне узаконення стосунків, що вимагає особливої уваги з наступних причин:
• Шлюб в мусульманському праві частіше за все укладається не молодятами, а їхніми родинами.
• Щоб одружитися безпосередньо жених повинен виплатити дружині махр, який іноді досягає дуже
істотних розмірів. Це майно, яке чоловік передає дружині при укладенні рівноправного шлюбу. Виплата
махра може бути відтермінована за домовленістю. У разі смерті чоловіка, розлучення на вимогу чоловіка
(таляк) махр залишається дружині. На обов’язковість махра вказує 4 аят сури ''Ан-Ніса''.
• Шлюбна церемонія має бути проведена з дотриманням усіх традицій і звичаїв.
При вивченні міжрелігійних і міжнаціональних шлюбів релігієзнавець має звертати увагу на суттєві
відмінності як релігійно-антропологічного, але й антропологічно-правового розуміння чоловіка й жінки в
релігійній традиції ісламу.
Коранічна антропологія не давала підґрунтя для теологічних міркувань ані про метафізичну
вторинність та меншовартість жінки (внаслідок створення з ребра Адама), ані для антифеміністських
імплікацій з історії гріхопадіння (ініціативна роль Єви). Підлеглий стан жінки-мусульманки
обумовлений не стільки релігійно, скільки специфікою звичаїв та культури народів, навернених в іслам.
Первісний іслам не знав таких інститутів, як затворництво жінок, гарем, євнухи [3: 19-20].
Проблема акультурації жінки іншої віри та культури через шлюб у сучасному ісламі складається не
лише з релігійно-догматичного шаріатського компоненту (залучення до релігійної обрядовості), але,
значною мірою, з рутинних звичаїв щоденного побуту (мусульманського середовища).
Соціокультурною особливістю цього середовища є уявлення про те, що жінка є несамостійним
створінням, яке з'являється на світ для того, щоб належати чоловіку, народжувати та ростити його дітей.
Відповідно різниться виховання дітей різної статі, а також ставлення до жінок та чоловіків на всіх
наступних щаблях життєвого циклу. Найкращою життєвою стратегією жінки вважається слухняність і
безумовна покірність спочатку батькові, а згодом – чоловіку.
Хлопчиків навпаки виховують як майбутніх господарів, які мають продовжити свій рід, матеріально
забезпечувати своїх жінок, бути посередником між ними і зовнішнім світом. Ця модель соціалізації
хлопчиків і дівчаток відтворюється самими жінками-матерями, які підтримують такий сімейний устрій і
транслюють його між поколіннями мусульман. Мусульманин шанує свою віру і прагне не переступати
принципів Корану. Аллах говорить, що потрібно любити і шанувати свою дружину. І цим принципом,
прищепленим з дитинства, правовірний мусульманин намагається керуватися усе життя.
Повна залежність від забезпечення чоловіком спричиняє певні зобов’язання. Дружина зобов’язана
неухильно виконувати законні вимоги чоловіка. Жінка приходить в сім’ю чоловіка і зобов’язана
повністю слухатися чоловіка, за винятком тих випадків, коли він потребує забороненого ісламом. Без
дозволу чоловіка вона не може виходити з дому, займатися професійною діяльністю. Ця заборона
законодавчо закріплена в Єгипті, Сирії, Ірані та Іраку.
Дружина має право відвідувати своїх батьків та близьких родичів, але чоловік може обмежити ці зустрічі
до одної на тиждень. Він може заборонити дружині бачитися з її дітьми від попереднього шлюбу.
Дружина має право відмовитися від подружніх стосунків із чоловіком лише підчас посту і в разі
невнесення ним обумовленої шлюбною угодою частки приданого. Необґрунтована відмова жінки від
подружніх стосунків і використання нею контрацептивів призводить до розірвання шлюбу.
Коран дозволяє чоловікам карати дружин в разі їх непокори, незгоди, або ж з метою покращення
характеру. Якщо ж вони покірні, то варто бути поблажливим до жінок.
Одним із найконсервативніших виявів ісламської соціальної доктрини є інститут затворництва,
дотримання якого є справою гідності сім’ї, а зовнішнім проявом – чадра. Система традиційного
ісламського виховання, зафіксована в сурі Корана ''Жінки'', вимагає дотримання таких обов’язкових норм
суспільної поведінки, як опускати очі при зустрічі з чоловіком, приховувати одягом тіло, голову й
прикраси (культура хіджабу), рухатися безшумно, не входити ні в яке житло, крім власного,
дотримуватися техніки ритуальних омовінь тощо.
Великий мусульманський богослов аль-Газалі назвав шлюб ''різновидом рабства для жінки. Її життя
стає повним покори чоловіку у всьому, якщо він не переступає закони ісламу [4].
Водночас у питаннях майнових стосунків в шлюбі мусульманки мають більш захищене положення,
ніж християнські або єврейські жінки. Жінка, як випливає з норм шаріату, повністю забезпечується
чоловіком. Вона має право вимагати від чоловіка те майно, яке їй потрібне. Дружина не зобов’язана
працювати, а за її бажання шаріат дозволяє їй працевлаштуватися, але лише в галузях, дозволених
мусульманським правом.
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Всупереч думці, що склалася, що жінку видають заміж без її дозволу, можна навести той факт, що
дівчина має право зажадати розірвання шлюбу, якщо такий був укладений без її згоди. Жінка має право
подавати на розлучення, точніше повідомляти причини, з яких брак може бути розірваний судом.
Шлюб з іновірцями в ісламі не схвалюється, так само, як і в усіх авраамічних релігіях. Для чоловіків
він є можливим за визначених умов. Чоловікам-мусульманам дозволено шлюб із жінками Kitabiya, тому
що не має загрози, що жінка буде вимагати від чоловіка зміни віри, а діти від такого шлюбу в будь якому
випадку будуть виховані в ісламі. В ісламі активно просувається думка, що чоловік зобов’язаний
навертати свою жінку до ісламу.
Мусульманин не має права брати шлюб із жінкою, яка не сповідує ''небесної релігії''. До таких
належать язичниці, безбожні комуністки (атеїстки), екзистенціалістки, багаїстки. Що ж до одруження
мусульманки з немусульманином, це однозначно заборонено, оскільки в Корані сказано: ''Якщо ви
дізнаєтеся, що вони є вірянами, то не називайте їх невіруючими, бо їм не дозволено одружуватися на
них, а їм не дозволено виходити заміж за них'' [5: 10]. Подібний шлюб вважається приреченим на провал,
тому що в ньому ніколи не буде гармонії, згоди, схожості поглядів і звичаїв [6: 18]. За шлюб
мусульманки з чоловіком іншої віри законодавством деяких ісламських країн передбачена уголовна
відповідальність у вигляді тюремного ув’язнення.
Одруження мусульманина з жінкою з числа людей Писання (що сповідують небесну релігію –
іудейками або християнками) дозволено. В Корані сказано: ''Сьогодні Вам дозволена блага їжа. Їжа
людей Писання також дозволена Вам, а Ваша їжа дозволена ним, а також Вам дозволені цнотливі жінки з
числа тих, що повірили і цнотливі жінки з числа тих, кому Писання було дарувано до Вас'' (5;5).
Законодавство деяких арабських країн строго дотримується вказаних приписів шаріату і не визнає
шлюб, укладений мусульманкою з немусульманином (ст. 48 сирійського закону, ст. 33 йорданського
закону, ст. 25 закону ІАР, ст. 17 іракського закону).
Мусульманину забороняється брати шлюб із жінкою, яка не належить до ''людей Писання'' (ст. 33
йорданського закону, ст. 23 закону IАР, ст. 17 іракського закону).
Сімейне право забороняє одружуватися на відступниці від ісламу (ст. 23), а також передбачає, що у
випадку прийняття ісламу чоловіком його шлюб зберігається, оскільки він дозволений мусульманським
правом (ст. 10). Якщо чоловік прийняв іслам, а його дружина не належить до ''людей Писання'' та
відмовляється сповідувати іслам, християнство або іудаїзм, такий шлюб підлягає розірванню. Так само
вирішується питання у випадку прийняття ісламу дружиною та відмови чоловіка зробити так само.
Окрім того, суд розторгне шлюб, якщо один із подружжя відступає від ісламу (ст. 47).
Спірним і неоднозначним виявляється положення про те, що після розлучення діти залишаються з
батьком. Ця вимога Шаріату є однією із головних перешкод підчас укладення шлюбів між
мусульманином і представницею іншої авраамічної релігії.
Виховання дітей – виключне право чоловіка, навіть якщо дружина належить до однієї із ''релігій
Одкровення'', оскільки виховання дітей іновірцями заборонено мусульманським правом. Сучасне
законодавство не передбачає ніяких поправок у цьому питанні. В цивільному кодексі Єгипту, в статті № 124,
визначено ''діти, народжені в шлюбі від іудейки, християнки, приймають релігію батька. В Лівані, в статті 12
(від 18.11.1938) йдеться про те, що ''діти виховуються в релігії батька'', тобто в ісламі. В Турції, згідно статті
№ 266, ''шлюбний договір, який дозволяє вільне релігійне виховання дітей, має бути скасовано''.
Абсолютне право батька на виховання дітей в ісламі потрібно розглядати в контексті того факту, що
повсякденне життя мусульманина значно більшою мірою, ніж у європейця, просякнуто релігією, яка
обіймає всі сфери його життя, від сімейного до суспільного.
Процедура розлучення для чоловіка спрощена, ініціатива в розлученні в більшості випадків належить
чоловіку. Чоловік не має пояснювати жінці своє рішення про розлучення, а жінка має покинути дім
протягом 3-х місяців після свого ''відсторонення''. Чоловік може повідомити дружину про
''відсторонення'' усно, письмово, а також через посередників.
У деяких випадках жінка може стати ініціатором розлучення: в разі віровідступництва чоловіка, його
довгої відсутності, приховування фізичних вад на момент укладання шлюбу і деяких інших обставин.
Задля розлучення жінка в міжрелігійному шлюбі нерідко вдається до хитрощів, заявляючи, що вона
приховала те, що є атеїсткою, оскільки, як вже згадувалося, шлюб із атеїсткою є в ісламі неприпустимим.
Статистика свідчить про цікавий факт: у змішаних шлюбах, де жінки родом із Середньої Азії та
Закавказзя, рідко відбуваються розлучення, в той час, як розлучення з дружинами-слов’янками є досить
розповсюдженим явищем для міжрелігійних шлюбів.
У наш час зростає тенденція, що жінки підчас укладання шлюбного договору з мусульманами
намагаються докладно визначити свої права в рамках шаріату (місце проживання, особисте майно,
аліменти на випадок розлучення, право працювати тощо). Це дозволяє гарантувати жінці в шлюбі
необхідний мінімум прав і соціальних гарантій. Проте, в кожному окремому випадку все залежить від
бажання та рівня культури чоловіка, з яким укладається шлюб, а також від толерантності його сім’ї і
цивільного законодавства країни проживання.
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Висновки. Проаналізувавши основні специфічні особливості ставлення до шлюбно-сімейних
відносин в ісламі, ми бачимо, що проблема змішаних шлюбів в ісламі як і в усіх авраамічних релігіях
загалом, має досліджуватися релігієзнавцями в контексті норм і приписів релігійного права, оскільки
вони формують дискурс, в якому розгортаються базові з точки зору релігієзнавства аспекти існування
таких шлюбів – можливість / неможливість подібних шлюбів, їх теологічна легітимація, умови й форми
релігігійного виховання дітей, участь в культових діях тощо.
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Матеріал надійшов до редакції 05.09. 2014 р.
Муллокандова О. М. Мусульманское религиозное право относительно браков с иноверцами:
философско-религиоведческий анализ.
В статье рассматриваются специфические особенности мусульманского права, которые должно
учитывать религиоведение при изучении проблемы межконфессиональных браков в авраамических
религиях. Проанализированы антропологическо-правовые, статусно-правовые и обычаевые (адатные)
особенности применения норм и предписаний шариата относительно брака между мусульманами и
представительницами иудаизма и христианства, в воспитании детей от смешанных браков и прочих
аспектах семейной жизни, регулируемых мусульманским правом.
Ключевые слова: ислам, мусульманское право, межконфессиональный брак, авраамические религии,
шариат, адат.
Mullokandova O. M. Muslim Religious Law Regarding Marriages with People of Other Faiths: Philosophical
and Religious Studies Analysis.
The article deals with specific features of the Islamic law, which must be taken into account in the study of
religious interfaith marriages in the Abrahamic religions. Anthropological-legal, status-legal and custom (adat)
peculiarities concerning the application of Shari'ah norms and regulations regarding the marriage between a
Muslim and a representative of Judaism and Christianity, the children's education of mixed marriages and other
aspects of the family life governed by Islamic law are analyzed. The problem of mixed marriages in Islam, as in
all Abrahamic religions in general, should be examined in the context of rules and regulations of the religious
right, as they form the discourse in which unfolds the existence of such marriages – the possibility / impossibility
of such marriages, their theological legitimation, conditions and forms of the children's religious education, the
participation in religious activities, etc.
Keywords: Islam, Islamic law, interfaith marriage, Abrahamic religion, Shari'ah, adat.
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ПАЛОМНИЦТВО У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Проаналізовано зародження паломництва у ранньохристиянській історії на основі праць
Ермія Созомена та Сократа Схоластика. Висвітлено подорож імператриці Єлени, будівництво храмів
у місцях, пов’язаних зі священною історією, дослідження текстів Святого Письма, прагнення відвідати
могили мучеників як ключові моменти в становленні християнського паломництва. Досліджено
літургійну та ''позалітургійну'' форми християнського паломництва.
Ключові слова: паломництво, ранньохристиянський період, Святе Письмо, літургія.
Постановка проблеми. Паломництво у християнській традиції має свою історію виникнення. Ґенеза
цього духовно-практичного феномену тісно пов’язана з особливостями виникнення і становлення
християнства як світової релігії. З’ясування формування концептуальної парадигми паломництва
безпосередньо пов’язане із загальним історико-культурним контекстом.
Розкриття ранньохристиянського етапу паломництва, що є основною метою статті, в українській
релігієзнавчій науці не було предметом окремого наукового аналізу, в чому й полягає актуальність
проблеми.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні цього аспекту паломництва ми послуговувалися
фундаментальними працями ''Церковна історія'' Ермія Созомена (біля 400-450) та ''Церковна історія'' в 7
книгах Сократа Схоластика (біля 380-439), а також окремими історичними джерелами.
Попри те, що паломництво тісно пов’язане з юдейською релігією, з якої і походило саме
християнство, воно виникло достатньо пізно, оскільки перших паломників у чіткому значенні цього
слова зустрічаємо лише в IV ст. До того часу можна вести мову хіба що про т. зв. ''навчальні подорожі'',
які здійснювалися з метою вивчення окремих складних місць у Святому Письмі. Виразним прикладом є
життя св. Єроніма, який, відповідально підійшовши до свого перекладу Біблії на латинську мову,
переселився у Палестину, щоб досконало вивчити мови оригіналу Святого Письма.
Відомо, що перші християни Палестини зберігали у пам’яті місця, що стосувалися священної історії
християнської релігії, подібно як юдеї пошановували топоси Старого Завіту. Однак це не є причиною
висновку про те, що ці сакральні локуси були об’єктом паломництва християн.
Появу паломництв лише у IV ст. неможливо однозначно пояснити. Складно пояснити цей факт
переслідуванням християн у Римській імперії, адже вони не були постійними, виникали час від часу у
різних частинах держави; від періоду загальних переслідувань апологетів Ісуса Христа в епоху правління
Деція та Валеріана був т. зв. ''малий мир Церкви'' у другій половині ІІІ ст. Якщо б існувала така потреба,
то можна було спокійно мандрувати до святих місць, проте такого духовного поруху християн не було.
Натомість, велику, можна сказати, вирішальну роль у розвитку паломництв відіграли подорож
імператриці Єлени до Святої Землі, віднайдення та прославлення хреста Спасителя, будівнича діяльність
імператора Костянтина в Палестині, завдяки якому постали базиліки в Єрусалимі, Віфлеємі або в
Хевроні. Ці святині мають особливе значення як для християнського культу загалом, так і для
паломництв зокрема.
Ці події отримали широкий та особливий резонанс у християнському світі, звернули очі християн на
святі місця, що мали безпосередній зв'язок із земною священною історією.
Практично від середини ІІ ст. у християнських колах розпочалися інтенсивні дослідження над
текстами Святого Письма, підживлені не лише релігійними, але й інтелектуальними почуттями.
Злам ІІ і ІІІ ст. ознаменувався першими біблійними працями Клемента Олександрійського (+212),
апогею біблійні студії отримали в діяльності Оригена (+254). Після нього постають десятки, якщо не
сотні біблійних праць, про які нам відомо з ''Історії Церкви'' Евзебія з Цезареї (+339), а також із каталогу
церковних авторів ''Про славних мужів'' св. Ієроніма (+419). Ці дослідження розвивалися як у колах
ортодоксальних, так і гетеродоксальних. У латинському світі св. Амвросій (+397) навчав людей читання
Біблії, особливо Старого Завіту, а після нього під кінець IV ст. велику справу виконав св. Ієронім, котрий
переклав цілий текст Святого Письма на латинську мову, а завдяки своїй діяльності у Римі заохотив до
його вивчання широкі кола римської аристократії. Як відомо, після свого переїзду у Віфлеєм у своїх
листах та коментарях він пояснював біблійні тексти. Саме його фундаментальна спадщина стане
основою західної біблеїстики.
Римська аристократія почала мандрівки до Святої Землі, маючи не лише біблійну освіту, але й засоби
для організації паломництв. Меланія Старша і Молодша, Сильванія, Пойменія, Паула та Євстохій,
імператриця Євдокія (V ст.) – ось кілька знаних у ті часи імен, що згадуються в письмових джерелах про
відвідування Святої Землі.
© Попович Я. М., 2014
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З одного із листів св. Єроніма довідуємося про пишно й пафосно організовані подорожі вельмож
знаті, що швидше нагадували не побожне християнське паломництво, а подорож із метою виявити свою
показну релігійність. Тут маємо справу із розрізненням релігійного паломництва з відповідною
духовною інтенційністю та релігійним туризмом, основною метою якого є ознайомлення з культурноісторичним пластом сакральних локусів.
Варто зазначити, що попри загальне зацікавлення Святим Письмом, ні в листах паломників, ні в
описах паломництв не знаходимо біблійних аргументів про важливість цієї практики. Адже відомо, що
до них заохочував Старий Завіт, в якому знаходимо, зокрема, т. зв. ''пісні паломників'' (''ґрадуальні
псалми''), а сам Ісус Христос відбував паломництво до Єрусалиму. Однак ці алюзії не захопили уваги
паломників: вони їхали до місць, пов’язаних із Біблією, але не черпали з неї аргументів для відбування
паломництва.
Було також чимало і небіблійних причин паломництв: на Сході знаходилися могили великих мучеників,
яких шанували однаково і західні, і східні християни (скажімо, св. Юрій або св. Текля). Тут бачимо щоразу
більше зацікавлення феноменологією чуда в християнському житті, що протягом віків зростатиме.
Окрім могил святих, паломники прагнули відвідати славних пустельників (скажімо, в Єгипті),
справжніх мужів Божих, котрі, правда, воліли усамітнитися від людського соціуму в самітності й аскетизмі.
Варто зазначити, що в зрілому Середньовіччі, порівняно з пізньою античністю, значно зросло
зацікавлення агіографічними оповідями.
Основоположним путівником для паломників була Біблія, котру вони попередньо ретельно
студіювали: саме вона визначала траси, яких трималися прочани. Траси паломництв визначали місця
біблійних місць: вони зазвичай були стандартними. Нерідко відвідували більше старозавітних місць, ніж
новозавітних.
Якщо вести мову про спосіб відвідання біблійних місць, то варто виділити два елементи: приватний –
позалітургійний та літургійний (у вузькому значенні цього слова).
Позалітургійний – це сама траса паломництва та пов’язані з нею обряди. Паломники відвідували
відповідні біблійні місця, вислуховували пояснення провідників. Пізніше мало місце те, що можна би
назвати ''паломницькою літургією'': читався відповідний фрагмент Святого Письма, пов'язаний із
конкретним місцем (наприклад, біля неопалимої купини зачитувався фрагмент Святого Письма, в якому
розповідалося про об’явлення Мойсеєві Господа), рецитувався якийсь із псалмів, промовлялися молитва та
благословення. Ці елементи повторювалися в різних варіантах, інколи до них додавалася Свята літургія.
З історичних текстів цікавою є реакція паломників на зустріч зі святими місцями. Наскільки Егерія поза
відчуттям великої радості з приводу відвідання тих місць не переживає надзвичайно своєї подорожі,
настільки Паула реагує емоційно-чуттєво на ті місця, в яких народився, жив і помер Ісус Христос. Правда,
варто зазначити, що автором цього емоційно-образного опису паломництва Паули є св. Єронім, котрий
немало послуговується пафосною риторикою. В Егерії зустрічаємо реакцію побожної та зацікавленої
особи, а в Паули, натомість, видно також глибоке духовне переживання, як і вплив ''біблійних студій'' св.
Єроніма; вона виражає не лише глибоке переживання, але й знання біблійних текстів.
Іншою є реакція Григорія з Нисси, великого теолога й містика, котрий прибув до Єрусалиму не з
паломництвом, а швидше зі ''службовою метою''. Цей отець Церкви про паломництва висловлюється
досить стримано і навіть упереджено.
Але таким був приватний аспект паломництв. Однак паломники прибували до Єрусалиму, щоб брати
участь у величних літургійних богослужіннях, як, наприклад, Егерія. Під час найважливіших свят
літургійного року натовпи паломників відвідували святі місця в Єрусалимі й околицях, проте вже не
приватно, а з метою участі в богослужіннях, в яких брали участь прочани разом із місцевим населенням,
зокрема з численними монахами й монашками, що проживали в Єрусалимі. Паломники брали участь як в
урочистих богослужіннях, так і щоденних.
''Приватна літургія'', про яку вище йшла мова, відзначалася своєю ''історичністю'': її відправляли в
місці давньої біблійної події, зачитувався фрагмент Святого Письма та промовлялася молитва, пов’язана
з конкретним місцем. Схоже було і з єрусалимською літургією, що відправлялася під час свят. Її
відправляли у тому місці, в якому колись історично відбулася певна подія, що становила семантику
християнського свята.
Ця літургія часто була пов’язана з великими фізичними зусиллями: пішки у процесіях доводилося
проходити кілька або кільканадцять кілометрів, її відправляли від світанку до заходу сонця, особливо під
час Великого Посту.
Весь цей літургійний супровід, природне середовище, людські численні натовпи, що прибули з різних
кінців світу й розмовляли різними мовами, пости, фізичні зусилля були причиною того, що паломники в
особливий спосіб емоційно-духовно переживали подію відвідання Святої Землі та під глибоким
враженням поверталися додому, приносячи інколи обряди єрусалимської літургії до своїх локальних
церковних спільнот (скажімо, адорація святого хреста в Західній церкві бере свій початок конкретно з
традиції єрусалимської церкви). У пізніших століттях паломники приноситимуть у свої країни також і
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загальний образ Єрусалиму – т. зв. ''Кальварії'', у котрих основним буде пасійний культ Ісуса Христа та
Пресвятої Діви Марії.
Із плином століть, зокрема після VIII ст., коли паломництво до Палестини було пов’язане з
численними небезпеками, починають домінувати інші об’єкти: могили святих (Петра і Павла в Римі,
святого Якова в Сантьяго-де-Компостела), місця появи ангелів (Монте Гаргано в Апулії чи Монт-СентМішель у Нормандії). Мабуть, найпізніше з’являються марійні санктуарії.
Серед паломницьких місць, пов’язаних безпосередньо з Ісусом Христом, популярними були ті, котрі
були присвячені культу святого хреста (Оттобойрен у Баварії чи Святий Хрест у Польщі). Проте,
порівняно зі згаданими вище, вони були менш популярними.
Зі зміною мети паломництва змінилися також його зміст та форма: зникає біблійний аспект, Святе
Письмо вже не виступає путівником, цю роль починає виконувати легенда, побожна оповідь.
Паломництво, котре на початку свого виникнення було швидше малопоширеним явищем у
християнській Церкві, стосувалося переважно еліти, пізніше стає більш масовим рухом, у результаті чого
знаходить своє канонічне обґрунтування. Своєрідною формою було т. зв. ''заступницьке паломництво'',
котре за своєю суттю суперечило самій інтенційності прощі. Таку форму паломництва однозначно
критикували реформатори XVI ст.
Шукаючи джерела ідентичності паломництва, варто звернути увагу на еволюцію цієї релігійної
практики в християнстві крізь призму розвитку теології, зокрема культу святих та його доктринального
поглиблення або католицької маріології. Варто зазначити, що у пізній античності навіть не було згадки
про марійні санктуарії як об’єкти паломництва. Правда, було б антиісторичною помилкою пробувати
відкинути всі елементи, якими ''обросли'' паломництва протягом віків, наприклад, уже згаданий марійний
акцент, мотивуючи фактом, що цей елемент не існував у стародавній Церкві. Серед них є багато цінних
та не можна їх оминути, розглядаючи історію католицького культу, що розвивається і збагачується.
Паломництво образно називають ''п’ятою'' Євангелією, оскільки чітко пригадує нам, що християнство
є ''релігією факту'' – втілення Ісуса Христа в історії людства.
Зустріч із тими місцями, в яких відбулися втілення та відкуплення, духовно й інтелектуально збагачує
людину.
Кожне християнське паломництво наділене виразним христологічним змістом, навіть якщо мова йде
про паломництво до марійного санктуарію чи гробу певного святого.
Старозавітне паломництво, що цементувало єдність ізраїльського народу, який ставав перед лицем
Всемогутнього, відігравало важливу роль і в утвердженні ранньоцерковного паломництва. Адже Церква
як новий Ізраїль також починала утверджуватися як міцна спільнота.
Паломництво пригадує, що релігія є не тільки справою душі, але й тіла – виступає інтегральним планом
входження людини в світовий простір. Це чітко розуміли та практично реалізували ранньохристиянські
паломники, котрі, зокрема, у фізичних зусиллях паломництва у Великий Тиждень перед урочистістю
Великодня виражали свою побожність не лише зосередженими контемпляційними молитвами, але й
фізичним зусиллям подорожі, яка для людини ХХІ ст. переважно видається немислимою.
Особливу історичну вагу мало паломництво біля 326 р. святої Єлени – матері Костянтина Великого.
Приклад цієї особи був важливим для тисяч інших прочан, що вирушали на дороги духовного
вдосконалення та пізнання місць, пов’язаних із земною історією Ісуса Христа. Саме вона першою
потурбувалася про те, щоб увіковічнити страждання і воскресіння Ісуса Христа, збудувала (при допомозі
тодішнього єпископа Єрусалима Макарія (біля 313-334) і, звичайно, самого Костянтина) у цих святих
місцях будівлі, якими пізніше будуть захоплюватися численні паломники. Як подають джерела, Єлена
віднайшла святий хрест – реліквії, що протягом століть притягатимуть до Єрусалиму не менше
паломників, ніж прекрасні будівлі.
Окремою деталлю є те, що свята Єлена не була єдиною особою, котра у той час відвідувала
Палестину. Тоді там також була Евтропія, мати дружини Костянтина. Саме з нею пов’язане будівництво
церкви в Мамре – місці, котре так часто пізніше відвідували паломники.
Мамре – біблійне місце (біля Хеврону) перебування Авраама та Ісаака, недалеко від печери Махпела,
де вони і поховані. Це місце укладання угоди між Богом та Авраамом. За тих часів у Мамре ріс гай
великих дубів, де прабатько монотеїстичних релігій звів вівтар для Ягве. Перед покаранням Содому й
Гомори під одним із таких дерев Авраам гостинно приймав ангелів, а також почув обітницю Господа, що
Сара народить йому сина (Бут. 13,18; 18,1-19; 35,27; 49,29-33; 50,13). Це місце ототожнювалося загалом
із Рама аль-Халіль (Халюль), яке розташоване біля 3 км. на північ від Хеврону. Припускається, що в часи
Авраама це не було місто, а приватна територія аморитянина Мамри (звідси й виник топонім). Він, як і
два його брати Ашколь та Анер, уклали угоду з Авраамом [1 : 1208].
Дуби в Мамре вважалися святими, оскільки Авраам спорудив у їх тіні вівтар Богові. У подальші
епохи тут будували різні санктуарії, найчастіше присвячені старому дереву, під котрим патріарх
розмовляв з ангелами. Ірод Великий оточив це місце кам’яним муром, де особливо виділив вівтар і
джерело Авраама. Під час війни з римлянами це місце було знищене, однак пізніше відбудоване за
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наказом відомого покровителя культури, мистецтва Адріана у 130 р. Після жорстокого придушення
повстання Бар-Кохби у 135 р. в цьому місці продавали євреїв у неволю.
Саме теща Костянтина Евтропія звела у цьому місці християнську базиліку. Пізніше мусульмани теж
шанували це святе місце [2 : 274].
Ось як пише про відвідання цього шанованого місця Ермія Созомен: ''Місцеве населення разом із
палестинцями, фінікійцями та арабами, що проживали далі, відзначали там щорічні свята. Сходиться там
багато […], для всіх то є очікуване свято: для євреїв, оскільки вони можуть похвалитися, що Авраам є
главою їхнього племені, для поган через візит ангелів, натомість, для християн тому, що вже тоді
побожному чоловікові об’явився той, який пізніше відкрито показався для спасіння людського роду як
народжений з діви. Відповідно до визнаної релігії, одні шанують те місце, молячись до Бога всякого
створіння, інші взивають допомоги ангелів, виливаючи жертовне вино та розпалюючи кадило або ж
забиваючи для жертви волів, овець, козлів чи півнів […] Одного дня, коли найкращим чином, як то
прийнято у поган, складали жертву за описаним способом, прибула туди на молитву мати дружини
Костянтина, котра пізніше розповіла про все цезареві'' [3 : 89-90].
Коли імператор довідався про це, то у своїх листах наказав Макарію та Евзебію, єпископові сусідньої
Цезареї, а також іншим єпископам із тих околиць, щоб збудували храм, котрий замикав би в своїх стінах
криницю патріархів і дуб, які були важливими об’єктами культу для сповідників різних релігій. Після
будівництва це святе місце далі відвідували не лише християни, але й юдеї та погани. Ермій Созомен
свідчить, що в Мамре, окрім релігійних паломництв та релігійних практик, відбувалися теж торгівельні
ярмарки, що не є якимось винятком для середньовічних санктуаріїв. У багатьох шанованих
середньовічних монастирях на найбільші християнські свята проводилися людні ярмарки, на котрих
можна було придбати, передусім, різного роду девоціоналії (предмети релігійного культу: ікони, хрести,
скульптурні фігури, розарії, молитовники тощо), а також і різні господарські товари.
Наведені приклади з описів паломництв св. Єлени та інших представників імператорської родини
промовисто доводять, що для Костянтина будівництво святинь на місцях, особливо позначених на
сторінках священної історії Старого чи Нового Завітів, були елементом його релігійної політики. Тому
особистість імператора, який надав християнству права свободи, безпосередньо заангажована в справу
виникнення та формування самого концептуального оформлення християнського культу, зокрема його
паломницького сегменту, а також культурних векторів у становленні сакральної географії християнства.
Приклад монарших осіб був вельми важливим для активізації паломницького руху до Палестини.
Зважаючи на знаковість і важливість паломництва матері імператора Єлени до Святої Землі, що було
не тільки ідейним відправним пунктом у християнстві відвідань святих місць, але й джерелом
літургійного календаря (встановлення свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього), агіографічного
корпусу (історії життя святої Єлени), сакрального мистецтва (іконографічні сюжети про знайдення та
прославлення хреста), дозволимо собі навести приклад історичного опису цієї мандрівки. Маємо на увазі
''Церковну історію'' Сократа Схоластика.
Мати імператора Костянтина отримала уві сні низку містичних видінь, які вказували їй на
необхідність відвідати святий град Єрусалим. У той час це місто після придушення єврейських повстань
і вигнання самих євреїв було практично знищене і спустошене. Єлена почала шукати Гроб Ісуса Христа,
що було нелегко зробити. Складність полягала у тому, що язичники, намагаючись знищити видимі
пам’ятки світоглядно незрозумілої для них релігії, засипали це місце землею і спорудили на тому місці
статую богині Афродіти [4: 109-112].
Варто окреслити певний історичний контекст подій, які перетворили Єрусалим на поганське місто, в
якому євреям навіть було заборонено перебувати.
Після захоплення і зруйнування Єрусалиму в 70 р. певний час місто залишалося в руїнах, серед яких
проживала невелика кількість населення. Коли було придушено повстання євреїв у діаспорі (115-117), на
усіх євреїв імперії впали криваві репресії, а на Храмовій горі на місці зруйнованої святині було зведено
язичницьке капище.
У 132-135 рр. в Юдеї відбулося антиримське повстання, відоме в історії під двома назвами: ІІ
юдейська війна та Повстання Бар-Кохби. Про самого провідника повстання відомо мало. Єврейська
традиція оповідає про нього як про вождя, який керував і економікою території, що перебувала під його
контролем, і армією. У сучасних йому документах та монетах, які він чеканив, Бар-Кохба іменується несі
Ісраель (''князь Ізраїлю'').
Зважаючи на відсутність докладних історичних даних, історики припускають, що повстання
вибухнуло ймовірно в 132 р.
Цьому передували окремі антиєврейські кроки римського імператора Адріана, який відвідав місто у
130 р. Згідно його декрету, здійснення обряду обрізання каралося смертною карою, а на місці Єрусалиму
він звів нове місто, яке назвав на свою та Юпітера Капітолійського честь Елія Капітоліна (Publius Aelius
Hadrianus). У цьому місті імператор збудував храм Юпітера, що і викликало продовження антиримських
повстань євреїв діаспори 115-117 рр.
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Елія Капітоліна, як й інші римські колонії, була споруджена за взірцем римського військового табору
(квадрат, всередині котрого проводяться вулиці, що перетинаються під прямим кутом). З того часу місто
і не піддавалося принциповому переплануванню, схема і розміри сьогоднішнього Старого міста в
основному співпадають із тими, що склалися при Адріані. На місці Храму було зведено святилище
Юпітера, а там, де колись розташовувалося Святеє Святих, була встановлена кінна статуя Адріана. У
місті були збудовані й інші язичницькі храми (Венери, Юпітера, Юнони та Мінерви), споруджені дві
тріумфальні арки й терми. Елія Капітоліна була невеликим провінційним містом. Протягом двох-трьох
століть у місті існувала християнська спільнота, і туди прибували християнські паломники, одними з
перших серед яких були саме представники родини імператора Костянтина. Фактично і єврейським
паломникам дозволялося відвідувати місто, але не проживати у ньому.
Заснування на руїнах Єрусалима римського міста та осквернення найсвятішого в очах євреїв місця
язичницьким богослужінням стало однією з основних причин повстання Бар-Кохби, в ході якого
ненадовго повстанці заволоділи святим містом, спорудили на місці зруйнованого тимчасовий храм і,
можливо, відновили жертвопринесення.
Історик Кассій повідомляє, що римляни в ході боїв зруйнували 50 фортець, знищили 985 поселень і
вбили 580 тис. людей. Чимало загинуло і римлян. За своїми масштабами повстання Бар-Кохби практично
переросло у війну, що загрожувала всій Римській імперії.
Останнім оплотом Бар-Кохби була фортеця Бетар в Юдейських горах. Саме тут загинув і лідер
повстання (ймовірно, це сталося у 135 р.). В єврейській традиції падіння Бетара було трагедією,
рівнозначною руйнуванню Першого чи Другого храмів. Під час репресій, що слідували після цього,
більша частина єврейського населення Юдеї була знищена. Вцілілі піддались жорстоким
переслідуванням, були поширені продаж у рабство та виселення з рідних місць, суворо заборонялося
проводити юдейські обряди. У результаті цієї поразки Юдея остаточно втратила свою незалежність. Так
завершилась остання із великих воєн, котру вели євреї стародавнього світу.
Під загрозою смертної кари, згідно декрету Адріана, у місто Єрусалим було заборонено доступ всім
обрізаним [5; 6].
Після смерті Ісуса Христа християни оточили турботливою опікою та пошаною місце Його
поховання. Вороги ж християнства засипали те місце землею і навіть звели там святилище Афродіти,
розмістивши там її статую.
Про це все довідалася мати Костянтина. Після її наказу знести статую античної богині на тому місці у
землі знайшли три хреста: на одному із них було розіп’ято Месію, а двох інших – розбійників. Також
знайшлася табличка Пилата, на якій трьома мовами було написано ''Ісус Назарянин цар юдейський''.
Єлена дуже засмутилася через те, що не було відомо, на якому конкретно хресті помер Ісус. Однак
єпископ Макарій, звернувшись до Бога з проханням містичної вказівки, отримує виразний знак
автентичності хреста Христового: до тіла смертельно хворої жінки почергово прикладали три хрести, і
від торкання до одного з них вона цілковито одужала. Таким чином, було знайдено дерево святого
хреста. Єлена наказала на місці Гробу Господнього збудувати прекрасну святиню, котру назвала Новий
Єрусалим, на противагу Храму, що лежав у руїнах.
Мати Костянтина частину хреста помістила в срібній скриньці і помістила для загального
пошанування. Іншу частину відправила в столицю своєму синові, який помістив її в свою власну статую,
що височіла на величезній колоні на форумі Костянтина. Імператор вірив, що місто, котре має таку
велику реліквію, ніколи не загине.
Сократ Схоластик уточнює стосовно цієї статуї: насправді це було зображення Христа як Сонця віри.
Єлена відправила своєму синові теж цвяхи, котрими було прибито тіло Христа. Костянтин зробив із
них шолом, який використовував під час військових походів.
Імператор особисто постачав матеріали для будівництва храму Гробу Господнього (Нового
Єрусалиму). Мати правителя, звівши в Єрусалимі Новий Єрусалим, збудувала також храм у Віфлеємі на
місці народження, а також на тій горі, звідки Христос вознісся на небо.
Історик свідчить, що св. Єлена під час свого паломництва та керівництва будівництвом храмів вела
аскетичний спосіб життя, сама подавала їжу на стіл [4: 109-112].
Висновки. Християнське паломництво, незважаючи на теологічний зв'язок із юдаїзмом, який
впродовж віків практикував відвідання сакральних місць, передусім Єрусалимського храму, виникає
лише в IV ст. Вирішальним моментом у зародженні християнського паломництва відіграла подорож
імператриці Єлени до Святої Землі, а також будівництво храмів у Єрусалимі, Віфлеємі, Хевроні, котре
здійснив імператор Костянтин. ''Теоретичною'' основою паломництва були студії над Святим Письмом.
Римська еліта прагнула наочно відвідати місця священної історії та місця поховання мучеників.
Паломництво відбувалося у літургійній (у вузькому значенні слова) та ''позалітургійній'' формах (читання
і розважання відповідних фрагментів Біблії у певних місцях). Становлення паломницької практики
співпадало з відродженням і відбудовою найважливіших місць священної історії.
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Попович Я. Н. Паломничество в раннехристианский период.
Проанализировано зарождение паломничества в раннехристианский период на основании работ
Эрмия Созомена и Сократа Схоластика. Освещены путешествие императрицы Елены,
строительство храмов в местах, связанных со священной историей, исследование текстов
Священного Писания, желание посетить могилы мучеников как ключевые моменты в становлении
христианского паломничества. Исследованы литургическая и ''внелитургическая'' формы
христианского паломничества.
Ключевые слова: паломничество, раннехристианский период, Святое Письмо, литургия.
Popovych Ya. M. Pilgrimage in the Early Christian Period.
The pilgrimage emergence in the early Christian period, based on the works by Hermias Sozomenus and
Socrates Scholasticus is analyzed. Empress Helena’s voyage, the construction churches in areas associated with
the sacred history, the study of the Holy Bible, the desire to visit the martyrs' graves as key points in the
Christian pilgrimage development are highlighted. The liturgical and "paraliturgical" forms of Christian
pilgrimage are studied. It is concluded that Christian pilgrimage, despite the theological connection with
Judaism, which practiced visiting of sacred places, specifically Jerusalem temple, appeared in the IV century.
The crucial moment in the Christian pilgrimage establishment was the Empress Elena's pilgrimage to the Saint
Land, the construction of temples in Jerusalem, Bethlehem, and Hebron, made by the emperor Constantine. The
theoretical bases of pilgrimage were studios on the Saint Letter. The Roman elite wanted to visit places of the
saint history and martyrs' graves. The establishment of the pilgrimage practice coincided with the revival and
reconstruction of the most important places of the saint history.
Key words: pilgrimage, Early Christian period, Saint Letter, liturgy.

73

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 37.013.42

Л. І. Міщик,
доктор педагогічних наук, професор
(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка)
aleksa9075@yandex.ru

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО
ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА
У статті розглянуто та проаналізовано наукові здобутки вітчизняних учених, які займаються
вивченням проблеми професійної підготовки соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності,
а також, визначено деякі аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога до
профілактики соціального сирітства (мета, принципи, умови професійної підготовки соціального
педагога до роботи з профілактики соціального сирітства). Надано стислу характеристику технології
підготовки соціального педагога до превентивної діяльності.
Ключові слова: професійна підготовка соціального педагога, діяльність соціального педагога,
сирітство, профілактика соціального сирітства.
Постановка проблеми. Система професійної підготовки соціальних педагогів в Україні почала
складатися на початку 90-х років минулого сторіччя. Підставою для появи подібного виду діяльності
стали соціальні проблеми, які виникли в суспільстві в результаті розпаду єдиного соціального,
економічного й геополітичного простору.
Зміна ціннісних орієнтацій спричинила появу й розвиток негативних соціальних явищ. Одним із
таких явищ стало різке збільшення числа дітей-сиріт, що відносяться до категорії самих уразливих
верств населення. Уперше українське суспільство зіштовхнулося з проблемою великої кількості дітей,
що залишилися без піклування батьків, тобто сиріт при живих батьках.
Як і інші соціально-педагогічні проблеми, соціальне сирітство детермінується безліччю тісно
пов’язаних між собою причин. До них можна віднести небажання суспільства визнавати проблеми дітейсоціальних сиріт, недостатнє державне фінансування програм по профілактиці соціального сирітства та
відсутність у їхньому штаті необхідної кількості соціальних педагогів, які займаються роботою з
батьками дітей групи ризику соціального сирітства.
Водночас вирішення цієї проблеми залежить від професійної готовності соціальних педагогів до
превенції соціального сирітства.
Аналіз психологічної, педагогічної і соціально-педагогічної практики показує, що знання соціальних
педагогів про профілактику соціального сирітства найчастіше зайво теоретизовано й недостатньо для
вирішення проблем дитини-сироти. Такі висновки дозволяють нам констатувати необхідність розробки
технології підготовки соціальних педагогів до профілактики даного небезпечного соціального явища
(соціальне сирітство), що виступає актуальним напрямком міждисциплінарних науково-теоретичних і
організаційно-методичних досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки до професійної діяльності й
формування готовності до її здійснення – одна з головних у соціальній педагогіці. Даній проблемі
присвячена велика кількість наукових праць.
Основні питання сирітства, проблеми виховання дітей-сиріт, їх життєдіяльності розглянуті в працях
таких визначних науковців (С. Архипова, О. Безпалько, Т. Гурко, І. Дементьєва, Л. Кальченко, А. Капська,
І. Пєша). Проблеми професійної підготовки у вищій школі та формування професійної готовності
педагогічних працівників були і залишаються об’єктом уваги багатьох дослідників (А. Алексюк,
В. Андрущенко, М. Євтух, О. Мороз, В. Омеляненко, П. Решетніков, В. Сагарда, В. Сластьонін, М. Фіцула).
Низка фундаментальних наукових праць розкривають питання теорії і практики професійної підготовки
фахівців соціально-педагогічної сфери (В. Бочарова, Ю. Галагузова, І. Звєрєва, О. Карпенко, І. Козубовська,
Г. Лактіонова, І. Мигович, В. Поліщук, Ю. Поліщук, С. Харченко). Концептуальні проблеми професійної
підготовки майбутніх соціальних педагогів висвітлені у наукових пошуках таких дослідників, як
Р. Вайнола, Н. Гарашкіна, М. Євтух, І. Ковчина, С. Когут, С. Марченко, Н. Пихтіна та ін.
Сучасні дослідження теоретичних і методичних засад професійної підготовки фахівців із соціально
педагогічної сфери зорієнтовані на вивчення: підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії із
різними категоріями клієнтів (О. Брусенко, О. Коломієць, С. Пащенко); формування готовності
майбутніх соціальних педагогів до організації та здійснення різних видів професійної діяльності
© Міщик Л. І., 2014
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(М. Малькова, Л. Смеренчак, О. Тютюнник, Н. Шпиг); різних складових процесу професійної соціальнопедагогічної підготовки у ВНЗ (В. Багрій, З. Бондаренко, О. Гутник, Л. Боднар, О. Коваль, В. Поліщук,
М. Трухан, О. Тютюнник, З. Фалинська та ін.). Низка авторів розглядають формування готовності з
позиції профільного навчання (О. Воронова, Л. Нікітіна, М. Черкасова), інші автори (Н. Нікітіна,
В. Пятуніна) пропонують реалізацію ідей контекстного навчання. Деякі дослідники розглядають у
структурі готовності майбутніх соціальних педагогів мотиваційно-ціннісний, когнітивний та креативний
компоненти (В. Сластьонін).
Отже, аналіз наукових праць з проблеми професійної підготовки соціального педагога до професійної
діяльності дозволяє нам говорити про актуальність даної проблеми. Однак ретроспективний аналіз
психологічної, педагогічної, соціологічної та соціально-педагогічної літератури, реальної практики
вищої школи показує, що даний напрямок на сьогоднішній день залишається недостатньо дослідженим.
Таким чином, виникає гостре протиріччя між потребами суспільства в соціальних педагогах,
підготовлених до вирішення професійних завдань із профілактики небезпечних соціальних явищ
(девіантна поведінка, соціальне сирітство), і недостатньою розробленістю теоретичних і практичних
аспектів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з даною категорією дітей.
Це й зумовило вибір теми нашої статті, метою якої є аналіз наукових праць, присвячених підготовці
соціального педагога до професійної діяльності та визначення деяких аспектів професійної підготовки
соціальних педагогів до роботи з профілактики соціального сирітства.
Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної, психолого-педагогічної та соціально-педагогічної
літератури дозволяє нам констатувати, що поняття ''готовність'', незважаючи на його широку вживаність,
не має однозначного трактування. Так, Н. Cамикіна [1] розглядає стан готовності як актуалізацію та
пристосування можливостей для позитивних дій у певних умовах, тобто в ситуації реальної діяльності, а
не можливої чи передбачуваної.
Незважаючи на наявність у науковому обігу різних підходів та тлумачень щодо розуміння готовності
фахівців до професійної діяльності (а у нашому випадку готовнсті соціального педагога до роботи з
профілактики соціального сирітства), можна виокремити низку суттєвих ознак цієї категорії:
1) складне, багатошарове, цілісне й інтегральне утворення;
2) функціонує як інтегрована властивість, система компонентів, характеристик особистості
майбутнього спеціаліста-професіонала;
3) містить такі основні компоненти:
– мотиваційний (позитивне ставлення до превентивної діяльності; володіння цінностями соціальнопедагогічної діяльності; сформованість комунікативно-рефлексивних установок) [2: 12-13];
– особистісний (сформованість професійно значущих якостей особистості, потрібних для
профілактичної роботи: атракція, емпатія, толерантність, рефлексія та ін.) [3: 166-167; 4];
– когнітивний (сукупність загальних і спеціальних знань) та діяльнісний (уміння і навички, необхідні
для кваліфікованого виконання соціально-педагогічних функцій і ролей, успішного вирішення
комунікативних завдань у сфері міжособистісної взаємодії із сім’ями дітей групи ризику соціального
сирітства, а також із самими дітьми-соціальними сиротами) [1: 12-13; 4];
4) неодмінна передумова для опанування та швидкої адаптації до професійної діяльності визначає її
результативність, дає змогу професіонально вдосконалюватися і безперервно підвищувати кваліфікацію
[3: 166-167].
Спираючись на наукові дослідження [5-7], можемо зазначити те, що готовність майбутнього
соціального педагога до профілактики соціального сирітства – це інтегративне, особистісне
новоутворення, динамічну структуру якого складає взаємодія трьох взаємопов’язаних і
взаємообумовлених компонентів:
• мотиваційно-ціннісного компоненту (сформованість особистісних, професійних моральних
якостей, норм і цінностей);
• інтелектуально-пізнавального компоненту (наявність професійних, спеціальних соціальнопедагогічних знань, що відображають специфіку роботи щодо організації профілактики
соціального сирітства, та їхнє осмислення майбутнім спеціалістом);
• операційно-діяльнісного компоненту (наявність професійних умінь та навичок для успішної
практичної роботи соціального педагога щодо превенції соціального сирітства).
Отже, за твердженням, в основу професійної підготовки і формування особистості соціального
педагога має бути покладені системний, особистісно-діяльнісний та індивідуально-творчий підходи. З
позиції системного підходу всі ланки педагогічної освіти повинні максимально стимулювати активний
стан усіх основних структурних компонентів особистості соціального педагога в їх єдності.
Індивідуально-творчий підхід, долаючи масово-репродуктивний характер сучасної педагогічної освіти,
виводить його на особистісний рівень, забезпечує вияв і формування у студентів творчої
індивідуальності [8].
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У докторській дисертації В. Поліщук ''Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в
умовах неперервної освіти'' (2006 р.) здійснено вивчення стану професійної підготовки соціальних педагогів.
Узагальнення результатів свідчить, про те, що теоретичні напрацювання недостатньо використовуються для
подолання суперечностей між постійно зростаючими вимогами суспільства до рівня професійної
компетентності соціальних педагогів і реальним рівнем їх професійної підготовленості.
У дисертаційному дослідженні С. Когут ''Система професійної підготовки соціального педагога у
вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз)'' (2005 р.) визначено умову
вдосконалення системи професійної підготовки соціального педагога в Україні. На думку авторки, такою
умовою є організація її першої ланки – допрофесійної підготовки шляхом впровадження у навчальновиховний процес загальноосвітніх закладів запропонованої моделі й орієнтовної програми з підготовки
старшокласників до соціально-педагогічної діяльності [9].
Важливим в аспекті теоретичного аналізу нашої проблеми є дисертаційне дослідження З. Фалинської
''Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах'' (2006 р.). Під
професійною підготовкою соціальних педагогів авторка розуміє процес формування фахівця нового
типу, здатного швидко й адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, компетентно
вирішувати соціально-педагогічні проблеми в усіх типах та видах навчально-виховних установ і закладів
соціальної роботи, на всіх рівнях управління [10].
К. Бакланов у своєму дослідженні ''Формування основ самоусвідомлення соціального педагога в
процесі професійної підготовки'' (1998 р.) розробив модель, яка містить три основні рівні розвитку, які
проходить самоусвідомлення соціального педагога в процесі професійної підготовки і професійного
самовдосконалення: перший рівень відповідає періоду професійної підготовки – це рівень формування
основ; другий рівень відповідає закінченню професійної підготовки і оволодінню системою професійних
знань, умінь та навичок, які становлять професійну компетентність; третій рівень – це рівень, яким
володіє сформований професіонал, який має досвід професійної діяльності і володіє професійною
духовністю як гармонією загальнолюдських, професійних і особистісних ідеалів [5].
У межах нашого дослідження цікавою виступає дисертація М. Малькової ''Формування професійної
готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками'' (2006 р.), в якій наведено
теоретичне узагальнення та практичне розв'язання наукової проблеми формування готовності майбутніх
соціальних педагогів до взаємодії із підлітками девіантної поведінки. В основу концептуальних положень, що
відображають сутність та особливості цього процесу, покладено ідею про розробку і реалізацію педагогічних
умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до цієї професійної діяльності [11].
Беручи до уваги наукові здобутки дослідників проблеми професійної підготовки соціального педагога
до професійної діяльності, які представлені вище, можемо виокремети мету професійної підготовки
майбутніх соціальних педагогів до роботи з профілактики соціального сирітства. Отже, мета –
оволодіння діяльністю по профілактиці соціального сирітства, заснованої на побудові комплексу
педагогічних, психологічних, соціальних і правових умов, спрямованих на запобігання появі в
суспільстві дітей-соціальних сиріт.
Система підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактичної діяльності повинна носити
комплексний характер та будуватися на основі наступних принципів: індивідуального підходу; єдності
теорії й практики; добровільної участі; поступового включення учасників у профілактичну діяльність;
послідовності; динамічності; поліфункціональності; співробітництва.
За нашим твердим переконанням, підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики
соціального сирітства буде здійснюватися успішно, якщо: розглядати превентивну діяльність
соціального як комплекс психолого-педагогічних, соціальних, медичних і правових умов; у процесі
підготовки реалізуються міждисциплінарні зв’язки, спрямовані на інтеграцію загальнопрофесійних і
спеціально-професійних знань, навичок корекційно-профілактичної роботи з дітьми-соціальними
сиротами. Зважаючи на обмежений обсяг нашої наукової публікації, розглядаючи технологію підготовки
майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи, стисло визначимо компоненти превентивної
діяльності без ґрунтовного їх описання. Це, наступні компоненти:
– ціннісно-орієнтаційний (формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики
соціального сирітства, визначення мети, завдань та принципів цієї діяльності);
– змістовний (моделювання системи професійних знань, умінь та навичок для фахівця соціальнопедагогічної роботи з профілактики соціального сирітства);
– технологічно-процесуальний (окреслення форм, методів і засобів професійної підготовки);
– діагностично-результативний (визначення динаміки поетапної зміни рівня готовності майбутніх
соціальних педагогів до профілактики соціального сирітства за допомогою діагностичного
інструментарію).
Результатом професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики соціального
сирітства має бути повноцінна готовність студентів до здійснення цієї діяльності. Критеріями готовності
майбутнього соціального педагога до застосування профілактичних заходів щодо недопущення появи в
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суспільстві дітей-соціальних сиріт можуть виступати наступні: індивідуально-значимий зміст
проведення превентивної діяльності; рівень теоретичних та практичних знань про форми й методи
профілактичної роботи; сформованість рефлексивної позиції, емпатії, позитивного самосприйняття.
Висновки. Отже, в межах наукового дослідження ми розглянули наукові здобутки вчених, які
займаються вивченням проблеми професійної підготовки соціального педагога до соціально-педагогічної
діяльності, а також, визначили деякі аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога
до профілактики соціального сирітства. На цьому, багатогранність проблеми сутності та змісту
підготовки молодого фахівця до соціально-педагогічної роботи розкриває перед нами ще цілий спектр
напрямків дослідження, які поки що знаходяться поза увагою дослідників: обґрунтування необхідності
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики соціального сирітства учнів
ЗОШ; розробка технологій професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з учнями-соціальними
сиротами та дітьми групи ризику соціального сирітства; визначення критеріальних показників
ефективності професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики соціального
сирітства в умовах навчально-виховних установ тощо.
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Мищик Л. И. Некоторые аспекты профессиональной подготовки социального педагога к
профилактике социального сиротства.
В статье рассмотрены и проанализированы научные достижения отечественных ученых,
занимающихся изучением проблемы профессиональной подготовки социального педагога к социальнопедагогической деятельности, а также определены некоторые аспекты профессиональной подготовки
будущего учителя к профилактике социального сиротства (цель, принципы, условия профессиональной
подготовки социального педгога к работе по профилактике социального сиротства.) Предоставлена
краткая характеристики технологии подготовки социального педагога к превентивной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка социального педагога, деятельность социального
педагога, сиротство, профилактика социального сиротства.
Mіshсhik L. І. Some Aspects of the Social Care Teacher's Professional Preparation to the Child
Abandonment Prevention.
The system of social care teachers' training in Ukraine began to form in the early 90's of the last century. The
reasons for this activity appearance are social issues that have arisen in the society as the result of the social,
economic and geopolitical space collapse. The analysis of psychological, educational and social and
pedagogical practice shows that the social care teachers' knowledge on the prevention of the child abandonment
is often insufficient to address the certain orphan. These findings allow us to state the need for the technology
development for social care teachers directed on this dangerous social phenomenon prevention that performs
the actual aim of the interdisciplinary scientific and theoretical, organizational and methodological research.
The purposes of the article are the analysis of scientific papers on the social care teachers' preparation for the
profession and the determination of some aspects of training social care teachers for the child abandonment
prevention. The article discusses and analyzes scientific achievements of local scientists who are studying the
problem of training social care teachers for social and educational activities, as well as the description of some
aspects of training future social care teachers for the child abandonment prevention (purpose, principles,
conditions of training social teachers to the child abandonment prevention). The brief description of the
technology of the social care teacher training to the child abandonment prevention is supplied.
Key words: training social workers, social activities educator, orphans, prevention of child abandonment.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто зародження характерних для українського образотворчого мистецтва нових
стильових тенденцій, що було відгуком на історичні і соціальні зрушення в суспільстві. Розкрито прояв
тенденцій культури, яка виявляє і символізує національний світогляд, етичні, естетичні, мистецькі,
релігійні чи соціальні аспекти життя народу в кожній добі його існування.
Ключові слова: національна культура, образотворче мистецтво, державотворення.
Постановка проблеми. Культура – це образ народу. Як зазначає Мирослав Семчишин, вона виявляє і
символізує національний світогляд, етичні, естетичні, мистецькі, релігійні чи соціальні аспекти життя
народу в кожній добі його існування. Українська культура, хоч і виростала та формувалася в різні
історичні часи на підґрунті іншо-культурних наверстувань і процесів, остаточно вивершилась у наскрізь
самобутню національну культуру і мистецтво [1: 22].
Метою статті є розгляд зародження характерних для українського образотворчого мистецтва нових
стильових тенденцій як відгук на історичні і соціальні зрушення в суспільстві.
Виклад основного матеріалу. В. І. Наулко розглядає феномен національної культури як цілісну
систему досягнень народу загалом, його внесок у сучасну цивілізацію. Національна культура не
обмежується рамками сукупності лише традиційно-побутових особливостей, що складалися у минулому,
оскільки відбувається постійна взаємодія нового і старого, тобто інновацій і традицій, а поряд із
національно-специфічними особливостями існують та розвиваються загальнолюдські, які стають
надбанням усіх народів. Належність людей до певного етносу визначається на основі того, володарями
культурних надбань якого народу вони є, чиї прогресивні творчі зусилля у різних галузях господарської,
громадської та культурної діяльності, науки, літератури, мистецтва продовжують.
Українська національна культура пройшла складний шлях, увібравши в себе кращі надбання минулого,
збагатившись культурами інших народів та збагативши світову культуру. Вона являє собою творчу
спадщину представників усіх народів, що жили і живуть серед українців. Так, давні культурні пам’ятки
верхнього палеоліту Мізинської стоянки на Чернігівщині, петрогліфи Кам’яної Могили в Приазов’ї різних
епох, антропоморфні стели бронзового віку, пам’ятки трипільської культури, пов’язані з культом
землеробства, культура скіфів, сарматів були в основі давньоруської культури східнослов’янських племен.
Високого рівня розвитку досягають архітектура і монументальний живопис в епоху Київської Русі,
зароджується і розвивається писемність, удосконалюється прикладне мистецтво. У ХV-ХVІІ ст.
формується українська народність, кристалізується її культура, в образотворчому мистецтві виникають
жанри портрету, пейзажу, історичної, побутової картини, батального живопису. Книгодрукування дає
поштовх розвитку гравюри. При цьому варто зазначити, що саме народна творчість і саме життя народу
визначали характер українського професійного мистецтва. В ХVІ-ХVІІІ ст. в українському образотворчому
мистецтві знаходять свій вияв традиції Ренесансу і бароко, а на межі ХVІІІ-ХІХ ст. – класицизму
(А. Лосенко, І. Мартос, Д. Левицький, В. Боровиковський, А. Куінджі) [2: 245-248].
Буржуазно-демократичний визвольний рух, процес демократизації всього суспільства та культурного
життя в ХІХ ст. спонукав до змін у поглядах на суспільну роль мистецтва. Ставилось завдання
критичного дослідження сучасного життя, тому побутовий жанр у цей час виходить на перший план.
Розширюється коло сюжетів, поглиблюється поняття типовості характерів, розкривається психологія й
індивідуальна неповторність людини незалежно від її соціального становища. Найяскравішим прикладом
цього може бути творчість Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), який художніми засобами
розкриває і втілює в літературі та образотворчому мистецтві народне життя. У його творах герої
проходять глибоку духовну еволюцію, як, наприклад, у ''Притчі про блудного сина'' 1856 року. Це було
початком нової доби українського мистецтва, коли традиційні уявлення класичного стилю, який панував
тоді в Російській імперії, відтіняються проблемами соціально-психологічного плану у висвітлені різних
сторін суспільного життя. Так, порушення класичних правил перспективи в роботі ''У казематі'', що
завершує ''Притчу'', – винесення на передній план з глибини тюремної камери світлого вікна з гратами,
крізь яке пробивається сонячне проміння, що підкреслює та допомагає проникнути в психологію
духовного світу в’язня, сповненого пробудженням людської свідомості, який здається самотнім, чужим у
тому в’язничному оточенні [3].
У таких образотворчих творах, як ''Кара колодкою'', ''Кара шпіцрутенами'', ''Мангишлацький сад'',
''Казашка зі ступою'', ''Дніпропетровські русалки'' Т. Г. Шевченко розкриває глибоке людське почуття,
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створює психологічний характер. Своєю творчістю він підняв українську філософську, літературну і
художню традицію на новий рівень.
Твори Т. Г. Шевченка ''Циганка-ворожка'', ''Катерина'', офорти 1844 р. на історично-побутову
тематику – ''Видубицький монастир'', ''Дари в Чигирині'', ''Судна рада'' визначаються блискучою
технікою, життєвістю й історичною правдою. Наприкінці 1860 р. за майстерність у гравірувальному
мистецтві Т. Г. Шевченко був визнаний академіком імперської Академії мистецтв.
Творчий поштовх Т. Шевченка знайшов своє продовження і розвиток у діяльності Л. Жемчужникова
(1828-1912), І. Соколова (1823-1918), К. Трутовського (1826-1893) та інших, які у своїх картинах
зображали багатогранність народного життя, його історію, культуру, прагнення тощо.
У другій половині ХІХ ст. спостерігаються процеси демократизації мистецтва, відхід від класицизму і
звернення художників до соціальної тематики, точного відтворення дійсності. Позитивно вплинуло на
розвиток образотворчого мистецтва в Україні засноване в Петербурзі Товариство пересувних виставок.
Це була взаємодія двох культур на одному історичному просторі соціального розвитку. Остання третина
ХІХ ст. була тісно пов’язана з діяльністю товариства і здобула назву ''передвижництво''. Українська тема
сприяла посиленню романтичних тенденцій у творчості основоположників цього Товариства
І. Крамського та І. Репіна, які були українського походження – з Чугуєва на Харківщині. Епічного
звучання набула українська природа у полотнах А. Куїнджі, який теж народився в Україні і був учнем
І. Айвазовського, який народився в Криму і започаткував цілу школу українських мореністів [4: 137-140].
Український період творчості Миколи Ге відзначається глибоко філософськими творами (''Що є істина''
(1890), ''Голгофа'' (1892), імпресіоністичними портретами (''Портрет хлопчика-українця'') та ін.
Історична, соціально-побутова, пейзажна тематика, портрет знайшли своє втілення і розвиток у багатьох
образотворчих творах українських художників. Прикладами можуть бути роботи голови Одеського
Товариства південноросійських художників, створеного в 1890 р., М. Кузнєцова (1850-1929) ''На
заробітки'', К. Костанді (1852-1921) ''В люди'', ''Бузок'', С. Кишинівського (1862-1942) ''Ранок у
буцегарні'', М. Пимоненка (1862-1912) ''Святочне ворожіння'', М. Самокиша (1860-1944) ''Тройка'',
В. Орловського (1842-1914) ''Хати в літній день'', С. Світославського (1857-1931) ''Воли на оранці'',
П. Левченка (1856-1917) ''У Пашенному'', С. Васильківського (1854-1917) ''Бездоріжжя'', Г. Головкова
(1863-1909) ''Дубки'' та багатьох інших.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характерний для українського мистецтва розвитком нових стильових
тенденцій. Монументальні роботи М. Врубеля, В. Васнєцова, М. Нестєрова по розпису Володимирського
собору та оновленню стінопису Кирилівської церкви передають дух мистецтва давньої Русі в його
невпинному русі й знаменують наступний етап, пов’язаний із зародженням нового стилю – модерну. Так,
М. Врубель у Київській період творчості в модерні органічно поєднав високу традицію монументального
живопису Київської Русі, поетику народного епосу та пластичну основу мистецтва Італійського
Відродження. За допомогою наростаючих ритмів, контрастів пластичних форм із міцною проробкою
майже кубістичних об’ємів він домагається драматичного відчуття простору.
Висновки. Початок ХХ ст. відзначається прагненням українських митців не тільки споглядати, а й
створювати пластичну структуру внутрішнього світу людини в її складних і багатогранних зв’язках із
навколишнім світом, що відповідало змісту нової епохи соціальних катаклізмів. Приходить захоплення
декоративністю колірних сполучень, пружним рухом ліній, відчуттям неповторної сили процесу
творення. Український портрет набуває нових рис синтетичності й концептуальності, увібравши в себе
досвід народного портрета ХVІІ-ХVІІІ століть, досягнення імпресіоністів у живописі пейзажу, інтер’єра
та запровадження в своїй декоративній системі барвистого світу народного мистецтва. Наприклад:
роботи Ф. Кричевського (1879-1947) ''Наречена'', ''Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі'',
О. Мурашка (1875-1919) ''Портрет дівчини у червоному капелюсі'', ''Селянська родина'' та ін.
У цей час в українському мистецтві зароджуються нові напрямки: футуризм – Д. Бурлюк (1882-1967)
''Час'', кубофутуризм – О. Екстер (1882-1949) ''Три жіночі постаті'', експресіонізм – О. Богомазов (18801930) ''Пейзаж'', гіперреалізм – В. Єрмилов (1894-1967) ''Хліб. Тарілка. Ніж'', неокласицизм –
М. Водзицька (1878-1966) ''Концерт'' та ін. Це було відгуком на історичні і соціальні зрушення в
суспільстві - нові форми життя вимагали нових форм мистецтва.
Як зазначав відомий історик і теоретик мистецтвознавства Ф. Шміт, українське найновіше не
виникало на пустому місці, а мало тісний зв’язок із народною традицією й інтенсивно освоювало давній
ґрунт іконопису, народної картини, лубка, розпису, різьби та тогочасного міського образотворчого
фольклору у вигляді реклами, вивіски [5: 6].
Природа надихає і зближує творчість різних майстрів українського пейзажу – майстра пастозності
широкого живописного мазка С. Колеснікова (1875-1955) – ''Напровесні'', сонячного колориста
М. Бурачека (18871-1942) – ''Золота осінь'', модерніста А. Маневича (1881-1942) – ''Вінниця. Єрусалимка''
та В. Кричевського (1872-1952) – ''Річка Псьол'' та ін.
Реалістична традиція передвижників посідає й надалі важливе місце в українському мистецтві.
Наприклад: картина Ф. Красицького (1873-1944) ''Гість із Запоріжжя'', в якій історична тематика
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вирішується в побутовому плані, по-своєму трактується відомий образ народного живопису козакабандуриста; побутова картина Г. Світлицького (1872-1948) ''Музиканти'' та ін.
Український портрет та побутовий жанр висвітлюють народне життя у роботах І. Труша (1869-1941)
''Гуцулка з дитиною'', О. Кульчицької (1977-1967) ''У свято'', О. Новаківського (1872-1935) ''Втрачені
надії'' та ін. Історична тематика найшла відображення у творчості видатних українських майстрів
М. Самокиша (1860-1943) ''В бою Максим Кривоніс з Яремою Вишневецьким'', М. Івасюка ''В’їзд
Богдана Хмельницького в Київ'', Ю. Коссака ''Зустріч Хмельницького з Тугай-беєм. 1885'' та ін.
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Бабенко Л. В. Социокультурные ценностные ориентации развития Украинского изобразительного
искусства ХІХ начала ХХ века.
В статье рассматривается зарождение характерных для украинского изобразительного искусства
новых стилевых тенденций, что было отзывом на исторические и социальные сдвиги в обществе.
Раскрывается проявление тенденций культуры, которая обнаруживает и символизирует национальное
мировоззрение, этические, эстетичные, художественные, религиозные или социальные аспекты жизни
народа на протяжении его существования.
Ключевые слова: национальная культура, изобразительное искусство, создание государства.
Babenko L. V. Socially Cultural Valued Orientations of the Ukrainian Fine Art Development at XIX and the
Beginning of the XX Centuries.
The article considers the origin of new stylish tendencies characteristic for the Ukrainian fine art, which is the
review on historical and social changes in the society. The display of cultural tendencies discovering and
symbolizing the national world view, ethical, aesthetical, artistic, religious or social aspects of people's life
during their existence is shown. The Ukrainian culture though grew and formed in different historical times on
the basis of cultural and art processes. Fine art had the close connection with the folk tradition and intensively
mastered icon-painting, folk picture, painting, screw-threads et al. The bourgeois democratic liberation
movement, the process of the society's democratization and cultural life in the ХІХ century changed in views to
the art public role. The second half of the ХІХ century witnesses processes of art democratization, walking away
from the classicism and artists' appeal to the social subject, exact reality recreation. The beginning of the ХХ
century is marked by the Ukrainian artists' aspiration not only to contemplate but also create the plastic
structure of the internal man's world in its difficult and many-sided copulas with outward things, which
answered the maintenance of the new epoch of social cataclysms. The infatuation for the decorativeness of color
connections is shown by the resilient motion of lines, the feeling of the unique force of the creation process.
Key words: national culture, fine art, creation of the state.
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МУЗИЧНА ОСВІТА ЧЕСЬКОГО Й НІМЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (XVIII–ХІХ СТ.)

У статті висвітлено різноманітні аспекти діяльності чеських та німецьких музикантів на території
складного геополітичного регіону, яким була територія Волинської губернії у визначений період. В
оглядовій формі показано вплив культури даних етносів на волинську освіту і мистецтво. Наголошено
на багатовекторному характері діяльності та універсальності освітян означених етнічних груп. Також
зроблено акцент на важливості подальшого вивчення і осмисленні результатів досліджень для
закріплення взаємовідносин українського народу з представниками чеського та німецького етносів у
сучасних умовах входу держави Україна в європейський соціум
Ключові слова: чеські та німецькі музиканти, Волинська губернія, культура,освіта.
Постановка проблеми. На території, яку в різні часи називали Волинню, Волинською губернією,
Волинською областю, завжди мешкала значна кількість етносів, зокрема європейських. Серед них
окремо варто виділити представників чеського та німецького народів. Їх взаємовідносини з українством
не завжди були безхмарними, проте історія вже розставила все на свої місця. Сьогодні ми з вдячністю
констатуємо, що чеські й німецькі митці зробили чимало добрих справ на нашій землі.
Аналіз наукових публікацій та публікацій. В останні роки з’явився значний масив теоретичних
праць, які тією чи іншою мірою висвітлюють означену тематику: Т. Беднаржової, С. Волкової,
В. Дребота, Б. Зєлінського, К.-П. Коха, Г. Макаренка, В. Павленко, Й. Пракс, С. Пультера,
І. Сташевської, В. Щепакіна.
Відтак, метою дослідження є висвітлення ролі і значимості діяльності чеських і німецьких педагогівмузикантів у становленні і розвитку мистецьких освітніх традицій складного геополітичного регіону,
яким була Волинська губернія в означений період.
Виклад основного матеріалу. На тлі нечуваної й жахливої руїни як II Світова війна майже непомітною
стала така подія, як відбуття на батьківщину значної кількості чеського населення регіону в 1947 р.
Практично зникла спільнота, яка завжди братньо-лояльно ставилася до своїх співгромадян, і, дякуючи якій,
українство сьогодні має вагомі набутки практично в усіх галузях музичного мистецтва та освіти.
Завдяки розгалуженій системі підготовки музикантів, Чехія у XVIII-ХІХ ст. була в авангарді розвитку
європейського інструментального виконавства та педагогіки. Національною рисою чеської музичної
педагогіки, яка спиралася на гуманістичні погляди Я.-А. Коменського, була планомірна підготовка музично
обдарованих дітей до подальшої громадської діяльності у цій сфері. Традиції отримання музичної освіти в
Чехії сягають початку ХVI ст., коли Празький та Оломоуцький університети стали осередками музичнотеоретичної думки. Музична освіта Чехії мала спочатку суто релігійний характер і надавалася у школах
ордену єзуїтів до реформи 1774 р., коли був закладений фундамент розвитку світської школи.
До світової історії мистецтв увійшли імена Я. Зеленки, Б. Черногорського, Й. Мислівечека, братів
Бенда, засновників Мангеймської школи родини Стаміц та ін., чия діяльність вплинула на подальший
розвиток симфонізму та камерного виконавства в Європі. Серед чеських музикантів було чимало
новаторів в інструментальному виконавстві та педагогіці. Вплив чеських майстрів зазнали віденські
класики, а у ХІХ ст. чеські педагоги сприяли розвитку талантів Ф. Шуберта (В. Ружичка), Ф. Шопена
(В. Живного, В. Вюрфель), Ф. Ліста (К. Черні, А. Рейха), Е. Гріга (Ф. Шедивого), М. Лисенка (Ненквич,
А. Паночіні, В. Вольнер, Й. Вільчек), які стали засновниками національних композиторських шкіл [1].
Бурхливий розвиток музичного мистецтва у Чехії у ХVІІІ ст., діяльність у Празі багатьох видатних
музикантів, зокрема В.-А. Моцарта, сприяли утвердженню Праги як найкрупнішого європейського
музичного центру. Серед чеських національно-просвітницьких закладів, діяльність яких австрійський
уряд був вимушений дозволити, було ''Товариство сприяння розвитку музики в Чехії'', на базі якого у
1811 р. відкрилася Празька консерваторія. Запровадження вищої музичної освіти у багатьох
європейських народів збігалося з активізацією процесів культурного національного відродження.
Вагомий внесок у розвиток теоретичної думки Паризької консерваторії зробив її професор, музичний
партнер Л. ван Бетховена у Бонні, чех А. Рейха, який обґрунтував необхідність виховання національних
музичних кадрів шляхом вивчення та творчого засвоєння музичного фольклору. Усі означені вище
тенденції чехи репрезентували на волинській землі.
Чеські волосні управління губернії (в містах Дубно, Луцьку, Галичі) окрім інших функцій, брали на себе
організацію сільських закладів культури і освіти. Так, у деяких шинках існували спеціальні музичні зали, де
за невеличку плату можна було подивитися виставу і послухати оркестр. Дуже розповсюдженим серед
© Бовсунівська Н. М., 2014
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чехів був театр: наприклад, самодіяльні митці с. Боратина Дубенського повіту ставили спектаклі про життя
чеських національних героїв Яна Жижки та Яна Гуса. Повсюдно діяли аматорські оркестри,
влаштовувалися музичні вечори, особливістю яких було те, що зібрані кошти, як правило, передавали до
доброчинних товариств. Чехи розуміли важливу роль музичної освіти у морально-релігійному вихованні
молоді, тому мистецькі колективи (оркестри, хори) завжди ставали осередками просвіти і робили значний
внесок у розвиток місцевої культури. Неабияке значення мала діяльність окремих музикантів. Їхній
високий професіоналізм сприяв становленню багатьох мистецьких шкіл Європи, в тому числі й української.
Для Волині, зокрема, велике значення мала професійна універсальність митців: в одній особі часто
поєднувався талант композитора, виконавця, диригента, педагога, теоретика музики. Чеські викладачі
працювали в багатьох навчальних закладах: як у відомих гімназіях і ліцеях, так і в скромних
монастирських школах. Ще з XVIII ст. в Україні відоме ім’я диригента, скрипаля Франца Ксаверія Бліми.
У своїй творчості він опирався на фольклор. З 1818 р. працював капельмейстером у селі Хотин, а дещо
пізніше – в Житомирській капелі відомого мецената графа М. Камбурлея, який своїм музикантам
подарував цілу вулицю з будинками та збіжжям, а його дружина привезла в Житомир оркестр (60
артистів) і хор (120 артистів). В. Любарській василіанській школі учні вчилися гри на флейті, гітарі,
скрипці, кларнеті, фортепіано. Викладачами працювали Мацей Пальхейм (скрипка), Мацей-Вацлав
Ленхарт (фортепіано) [2]. Іспити в цій школі перетворювалися на святковий концерт, бо батьки та
меломани завжди відвідували ці заходи. У с. Межиріччя Корецьке у школі, якою опікувався орден піарів
(піярів), працював Антон-Леопольд Галерт (клавікорд), котрий музики навчався в Празі. Дворянин за
походженням, незаможних учнів він навчав безкоштовно. Там же проходила музично-педагогічна
діяльність Йозефа-Войцеха Нудера: ''учитель музики на клавікордах, років 48, вчився у Празі та Відні,
виконує роботу з користю для юнацтва'' [3: 4].
На початку ХІХ ст. на Волині шириться новий тип навчального закладу – приватний пансіон. Варто
зазначити, що й тут чеські педагоги-музиканти проявили себе якнайкраще: так, у Бердичівському
пансіоні француза де Вольсе музику викладав педагог із відомим музичним прізвищем – Михайло Черні;
власники Любарського пансіону Фердинанд та Кузина Штрайд особисто викладали музику в своєму
закладі; у звітному списку 1843 р. Житомирського Зразкового пансіону музиканти мали чеські прізвища:
Нєхлєба, Рішанек, Новак, Щасний [шам. чесь. муз]; у Кременецькому ліцеї працював уже згадуваний
Йожеф Ваньончик, котрий познайомив викладачів і учнів з ідеями просвітницького руху Чехії.
Діяльність Й. Ваньончика була багатогранною: він викладав співи, керував хором. Саме йому належить
ідея створення ''інституту вчителів і органістів'' для розповсюдження мистецтва в тутешній провінції; у
Житомирі працював Йожеф Шадек. Разом із синами він брав активну участь в музичному житті міста:
займався викладацькою діяльністю в чоловічій гімназії, приватно вчив гри на скрипці, фортепіано,
контрабасі, віолончелі [3].
На одному з католицьких кладовищ Житомира знаходиться поховання Ернеста Несвадби (1817-1877
рр.). Його могила розміщена недалеко від місця поховання Юліуша Зарембського (1854-1885 рр.).
Геніальний учитель-чех і учень-поляк (адже саме Е. Несвадба керував становленням молодого музиканта)
назавжди поряд. Оселившись після 1861 р. в Житомирі, чеський педагог став знаною людиною не тільки в
колах творчої інтелігенції. Він, власне, сам був своєрідним мистецьким ''центром'': викладацька діяльність
тісно переплелася у нього з активним суспільним життям [3]. Іншим видатним діячем чеської музичної
освіти на Волині став Едвард Валєк. Він так само займався викладацькою і композиторською діяльністю,
але, водночас, був суворим і вимогливим музичним критиком, друкувався майже в кожному номері
волинської преси, з успіхом керував ''Артистичним товариством'', Олексій Поспішил (м. Дубно) виконував
обов’язки голови педагогічної ради жіночої гімназії. Пізніше він з успіхом поєднував директорство в
чоловічому та жіночому навчальних закладах із широкою музично-педагогічною діяльністю: видавав
перекладені ним з латини підручники для консерваторій [3]. Уродженець села Вільшанка знаний чеський
педагог і етнограф Є. Рихлік загинув у сталінських застінках.
У середині XIX ст. під впливом імператорських освітніх реформ система шкільництва на Волині
значно поліпшилася. Це призвело й до змін у музичній освіті етносів краю. Окрім розширення мережі
початкових шкіл, постало питання відкриття середніх національних навчальних закладів – реальних
училищ. У 1870 р. у с. Мирогощі (Дубенський повіт) було відкрито чеське реальне училище. Поряд із
Законом Божим, математикою, російською мовою учні (98 чоловік) опановували спів. У школах же
активно організовували хори, які співали при церквах. Окрім, так би мовити, практичного втілення
любові чехів до співу, Міністерство Народної освіти мало на меті прилучення чехів до православ’я та
їхню подальшу асиміляцію. Історія створення одного з навчальних закладів Житомира є найкращим тому
прикладом. У 2009 р. виповнилося 120 років чеській школі на Крошні у Житомирі. Нині школа № 16 є
однією із потужних освітніх одиниць області. А починалася вона з маленького будинку В. Малі й
працювала за програмою однокласної церковнопарафіяльної школи з дворічним терміном навчання. У
понеділок, середу, п’ятницю та суботу діти займалися в хорі. У колективі співали протестанти, католики
і навіть один розкольник [4].
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У кінці ХІХ ст. на Волині вже існувало 18 чеських шкіл. Щодо музичного таланту чехів, то
сподівання Міністерства народної освіти виправдалися: 29 серпня 1890 р. у с. Варковичах імператор
Олександр ІІІ стоячи аплодував оркестру чеських народних шкіл. Проте, надії на проросійську
спрямованість освіти чеської спільноти розтанули [5]. Незважаючи на наявність початкової школи в
кожному чеському селі, заможні колоністи давали дітям середню та вищу освіту в нечисленних гімназіях
Житомира, Луцька, Рівного. Незаможні та ''середняки'' вчили своїх нащадків у сільських школах.
Набуття освіти чехи Волині розглядали як необхідну умову досягнення успіху в господарській діяльності
й покращення власного добробуту. Сім’ї із середнім достатком були більш зацікавлені в національному
вихованні, бо учні в гімназіях могли набиратись ''чужої'' культури та соціал-демократичних ідей. Тому
більшість чехів вбачала мету освіти в наданні дітям професійних навичок, які допоможуть в
майбутньому утримувати сім’ю.
Незважаючи на певну автономізацію побуту, чехи завжди з повагою ставилися до українців, серед
яких жили. Колоністи вивчали культуру та історію спорідненого слов’янського народу. Головними
формами музичної освіти чехів Волині були оказіональні (традиційне навчання народної пісні та музиці)
та позаінституційні (музичні зали в сільських шинках, хори при церквах, народні театри тощо). Однак у
чеських реальних училищах музика викладалася як навчальний предмет, що дає підстави говорити про
елементи системності у музичній освіті школярів чеського походження у XIX ст. Таким чином, дана
спільнота, хай і не найчисленніша на Волині, протягом XIX ст. зберігала свою мистецьку самобутність,
що відбилася на музичних традиціях та освіті. На волинських теренах чехи працювали самовіддано, тому
навряд чи можна назвати музичноосвітню галузь, в якій відсутні чеські прізвища:
– гастрольна діяльність чеських митців, чиї виступи сприяли підвищенню культурного рівня аудиторії;
– широке використання теоретичних праць чеських авторів у навчальних закладах;
– ініціювання запровадження у навчальних закладах музично-теоретичної освіти;
– організація приватних музичних шкіл та класів;
– заснування і розвиток багатьох українських інструментальних шкіл;
– керівництво інструментальними колективами різних рівнів (від розкішних оперних оркестрів до
учнівських камерних ансамблів);
– хорова диригентська діяльність;
– просвітницька діяльність;
– нотодрукування та інша комерційна діяльність у мистецькій сфері.
Також вагомою є частка чеських майстрів музичних інструментів...
Німці цікавилися даною територією ще з часів Київської Русі. Культурно-економічні взаємини обох
народів налічують багато століть: ще з XI ст. торговельні шляхи пов’язують Київ та Регенсбург. Після
завершення турецької кампанії уряд Катерини II створив сприятливі умови для розселення німців на
території Волині. В той час відносини уряду з даним етносом характеризувалися як мирне співіснування
і взаємоневтручання в життя і справи одне одного (зважимо на походження монархині). З плином часу ця
політика докорінно зміниться, причиною чого стануть зміни в благородному сімействі російських царів а
також політика русифікації та воєнна доктрина.
Поступово німецький етнос ''освоював'' міста Луцьк, Володимир-Волинський, Рівне а також численні
села й містечка. Ще й сьогодні на мапах декількох областей, що колись входили до складу губернії, є
населені пункти з німецькими назвами: Жозефін, Анета, Едвардов, Марієндорф, Меланієндорф,
Антонієндорф, Фюрстенталь, Фюрстендорф, Грюнталь, Шваби [6].
У подальшому німецька етнічна спільнота Волині формувалася в досить складних соціальнополітичних та соціокультурних умовах. Дозволимо вийти за визначені в даній роботі часові рамки і
зазначимо, що в 1915 р. ''Закон про землеволодіння'' позбавляв маєтності підданих тих держав, які воювали
з Росією. У свою чергу, до означеного вище часу прабатьківщина українських німців вважала їх практично
відступниками від народу і віри: ''Незабаром вони стануть російськими підданими і своєю старанністю та
достатком будуть помножувати безсумнівну економічну могутність Російської імперії. Для Німеччини
вони як повноправні громадяни і платники податків утрачені назавжди'', – писав Отто фон Бісмарк [7: 104].
На землю Волинської губернії колоністи перенесли традиційний шкільний устрій, головними рисами
якого були організованість, методичність, дисципліна, контроль. Найдавнішу німецьку школу відкрито в
1797 р. в Скерневських Голеандрах Володар-Волинського повіту [8]. Система освіти тут передбачала
виховання добропорядного сім’янина, вірнопідданого своєї держави і церкви. Німецька звичка до
ретельності та поваги до своїх корінних традицій побутувала й у колоністських поселеннях на Волині.
Перший урок починався з церковного співу та молитви, післяобідні заняття – також. Підґрунтям
німецької освіти була теологія, що безпосередньо впливала на формування у школярів певних знань,
одним із яких було вивчення якомога більшої кількості церковних пісень, що спонукало б до добра,
додавало б сили духові в боротьбі проти поганих нахилів і бажань [9].
Незважаючи на стриманість і флегматичність, в своєму побуті німці відводили помітне місце
сільським балам, фестивалям танцю і пісні. Вони мали чіткий і суворий регламент, за яким уважно
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стежили старші. Музична освіта німецьких колоністів являла собою багатогалузеву функціональну
систему. Про це зазначають сучасні дослідники: С. Шип, якому належить цікава архі-жанрова модель
музики ''россландсдойче'' (російських німців) [10], та Л. Троєльнікова, яка займається дослідженнями в
галузі історії професійної музичної освіти німців [11]. Вони вказали на деякі регіональні особливості
освіти в колоніях:
– цілі музичні пласти музичної спадщини німців на іноетнічних територіях залишилися більш
незмінними, ніж у Німеччині;
– колоністська культура стала окремою формацією, несхожою на усталену систему мистецьких
традицій власне німецьких етносів (баварців, тюрінгців, ельзасців).
Ці ж дослідники вважають підґрунтям нинішньої досить складної і насиченої моделі німецької
музичної освіти жанри духовної та світської музики.
Необхідно зазначити, що радянській владі були байдужі особливості німецької ментальності й
заслуги етносу в справі розвитку волинських земель: ''…в (німецьку) школу, що в Фасовій Рудні, прибув
учитель-єврей Файнштейн. У 2 класі заняття починалися виконанням ''Інтернаціоналу''. Наші батьки
були вельми незадоволені як репертуаром, так і походженням викладача. Учитель зважив на їхнє
прохання, тому скоро ми почали виконувати й наші, німецькі: ''Хлопець і троянда'', ''Прекрасна
молодість'', ''За колодязем біля воріт''. Також він разом з нами готував різні святкові концерти, вистави,
інші дійства. Музичні ''справи'' в школі змінилися в дуже позитивний бік. Тепер наші Eltern (батьки) були
справді втішені і вже не звертали уваги на національність і віросповідання Файнштейна. Але це тривало
недовго – одного ранку учитель не прийшов до школи. Шепотілися, що його вранці забрали... як забрали
матінку й батька братів Кенц та ще деяких...'' [12: 240]. Пощастило, бо уник лабет терору (як
сталінського, так і фашистського) уродженець колонії Владиславівка (зараз Рівненська обл.) Евальд Вайс
(1906-1988 рр.). Скромний контролер і домашній учитель працював у м. Рожище, Бялостоці, Лодзі (там
очолював музичну школу). Після приїзду в Байрейт, відомий своїми музичними традиціями, він очолив
міську школу церковної музики. Все своє життя він підтримував тісні зв’язки з товариством Волинських
німців, написав чимало інструментальних творів, є автором кількох збірок пісень, а також ряду статей
про розвиток на Волині хорового співу, церковної та органної музики [13: 34].
(Автору, як людині, що походить з цих земель і є професійним музикантом, взагалі хочеться
похвалитися (неодмінно!) і нагадати читачеві про видатного музиканта німецького походження, що
народився в Житомирі... Святослав Ріхтер... Видатний, великий, геніальний, всесвітньовідомий... Важко
перелічити усі епітети, якими нагороджувала його преса і людська повага. А, проте, сталеві жорна
червоного терору не обійшли і його рідних...).
Взагалі ж, усі іноетнічні спільноти, які мешкали на території губернії (області) в 20-30 роках
минулого сторіччя опинилися мов би в пастці – на Заході вже хазяйнував колишній єфрейтор з душею
підпалювача, який у пивних Німеччини виголошував тости за нову расу надлюдей; а в спину зі Сходу
дихав трубкою ''батько всіх народів''...
Висновки. Звичайно, в даній роботі автор не дає повного уявлення про роботу і життя двох
талановитих європейських етносів на теренах українських земель. Наведені факти лише свідчать про
багату палітру та географічну широту діяльності іноземних митців.
А загалом історична місія чеських і німецьких музикантів у європейській музичній культурі полягала
у формуванні та розвиткові теоретичних засад професійного виконавства і педагогіки на рівні
міжнаціональних і навіть міжнародних зв'язків. В усі часи, за любих змін на карті України та Європи,
вони несли мистецтво слухачам як у палацах королів, так і в невільничих казематах. Дана тема вимагає
більш глибокого й детального осмислення, а також усебічного історичного аналізу, бо, на думку
канадського диригента-волинянина І. Чаусова, ''тут багато майстерності, тихої пам’яті нащадків і не
менше бруду політики'' [14: 167].
Волинь завжди була складним геополітичним регіоном, проте велика кількість народів зазвичай
знаходила спільну мову на її теренах. Етнокультурна дифузія різних народів, що населяли губернію,
безпосередньо стосувалася й різних музичних жанрів. Цей взаємообмін ніколи не припинявся, бо є
незворотним процесом.
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Матеріал надійшов до редакції 14.11. 2014 р.
Бовсуновская Н. Н. Музыкальное образование чешского и немецкого населения
Волынской губернии (XVIII–ХІХ ст.).
В статье освещены различные аспекты деятельности чешских и немецких музыкантов на территории
сложного геополитического региона, которым была территория Волынской губернии в определенный
период. В этом обзоре показано влияние культуры данных этносов на волынское образование и
искусство. Отмечено многовекторный характер деятельности и универсальность педагогов указанных
этнических групп. Также сделан акцент на важности дальнейшего изучения и осмысления результатов
исследований для закрепления взаимоотношений украинского народа с представителями чешского и
немецкого этносов в современных условиях входа государства Украина в европейский социум.
Ключевые слова: чешские и немецкие музыканты, Волынская губерния, культура, образование.
Bovsunivs'ka N. N. Musical Education of the Czech and German Population
in the Volyn Province (XVIII–ХІХ Centuries.).
The article highlights various aspects of the Czech and German musicians' work on the territory of the complex
geopolitical region, namely the territory of Volyn province in the certain period. This review shows the influence
of these ethnic groups' culture on the Volyn education and art. The multiple-vector character of work and the
teachers' omnitude of the above mentioned ethnical groups are indicated. The accent is made on the importance
of further studying and interpretation of the research results for the Ukrainians' relationships strengthening with
the representatives of Czech and German ethnical groups in the modern conditions of Ukraine's entering into the
European social medium. The conclusion is made that the historical mission of Czech and German musicians in
the European musical culture was in the formation and development of theoretical bases of the professional
performance and pedagogy on the level of the international relations. Volyn was always the complex
geopolitical region, though many folks found the common language on its territory. The ethnical and cultural
diffusion of various folks was connected with various musical genres. This interchange never stopped, because it
was irreversible process.
Key words: Czech and German musicians, Volyn province, culture, education.
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КЛАСІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В
УМОВАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ
У статті представлено результати експериментального дослідження методів навчання в
інструментальному класі майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової підготовки. Розглянуто
поняття ''модуль'' як основа модульно-рейтингового навчання студентів та ''модульний підхід'' як один
із видів особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання мистецтва. З’ясовано проблеми
застосування цієї організації навчального процесу в інструментальному класі. Обґрунтовано найбільш
ефективні методи підготовки студентів на засадах модульності.
Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, методи педагогічної підтримки, модульнорейтингова організація навчального процесу.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки зростає роль сучасних
підходів до вдосконалення якості освіти. Приєднання України до Болонської системи вимагає
переосмислення та розробки нових організаційних і методичних засад підготовки вчителів з урахуванням
загальних критеріїв і стандартів європейського освітнього простору. Необхідною умовою приєднання до
єдиного європейського освітнього співтовариства виступає використання кредитно-модульної системи
організації навчального процесу.
Кредитно-модульну систему в Україні розглядають не тільки як основу для всіх ступенів вищої
освіти, але і як нову технологію організації навчального процесу, спрямовану на підвищення якості
вищої освіти. Таким чином, головною метою процесу навчання у вищій школі є постійне підвищення
якості підготовки майбутніх фахівців [1].
Однак швидкий перехід від існуючої системи організації навчального процесу до нової системи
неможливий, тому освітній процес збагачується педагогічними технологіями, близькими за своєю суттю до
кінцевої мети Болонського процесу, але набагато більш гнучкими на перехідному, адаптаційному етапі [2].
Такою системою навчання виступає модульно-рейтингова організація навчального процесу, яка є
одним із видів особистісно-орієнтованого підходу. Під цим поняттям розуміється ''тип навчання, при
якому ''організація взаємодії суб'єктів навчального процесу максимальною мірою спрямована на
індивідуальні особливості (цінності, установки, інтелект, здібності тощо) і специфіку особистісного
моделювання світу'' [3: 71]. Практична реалізація ідей особистісно-орієнтованого навчання передбачає
зміну підходів до оцінки його ефективності, яка повинна повноцінно відображати динаміку розвитку
особистості, самореалізацію її пізнавальних можливостей, підвищення якості навчання [3]. У
загальнонауковому сенсі під поняттям ''ефективність'' розуміється дієвий процес, що дає потрібний
ефект, що приводить до оптимальних результатів, навчальної діяльності [2]. Модульний підхід у
навчанні відрізняється від традиційного цілями і завданнями, програмно-методичним забезпеченням,
структуруванням змісту, забезпеченням активними методами навчання та формою організації і т. п.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження модульно-рейтингового навчання
в різних аспектах висвітлено в дослідженнях таких учених: Дж. Гарфілда, С. Постлесуайта, Дж. Рассела,
Р. Херста, Дж. Шнайдера, П. Юцявичене та ін. В Україні проблеми модульного навчання вивчали
А. Алексюк, В. Бондар, Р. Вернидуб, М. Згуровський, П. Сікорський, О. Сидорко, М. Сукнова, Н. Шиян,
О. Ярошенко та ін.
Сутність модульної організації навчального процесу полягає в тому, що модуль виступає цільовим
функціональним вузлом, в якому об'єднано зміст навчання і технологію внесення його в систему
високого рівня цілісності [1: 45]. Саме модуль може виступати навчальною програмою,
індивідуалізованою за змістом, методами навчання, рівнем самостійності студентів, темпом навчальнопізнавальної діяльності [1]. У цих сутнісних характеристиках закладено різницю модульного навчання
від інших систем навчання. Необхідно зазначити, що проблема інструментально-виконавської підготовки
майбутніх учителів музики на основі використання модульно-рейтингової системи навчання характерна
як для вітчизняних, так і закордонних музичних факультетів педагогічних вузів. Можливості її
використання досить повно розкриваються в індивідуальному навчанні, до якого належить
інструментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музики.
В науковій літературі останніх років розкрито різні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики:
культурологічний (Г. Падалка, О. Рудницька, О. Щолокова, О. Єременко, А. Козир, Л. Кондрацька,
Т. Танько); розкриття сутності історико-педагогічного процесу в галузі музичної освіти (Н. Гуральник,
В. Черкасов). Роботи, які досліджують окремі напрями фортепіанного навчання майбутніх учителів
музики: формування художнього мислення (Н. Мозгальова, О. Бурська), професійної компетентності
(М. Михаськова, Ши Дзюнь-бо.).
© Глазунова І. К., 2014
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Аналіз цих досліджень показує, що проблема активізації інструментально-виконавської підготовки в
умовах модульно-рейтингового навчання в даний час вивчена недостатньо, сучасні умови розвитку
вищої музичної освіти вимагають розробки нових підходів у підготовці майбутніх учителів музики з
урахуванням базових європейських освітніх стандартів. Виявлення особливостей інструментальновиконавської підготовки студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання представляється
вкрай важливим та актуальним.
Мета статті полягає у виборі необхідних методів активізації модульно-рейтингової системи навчання
як умови успішного процесу інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики.
Виклад основного матеріалу. Для визначення цих методів нами була проведена відповідна
діагностика. Зазначимо, що модульно-рейтингова система навчання спрямована на підвищення якості
навчання студентів і підвищення ролі самостійної роботи як важливої складової формування професійно
необхідних знань, умінь і навичок майбутнього фахівця [2]. Тому перевірка методів активізації цієї
системи в інструментально-виконавській підготовці базувалася на виявленні її впливу на формування
якісного рівня професійних знань, умінь і навичок у класі інструментальної підготовки.
Виявлення найбільш дієвих методів активізації використання модульно-рейтингової системи, а також
формування необхідних інструментально-виконавських знань, умінь і навичок студентів на основі цієї
системи навчання проводилися в умовах реального навчального процесу з використанням таких форм
контролю та звітності студентів, як: просвітницькі публічні виступи, заліки, іспити, колоквіуми,
виконавський та музично-педагогічний аналіз творів за індивідуальними планами студентів.
• На даному етапі нами використовувалися такі методи діагностики: бесіди, опитування,
спостереження за навчально-виконавською діяльністю студентів;
• аналіз виконання студентом творів, які були вивчені під керівництвом педагога;
• аналіз виконання студентом творів, які були вивчені самостійно з виконанням контрольних
завдань творчого змісту;
• аналіз концертних та академічних виступів студентів;
• методи педагогічної підтримки студентів;
• методи організації самостійної роботи студентів.
На основі аналізу навчального процесу і зібраного експериментального матеріалу з подальшою його
обробкою ми можемо констатувати, що активна освітня діяльність студентів недостатньо стимулюється,
не забезпечується можливість самоосвіти, саморозвитку і самовираження в ході оволодіння студентами
інструментально-виконавськими знаннями, уміннями і навичками. Однак, як показала експериментальна
робота, використання методів педагогічної підтримки студентів зумовлено визначальною вимогою
професійної підготовки фахівця: досягненням балансу між формуванням необхідних компонентів
інструментально-виконавської підготовки.
Варто зазначити, що застосування модульно-рейтингової системи навчання припускає занурення в
навчальну дисципліну [4], в даному випадку в інструментально-виконавську підготовку. Залежно від
тематичної спрямованості кожного модуля підвищується можливість більш глибокого вивчення
стильових та жанрових особливостей виконуваних творів, оволодіння технічною майстерністю. У
результаті підвищується якість навчання і виконавський рівень майбутнього вчителя. Водночас,
зважаючи на існуючі об'єктивні відмінності щодо рівня володіння інструментом (фортепіано) кожним
студентом, методи педагогічної підтримки повинні бути спрямовані на стимулювання внутрішніх
ресурсів та організацію самостійної роботи майбутніх фахівців. У свою чергу, для студентів із достатнім
рівнем володіння інструментом педагогічна підтримка необхідна для активізації інтересу до роботи з
музичним матеріалом і потреби до подальшого підвищення рівня виконавської майстерності.
Спираючись на дослідження Б. О. Фішман [5], ми припускаємо, що педагогічна підтримка студентів у
процесі інструментальної підготовки – це процес взаємодії педагога і студента, що забезпечує допомогу
студентам у подоланні проблем самореалізації в інструментально-виконавській діяльності, самостійному
професійному самовизначенні, розвитку індивідуальності.
Однак існують суб'єктивні перешкоди, пов'язані з пізнавальною, емоційно-вольовою та поведінковою
структурою особистості студента. Наприклад, перешкода-складність, усунення якої полягає у наданні
допомоги щодо мотивації і самоорганізації; перешкода-проблема, для вирішення якої потрібен пошук
нових засобів, способів, підходів до вирішення виконавських завдань. Ґрунтуючись на класифікації цих
проблем у дослідженні О. В. Бондаревської [6], їх рішення пов'язане із застосуванням таких методів
педагогічної підтримки: методу самореалізації і методу самоорганізації. У свою чергу, перешкодипроблеми, пов'язані з недостатнім рівнем виконавської майстерності студентів, вирішуються завдяки
використанню методу колективного аналізу діяльності, коли в ході обговорення концертного виступу
студента виявляються як позитивні, так і негативні сторони його виконання. В результаті цього у
майбутнього вчителя формується основа для здійснення рефлексивного самоаналізу.
В процесі інструментального навчання майбутніх фахівців застосування методу самореалізації
засноване на виборі репертуару, який відповідає інструментально-виконавському рівню студента і
організації аудиторного та позаурочного часу підготовки. При виборі репертуару на початковому етапі
(адаптаційному) необхідно ґрунтуватися на близькому тезаурусі майбутнього фахівця, образному змісті
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музичного твору, поступово ускладнюючи завдання. На цьому етапі навчання найбільш ефективними
методами інструментальної підготовки виявилися метод самоорганізації та метод заохочення.
Метод самоорганізації, на нашу думку, пов'язаний з: 1) організацією самостійної роботи студентів; 2)
моделюванням індивідуальної траєкторії розвитку студента; 3) плануванням і додержанням режиму дня.
Для поліпшення якості самопідготовки зі студентами проводилися консультації, де вказувалися основні
напрямки роботи над виконавськими труднощами. Це дозволило організувати самостійну роботу з
урахуванням взаємозв'язку елементів теорії і практики.
В процесі інструментальної підготовки студентам необхідна допомога у розвитку самостійності через
планування і дотримання режиму дня. Планування розпорядку дня починається зі складання режиму дня
кожного студента, з визначення часу для самопідготовки та відпочинку.
В свою чергу, варто зауважити, що технологія застосування даних методів педагогічної підтримки в
процесі інструментально-виконавської підготовки передбачає заохочення студентів за будь-які
досягнення в музично-виконавській діяльності. У ході бесід, опитувань студентів було виявлено, що
майбутні фахівці не вірять у власні сили щодо досягнення високих результатів у навчанні. В такому
випадку ми використовували метод заохочення, коли успішні студенти, які досягли певного результату
на даному занятті, на наступному стають консультантами невстигаючих для корекції їх знань в області
виконавської майстерності.
На основі диференційованого підходу студентам підбиралися завдання в роботі над музичним матеріалом.
Їх успішне виконання стало запорукою поетапного просування на шляху до успіху. На практичних заняттях,
як було зазначено раніше, ми використовували метод колективного аналізу виконання окремими студентами
музичних творів. У ході такого аналізу виявляється як позитивний бік виконання, де студент пояснює способи
досягнення даного успішного результату, так і невдачі, що виникли. Обов’язково обговорювалися шляхи їх
усунення. Це дозволило студентам провести рефлексію організації власної самостійної роботи над музичним
твором і вийти на новий якісний рівень розуміння проблеми.
Методи рефлексії забезпечили ефективність інструментальної підготовки майбутніх учителів музики.
Реалізація механізму рефлексії, заснована на постійному самоаналізі, сприяє підвищенню якісного рівня
виконавської майстерності майбутніх фахівців. Механізм рефлексивного усвідомлення музичновиконавської діяльності студентів педагогічних університетів є одним із найбільш важливих в
інструментальній підготовці фахівців, оскільки є поштовхом до їх пізнавальної та професійної
активності. Цей метод використовувався нами в основному зі студентами старших курсів, на
закріплювальному етапі навчання.
В результаті опитування студентів з'ясувалося, що більшість з них (69 % опитаних) відзначають
полегшення адаптації до навчального процесу за рахунок використання модульно-рейтингової системи
навчання. Завдяки здачі модулів в досесійний період, можливість стресових ситуацій стає мінімальною, а
рейтинговий показник стимулює мотивацію студентів до пізнавальної діяльності. Однак результати
нашого дослідження показали, що сьогодні переважає формальний підхід до використання модульнорейтингової системи навчання при підготовці педагогічних кадрів. Недостатньо ефективне використання
цієї системи при підготовці вчителів музики, зокрема на заняттях в інструментальному класі, не
забезпечує високого рівня формування інструментально-виконавських знань, умінь і навичок.
Причинами такої ситуації, на нашу думку, є недостатня увага до вибору методів пізнавальної
діяльності студентів, формування змісту навчальних модулів. Відповідно і студенти не набувають
високого рівня інструментально-виконавських знань, умінь і навичок.
Під час відвідування індивідуальних занять з інструментально-виконавських дисциплін були виявлені
недостатня розробленість та методична готовність викладачів інструментальної підготовки до
використання ефективних форм та методів навчання, недостатнє оволодіння студентами методами
самостійної роботи.
Таким чином, можна констатувати, що сьогодні модульно-рейтингова система навчання в процесі
інструментально-виконавської підготовки студентів педагогічних університетів не використовується в
повному обсязі, не розкриваються всі дидактичні можливості цієї системи, так як не використовуються
такі необхідні методи, як методи педагогічної підтримки студентів.
Висновки. Проведений нами аналіз підтвердив, що немає ще єдиної думки щодо цілей, функцій і
методів реалізації модульної системи; практично відсутні публікації про досвід проведення навчання з
широким застосуванням цієї системи в процесі інструментально-виконавської підготовки студентів у
педагогічних університетах; недостатньо проаналізовано та обґрунтовано шляхи вдосконалення цієї
системи в інститутах мистецтв; відсутні еталони (стандарти) для оцінки рівня інструментальновиконавських знань, умінь і навичок при використанні рейтингового контролю.
Все перераховане показує, що в результаті майбутній фахівець не в змозі провести рефлексію знань та
їх корекцію, знайти шлях до головної мети – успішного навчання і творчого розвитку. У той же час
використання модульно-рейтингової системи організації навчального процесу створює необхідні умови
для творчої самореалізації особистості студента.
На жаль не всі можливості цієї системи досить добре досліджено і використано в навчальному
процесі. Це і є подальшою перспективою вдосконалення інструментально-виконавської підготовки
студентів педагогічних університетів України.
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Глазунова И. К. Методы обучения в инструментальном классе будущих учителей в условиях
модульно-рейтинговой организации подготовки.
В статье представлены результаты экспериментального исследования методов обучения в
инструментальном классе будущих учителей в условиях модульно-рейтинговой подготовки.
Рассмотрено понятие ''модуль'' как основа модульно-рейтингового обучения студентов и ''модульный
подход'' как один из видов личностно-ориентированного подхода в процессе обучения искусству.
Выяснены проблемы применения этой организации учебного процесса в инструментальном классе.
Обоснованы наиболее эффективные методы обучения студентов на принципах модульности.
Ключевые слова: инструментально-исполнительская подготовка, методы педагогической поддержки,
модульно-рейтинговая организация учебного процесса.
Glazunova I. K. Methods of Education in the Instrumental Class for Future Music Teachers in the
Conditions of the Modal-Rating Organizational Preparation.
The results, represented in the article, were acquired during the experimental research and are connected with the
methods of education for future music teachers in the instrumental class under modal-rating conditions. The
definition of ''Modal'' was depicted as the basis of the modal-rating system and modal method as an example of the
personal-oriented approach in the educational art process. The problems of using this organization and
educational process in the instrumental class were clarified. Our study’s results showed that the formal approach is
prevailing in the modal-rating’s educational usage during the future music teachers' preparation. The insufficient
using of this system in the instrumental class doesn’t provide the high level of instrumental knowledge and skills.
The necessity of applying methods in pedagogical support (self-realization method, self-organization method,
encouraging method, team analysis method, reflexive method) for improving the quality of instrumental
preparation under the conditions of using the modal-rating system is shown. The explanation of typical questions
which bother readers and students related to the Bologna process was added. Not all the possibilities of this system
are fully researched and used in the educational process. This is the further perspective of improving the future
students' instrumental-applying preparation in the pedagogical Ukrainian universities.
Key words: instrumental-pedagogical preparation, methods of pedagogical support, modal-rating organization
of educational process.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ"
У статті обґрунтовано необхідність формування творчих компетентностей майбутніх фахівців.
Визначено, що одним із перспективних напрямів розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів
математики та інформатики є використання можливостей комп’ютерної графіки. Презентовано
зміст авторського курсу "Основи комп'ютерної графіки", який передбачає використання з навчальною
метою різних видів комп’ютерної графіки та містить нестандартні завдання, спрямовані на розвиток
творчих компетентностей майбутніх фахівців.
Ключові слова: професійна компетентність, творчі компетентності, комп’ютерна графіка.
Постановка проблеми. Згідно з науково-теоретичними положеннями сучасної педагогіки професійна
компетентність майбутнього фахівця обов'язково повинна містити творчу складову, тобто передбачати
наявність творчого підходу при здійсненні професійної діяльності [1-3]. Це проявляється у здатності
генерувати й обґрунтовувати нові ідеї, вмінні передбачати, розрізняти тактичні й стратегічні задачі,
знаходити нові способи їх вирішення.
Даючи характеристику професійним завданням, які вирішуються фахівцями з вищою освітою,
В. С. Ледньов визначає процес пошуку рішення як "діяльність з використанням складних алгоритмів, що
вимагають конструювання рішення, а також оперування значними масивами інформації" і зазначає, що
такій діяльності часто властиві риси наукової творчості [4: 296]. Подібної думки дотримується
О. В. Плахотнік, зазначаючи, що у сучасних соціокультурних умовах феномен творчої особистості, яка
виступає не лише у ролі "носія" знань, а й здатна відкривати нове знання, набуває особливого значення і
змісту [5: 278].
Отже, професійна діяльність фахівця у будь-якій сфері діяльності вимагає від нього наявності
творчих компетентностей, до яких можна віднести:
– вміння генерувати нові, оригінальні, нестандартні ідеї;
– володіння методами вирішення проблем на основі стимулювання творчої активності, зокрема,
методами "мозкового штурму", "конференції ідей", "морфологічного ящика", "контрольних питань",
розв'язання винахідницьких задач за Г. С. Альтшулером;
– навички самостійного та критичного мислення;
– вміння долати стереотипи мислення в процесі вирішення складних задач, які, на перший погляд, не
мають прийнятного рішення;
– позитивне ставлення до використання нових ідей та інновацій у професійній діяльності.
Отже, в системі сучасної освіти "головну увагу необхідно зосередити на розвитку творчих якостей
людини, її здібностей до самостійних дій в умовах невизначеності, а також на розвитку здібностей до
навчання, придбання нових знань" [5: 277]. Відтак, у процесі формування професійної компетентності
майбутніх фахівців базовим завданням постає необхідність розвитку у студентів творчих якостей. Одним
із перспективних напрямів розвитку творчих здібностей у майбутніх учителів математики та
інформатики є використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання та можливостей
комп’ютерної графіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальнопедагогічні аспекти використання
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті досліджували В. Ю. Биков, М. І. Жалдак,
Г. К. Селевко, Ю. І. Машбиць; розробку теоретичних основ створення компютерно-орієнтованих
технологій навчання здійснили М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, В. В. Лапінський, О. В. Соловов, Ю. В. Тріус,
Ю. Г. Лотюк; можливості застосування комп'ютерної графіки вивчали Н. В. Володіна-Панченко,
Ю. О. Дорошенко, В. В. Олександров, Л. П. Семко, І. П. Підласий, В. С. Шнейдеров та ін. Водночас мало
вивченими залишаються можливості застосування комп’ютерної графіки для формування творчих
компетентностей майбутніх учителів математики та інформатики.
Метою статті є презентація змісту авторського курсу "Основи комп'ютерної графіки", вивчення
якого сприяє розвитку творчих компетентностей майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу. Провідною тенденцією сучасних наукових досліджень є впровадження
методів нелінійної математики в природознавчі й технічні дисципліни, що потребує розвитку методів
комп’ютерної візуалізації. Необхідно також зазначити, що без використання сучасних технологій
комп’ютерної графіки неможливо організувати повноцінний обмін інформацією між людиною і
© Горобець С. М., 2014
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комп’ютером. Тому опанування інструментами комп’ютерної графіки дозволяє глибше пізнати природні
закономірності й більш ефективно вирішувати технічні, екологічні, соціальні чи економічні задачі.
Державний стандарт України визначає поняття "комп’ютерна графіка" як сукупність методів і способів
перетворення даних у графічне зображення і графічного зображення у дані за допомогою комп’ютера [6]. Як
наукова дисципліна комп’ютерна графіка розробляє технології отримання, обробки та візуалізації графічної
інформації засобами обчислювальної техніки. В наш час вирізняють декілька основних видів комп’ютерної
графіки, а саме: образотворчу, аналітичну, перцептивну та когнітивну (табл. 1).
Таблиця 1.
Вид
комп’ютерної
Об’єкти для оперування
Сфери застосування
графіки
аналітичне та імітаційне моделювання,
створення графічного образу для
Образотворча
математичні моделі
використання в будь-якій галузі людської
діяльності
масив даних як результат обчислень трансформація, компіляція, перетворення
Аналітична
за заданою математичною моделлю графічних образів або їх фрагментів
розпізнавання образів, виокремлення та
абстрактні моделі графічних
Перцептивна
класифікація властивостей графічних
об’єктів
об'єктів
отримання нових знань на основі аналізу та
розпізнані та класифіковані
Когнітивна
комплексного сприйняття множини
(виокремлені) графічні образи
графічних образів
Вплив комп’ютерної графічної підготовки на формування творчих компетентностей зумовлений,
передусім, тим, що з образами мозок працює більш ефективно, ніж сучасна ЕОМ. Як відомо, людське
пізнання використовує два основних механізми мислення, за кожним з яких закріплена відповідна
півкуля мозку. Ліва півкуля мозку відповідає за логіко-вербальний тип мислення, який маніпулює
послідовностями окремих символів (об’єктів) та є основою прагматичного світосприйняття. Права
півкуля мозку маніпулює цілісними конструкціями, працює з чуттєвими образами і уявленнями про них
та є основою містичного світосприйняття. При цьому мозок людини не лише може працювати з двома
способами представлення інформації, а й вміє співвідносити ці два способи, робити переходи від одного
представлення до іншого.
Внаслідок того, що швидкість розпізнавання людиною зорових образів набагато більша, ніж
сприйняття вербальної інформації, відтворення образів комп’ютерної графіки у свідомості через
співвідношення геометричних форм, кольорів, масштабів, текстур, а також швидкостей їх зміни створює
передумови для динамічного розвитку просторового мислення та ефективного засвоєння нової
інформації [7: 2].
Це підтверджується, зокрема, результатами досліджень щодо впровадження у навчальний процес
комп’ютерних технологій, які виявили такі позитивні ефекти: використання комп’ютерної графіки під
час викладання навчального матеріалу сприяє кращому його розумінню і засвоєнню; розширює світогляд
учнів; сприяє творчому застосуванню набутих знань та стимулює більш ґрунтовне вивчення
загальнотеоретичних дисциплін [8; 9: 490].
З нашої точки зору ефективним підходом до формування творчих компетентностей майбутніх
фахівців є розв'язання завдань творчого, дослідницького характеру під час вивчення спеціальних
дисциплін. Такий підхід знайшов своє відображення в авторському курсі "Основи комп'ютерної графіки"
[10], що викладається студентам, які здобувають освіту за спеціальностями "Інформатика" й
"Математика та основи інформатики".
Тематичний план курсу передбачає вивчення таких тем: вступ до комп'ютерної графіки, сприйняття
візуальної інформації, растрова графіка, векторна графіка, колір у комп'ютерній графіці, пристрої для
введення та виведення графічної інформації, формати збереження графічної інформації. Метою
викладання цієї навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям галузей знань 0403 "Системні
науки та кібернетика" та 0402 "Фізико-математичні науки" теоретичних знань щодо принципів
створення, обробки та кодування растрових та векторних зображень, особливостей сприйняття людиною
зорових образів, функціонування різних пристроїв введення та виведення графічної інформації;
формування практичних навичок щодо створення, редагування та виведення зображень різних типів;
розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців.
Наприклад, у процесі вивчення можливостей використання графічних інструментів електронних
таблиць, студентам пропонується побудувати графіки та поверхні для заданих математичних функцій,
використовуючи стандартні інструменти MS Excel (Open Office Calc) [10: 17-31]. Під час такого
математичного моделювання виявляється когнітивна функція комп’ютерної графіки, коли студенти
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отримують знання в процесі дослідження зображення об’єкта, заданого сукупністю математичних
залежностей та представленого у вигляді багатомірного графічного образу.
Завдяки дотриманню принципу наочності студенти мають змогу не лише спостерігати за об’єктами
дослідження, а й активно впливати на них, змінюючи основні параметри моделювання. При цьому
навчально-пізнавальна активність набуває рис дослідницького характеру.
В результаті виконання такого завдання студенти поглиблюють свої знання з питань прикладного
застосування механізмів образотворчої та когнітивної графіки; отримують практичні навички
використання електронних таблиць для візуалізації математичних залежностей, розвивають логічне
мислення і просторову уяву.
При вивченні основних інструментів роботи з растровими зображеннями [10: 52-66], студентам
пропонується замислитись над актуальними проблемами суспільства й створити плакат із соціальною
рекламою за допомогою редактора растрової графіки.
Створюючи композицію з певним смисловим та емоційним наповненням, студенти поглиблюють свої
знання щодо психології сприйняття графічних образів та побудови композиції; отримують практичні
навички щодо компонування фрагментів, розстановки акцентів, використання основних інструментів
графічних редакторів растрової графіки для створення багатошарового зображення, його колірної
корекції; набувають вміння щодо підготовки плакату до друку. Виконання такого завдання та
обговорення результатів стимулюють студентів до творчого пошуку, сприяють розвитку образного
мислення, емпатійних здібностей, самостійності та формуванню активної життєвої позиції.
Вивчаючи принципи побудови векторних зображень та основні інструменти роботи з ними [10: 6781], студентам пропонується виконати декілька завдань: 1) створити зображення з сукупності кривих на
прикладі логотипу організації; 2) зобразити план "будинку своєї мрії".
У процесі виконання завдань студенти отримують знання щодо створення складних векторних
зображень за допомогою трансформації примітивів; набувають практичних навичок роботи з
параметричними кривими Безьє, контурами та заливками об’єктів із використанням інструментів
векторної графіки; розвивають абстрактне мислення, вміння виділяти головне, творчу уяву.
Під час вивчення принципів створення та друку тривимірних об’єктів [10: 113-119] студенти
виконують такі завдання: створити тривимірну модель давньогрецької амфори та космічної ракети-носія.
При цьому студенти отримують знання з основних питань тривимірного моделювання; набувають
практичних навичок роботи з редакторами тривимірної графіки; вчаться створювати сплайни та об’єкти
обертання на їх основі; трансформувати об’єкти, використовуючи вузли, ребра, полігони;
використовувати логічні (булеві) операції з об’єктами; застосовувати та налаштовувати модифікатори;
підбирати та розміщувати текстуру на поверхні об’єктів. Виконання зазначених завдань розвиває
абстрактне та логічне мислення, ініціативність, самостійність, просторову уяву.
З метою поглиблення знань студентів із тривимірного моделювання їм пропонується створити
декілька сцен з анімацією, які демонструють: 1) стрибки гумового м'яча по підлозі; 2) запуск моделі
космічної ракети.
В процесі виконання завдання студенти отримують навички роботи з тривимірними сценами, зокрема,
будувати траєкторію руху, додавати й налаштовувати джерела світла; встановлювати камери для зйомки та
компанувати кадр; працювати з "ключовими кадрами" на "лінії часу", налаштовувати параметри
віртуального середовища; вчаться "прораховувати" окремі кадри сцени та анімаційний ролик загалом.
Внаслідок виконання такого завдання у студентів розвивається просторова уява, почуття міри (під час
оцінки співвідношень розмірів, швидкостей і прискорень), самостійність, вміння реалізувати свій задум.
Завершальним етапом при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" є виконання
завдання по створенню графічних образів абстрактних понять, зокрема: "падіння", "протиборство",
"рівновага", "ритм", "дружба", "подяка", "доброта", "радість", "успіх" тощо. Студенти мають можливість
використовувати будь-які інструменти растрової, векторної чи тривимірної графіки для створення своїх
ілюстрацій. Обмеження лише одне – на малюнку не можна розміщувати назви зображуваних понять.
Особливо цікавим є обговорення результатів, коли кожен автор презентує свої роботи студентській
аудиторії, що має суттєвий виховний вплив, тому що дозволяє проаналізувати певні шаблони та
стереотипи мислення студентів щодо життєвих цінностей та сприйняття ними оточуючого світу.
Виконання такого творчого завдання демонструє навички роботи з різними графічними редакторами,
отримані студентами в процесі вивчення курсу, розвиває нестандартне мислення, творчу уяву,
естетичний смак, ініціативність, самостійність, вміння вести конструктивну дискусію та відстоювати
свою думку.
Висновки. Таким чином, авторський курс "Основи комп’ютерної графіки" передбачає використання з
навчальною метою як ілюстративної, так і когнітивної функцій комп’ютерної графіки, а збагачення
навчального матеріалу нестандартними, творчими завданнями сприяє розвитку творчих компетентностей
майбутніх учителів математики та інформатики і підвищує ефективність навчального процесу загалом.
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Спрямованість на розвиток творчих компетентностей дозволяє готувати фахівців, які мають творчі
здібності, необхідні для розв'язання нестандартних професійних задач. Такий підхід сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності та адаптованості майбутніх фахівців до складних соціальноекономічних умов сучасного світу.
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Горобец С. Н. Развитие творческих компетентностей будущих специалистов при изучении
дисциплины "Основы компьютерной графики".
В статье обоснована необходимость формирования творческих компетенций будущих
специалистов. Определено, что одним из перспективных направлений развития творческих
способностей у будущих учителей математики и информатики является использование
возможностей компьютерной графики. Представлено содержание авторского курса "Основы
компьютерной графики", который предусматривает использование в учебных целях различных
видов компьютерной графики и содержит нестандартные задачи, направленные на развитие
творческих компетентностей будущих специалистов.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, творческие компетентности,
компьютерная графика.
Gorobets S. N. The Prospective Professionals' Сreative Сompetence Development during Studying the
Discipline "Fundamentals of Computer Graphics".
According to scientific principles of the contemporary pedagogy a prospective professional should have the
creative component. Therefore, prospective specialists' professional competence formation is the basic task,
namely the necessity for the students' creative competences development. One of the promising directions of the
creative abilities development in the prospective teachers of mathematics and computer sciences is the use of
computer graphics. The article considers basic kinds of computer graphics, operating objects and spheres of
their use. The basic factors, determining the computer graphics impact on the creative competences formation,
are analyzed. The author's course "Computer Graphics", namely, the thematic contents of the subject and the
objectives for the laboratory work are presented. The purpose of this course is to provide the prospective
professionals with the theoretical knowledge in the principles of creating, processing and coding the raster and
vector graphics, as well as with the various input devices and output graphic information; the formation of
practical skills for creating, editing and displaying images of various types. The author's course is to be used for
educational purposes of different kinds of computer graphics and contains non-standard tasks aimed at
developing creative competences in the prospective professionals. The conclusions are made that the orientation
on the creative competences development enables to train creative specialists needed for solving non-standard
professional tasks. This approach will improve the prospective professionals' competitiveness and adaptability to
complex socio-economic conditions of the contemporary world.
Key words: professional competence, creative competencies, computer graphics.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАННЯТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Статтю присвячено проблемі реалізації диференційованого навчання на заняттях англійської мови у
дошкільних навчальних закладах. Визначено диференціацію на основі врахування психофізіологічних
особливостей дітей як найбільш перспективну у контексті оптимізації та підвищення ефективності
навчання дошкільників англійської мови. Розглянуто особливості реалізації диференційованого навчання
на основі врахування репрезентативних систем дітей: аудіальної, візуальної, кінетичної. Наведено
типологічні характеристики дітей із різними домінуючими репрезентативними системами та
конкретизовано шляхи їх активізації на заняттях англійської мови. Запропоновано практичні аспекти
інтеграції диференційованого навчання у методичні етапи формування англомовної лексичної
компетентності дошкільників.
Ключові слова: диференційоване навчання, репрезентативні системи, заняття англійської мови,
дошкільні навчальні заклади.
Постановка проблеми: Інтеграція України в європейську спільноту є об’єктивним чинником підвищення
інтересу до проблеми раннього навчання іноземних мов загалом та англійської мови зокрема. З кожним роком
все більше дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) вводять вивчення іноземних мов у свої навчальні
програми. Нововведення вимагають використання сучасних технологій навчання на ранньому етапі, які, поперше, задовольнятимуть загальновизнані методичні вимоги щодо специфіки реалізації навчання іноземних
мов у ДНЗ, по-друге, відповідатимуть віковим психологічним особливостям дітей дошкільного віку, по-третє,
дозволять підвищити ефективність навчально-виховного процесу та побудувати його на особистісно
орієнтованій основі. Протиріччя між необхідністю використання новітніх технологій навчання англійської
мови дітей дошкільного віку та недостатністю методичних розробок стосовно практичної їх реалізації у ДНЗ
актуалізує питання наукового пошуку у цьому напрямі.
Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема раннього навчання англійської мови
розглядалась у дослідженнях Т. В. Бабенко, О. Б. Бігіч, Г. В. Рогової та інших. Важливі організаційні та
методичні засади навчання англійської мови в ДНЗ розкрито у наукових роботах Н. С. Барбелко,
І. В. Вронської, К. Ю. Віттенберг, Т. М. Шкваріної та ін. Аспекти інтеграції інноваційних технологій у
методичний контекст занять англійської мови у ДНЗ визначено у практичних розробках Є. А. Ганжи,
С. В. Гунько, О. Є. Дем’яненко та ін.
Однак, питання здійснення диференційованого навчання як компонента особистісно орієнтованої
технології на заняттях англійської мови в ДНЗ не знайшло достатнього висвітлення у науковометодичній літературі.
Метою статті є привернення уваги до можливостей реалізації диференційованого навчання на заняттях
англійської мови в ДНЗ, що дозволить підвищити ефективність навчально-виховного процесу у цій сфері.
Виклад основного змісту. Диференційоване навчання (ДН) є формою організації навчальнопізнавальної діяльності, яка ґрунтується на проведеній диференціації суб’єктів учіння і протікає з
урахуванням індивідуально-типологічних особливостей учнівського контингенту [1: 221].
До позитивних аспектів реалізації ДН науковці відносять:
- орієнтацію на індивідуальні особливості дітей у процесі навчання та спілкування з ними;
- фасилітацію засвоєння учнями знань формування у них навичок та вмінь;
- створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного розвитку кожного учня в
умовах колективного навчання;
- зміцнення мотиваційної основи навчальної діяльності;
- стимулювання інтересу дітей до вивчення конкретного навчального предмету [2: 79].
Все зазначене можна віднести і до навчання в ДНЗ. ДН ґрунтується на врахуванні психологічних
типологічних особливостей учнівського континенту, а його реалізації має передувати ретельне вивчення
індивідуальних особливостей дошкільників та умовне групування їх на основі даних проведеної
діагностики. Наступним кроком є варіювання методів та прийомів навчання з урахуванням типологічних
характеристик вихованців.
Існують різні підходи до виділення психологічних особливостей дітей, які підлягають врахуванню в
контексті реалізації ДН. Найбільш популярною у наш час є позиція І. М. Осмоловської, яка пропонує
враховувати "загальні здібності, спеціальні здібності, інтереси та індивідуальні психофізіологічні
особливості учнів" [3: 21]. Вважаємо, що найбільш перспективним для ДНЗ є врахування саме
© Гуманкова О. С., 2014
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індивідуальних психофізіологічних особливостей дошкільників у навчанні англійської мови. Така точка
зору обумовлена тим, що загальні навчальні здібності, спеціальні здібності у дітей цієї вікової групи є
лише на стадії розвитку. Інтереси є достатньо типовими і можуть бути віднесені до категорії вікових
особливостей дошкільників. Натомість, індивідуальні психофізіологічні особливості (тип мислення, тип
сприйняття інформації, особливості пам’яті, тип репрезентативної системи) є вже достатньо чітко
детермінованими і мають безпосередній вплив на ефективність навчання. Психофізіологічні особливості
можна ідентифікувати за допомогою відповідних психологічних тестів, крім того, їх можна визначити
завдяки спостереженню за ігровою діяльністю дошкільників та у ході бесід з ними, що, своєю чергою,
полегшує реалізацію саме цього виду диференціації.
Ми вважаємо, що врахування саме типів репрезентативних систем дошкільників може стати
підставою для організації ДН на заняттях англійської мови в ДНЗ.
Репрезентативна система визначає переважний спосіб розуміння та інтерпретації інформації, ''яку
людина отримує із зовнішнього світу'' [4: 208].
Науковці традиційно виділяють такі типи репрезентативних систем: візуальну, аудіальну та кінетичну
[5]. Кожна дитина має переважну систему, за допомогою якої вона найкраще отримує, інтерпретує та
запам’ятовує інформацію. Саме безпосереднє апелювання до репрезентативних систем вихованців у ході
занять допоможе організувати введення та закріплення іншомовного матеріалу у спосіб, який буде
оптимальним для кожної дитини. Врахування репрезентативних систем дозволить вихователю побудувати
комунікацію у найефективніший спосіб, що є винятково важливим для навчання іноземної мови.
Інформація для дітей з домінуючою візуальною репрезентативною системою надходить та
інтерпретується у вигляді зображень, образів та запам’ятовується завдяки утворенню асоціативного
зв’язку між словами та образами об’єктів. Підбираючи ігрові вправи для дітей із домінуючою візуальною
репрезентативною системою, вихователь має продумати і відібрати такі завдання, які дозволять
візуалізувати інформацію. Маємо на увазі не лише використання різноманітної наочності, предметів
навколишньої дійсності, а й використання ігрових вправ з елементами малювання, домальовування,
розфарбовування, колажування.
Інформація для дітей із домінуючою аудіальною репрезентативною системою надходить, передусім,
шляхом впливу на слуховий аналізатор. Вихованці краще сприймають та запам’ятовують матеріал, який
вводиться завдяки використанню пісень, джазових наспівів, римівок. Доцільним для таких дітей є
використання ігрових вправ із музичним супроводом, фоновою музикою.
Інформація дітьми з домінуючою кінетичною репрезентативною системою найкраще сприймається та
запам’ятовується завдяки фізичній взаємодії з оточенням, руховій активності, тактильним відчуттям.
Доречним для таких дітей є пропонування вправ, створених на основі використання методу повної
фізичної реакції, надання їм можливості створювати предмети, конструювати, складати пазли.
Ефективними в роботі з такими дітьми будуть вправи з використанням інсценувань, драматизації,
пантоміми. Важливо залучати вихованців із цією репрезентативною системою до участі в настільних
іграх, рухливих іграх, ручній праці на заняттях англійської мови.
Плануючи реалізацію ДН на своїх заняттях, вихователь має визначити типи репрезентативних систем
дітей, домінуючі в конкретній групі, та, враховуючи загальні типологічні характеристики кожної умовно
виділеної групи, імплементувати у методичну структуру заняття англійської мови ігрові вправи та
завдання, які дозволять активізувати сприйняття та запам’ятовування вихованцями інформації.
Зобразимо зазначене у вигляді схеми (див. рис. 1).
Відмітимо, що в групі можуть бути представники всіх зазначених типів репрезентативних систем, у
такому випадку, вихователь має працювати з урахуванням цього факту. ДН не варто розуміти лише як
пристосування до індивідуальних особливостей дошкільників, його варто розглядати як засіб розвитку
особливостей, які є недостатньо розвиненими. Фактично, вихователь має виходити з того, що на його
заняттях мають використовуватись ігрові вправи різних видів, щоб кожний дошкільник отримував
можливість сприймати і запам’ятовувати матеріал у зручний для нього спосіб.
Визначення
репрезентативних систем
дошкільників.
Умовне групування дітей.

Варіювання ігрових вправ з
урахуванням типологічних
характеристик
умовно
виділених груп.

Імплементація
варіативних ігрових
завдань
у
методичну
структуру
занять
англійської мови.

Рис.1 Діяльність вихователя у контексті реалізації ДН на основі врахування
репрезентативних систем дошкільників.
.
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Правильність наших пропозицій підтверджується положеннями дошкільної психології, про те, що
важливою є активізація різних аналізаторів дітей на заняттях у ДНЗ з метою полегшення сприйняття
ними інформації.
Особливого наголосу у дослідженнях, присвячених проблемі ДН набуває положення про те, що ДН є
проникаючим елементом, який дозволяє реалізовувати таке навчання у різних методичних системах, не
порушуючи їх будови.
Оскільки у статті йдеться про реалізацію ДН на заняттях англійської мови, звернемось до практичної
ілюстрації реалізації такого навчання саме у методичній структурі занять іноземної мови в ДНЗ, зокрема
у процесі формування англомовної лексичної компетентності дошкільників.
Важливість формування основ англомовної лексичної компетентності на заняттях англійської мови в
ДНЗ не підлягає сумніву.
Плануючи свою роботу в цьому напрямі, в контексті реалізації ДН на основі врахування
репрезентативних систем дошкільників, вихователь має не тільки підібрати ігрові вправи, які дозволять
активізувати різні типологічні групи дітей, а й встановити послідовність їх проведення згідно з
методичними етапами формування зазначеної компетентності. У наукових доробках учених
пропонуються такі етапи формування англомовної лексичної компетентності:
1) етап ознайомлення з новими лексичними одиницями (ЛО);
2) етап рецептивно-репродуктивного тренування у вживанні ЛО;
3) етап комунікативної практики у використанні ЛО [6: 18].
Ці етапи вихователь має інтегрувати у заняття одного підцикла (тижня). Нагадаємо, що згідно
наукових досліджень Т. М. Шкваріної кожного тижня у ДНЗ має проводитись по чотири заняття
англійської мови тривалістю 20-25 хвилин, кожне з яких має специфічну тематичну мету, яка
віддзеркалюється у їх назвах:
- Заняття № 1 ''Введення нового матеріалу'';
- Заняття № 2 та № 3 ''Тренування у спілкуванні'';
- Заняття № 4 ''Практика у спілкуванні'' [7: 53].
Схематично зв'язок методичних етапів формування англомовної лексичної компетентності з
підциклом занять англійської мови в ДНЗ можна зобразити наступним чином (див. рис. 2).

Етап ознайомлення
з новими ЛО

Перше заняття
підцикла

Етап рецептивнорепродуктивного
тренування у вживанні ЛО

Етап комунікативної
практики у вживанні ЛО

Друге та третє заняття
підцикла

Четверте заняття
підцикла

Рис. 2. Зв'язок етапів формування англомовної лексичної компетентності з підциклом занять
англійської мови в ДНЗ.
Методично коректна реалізація ДН має здійснюватись з урахуванням встановленого попередньо
зв’язку етапів формування англомовної лексичної компетентності та структури підциклу занять
англійської мови в ДНЗ.
На етапі ознайомлення з новими ЛО (перше заняття підциклу), метою якого є семантизація нових ЛО,
та забезпечення їх первинного запам’ятовування вихователь має пояснити значення нових ЛО,
враховуючи те, що дошкільники групи мають різні домінуючі репрезентативні системи. Це спрямовує
педагога на широке використання наочності, віршів, пісень, пантоміми в процесі пояснення значень
нових слів. Також на першому етапі вихователь має забезпечити первинне запам’ятовування
дошкільниками нових ЛО, що вимагає використання ігрових репродуктивних вправ, які апелюватимуть
до дітей із різними репрезентативними системами. Наприклад, для дітей з домінуючою візуальною
репрезентативною системою варто використовувати вправи в опорі на зображальну наочність, такі як:
Look and repeat; Point and say; Draw and repeat.
Нагадаємо, що ми наводимо зразки інструкцій до вправ, які вихователь має ''заховати'' в ігровий,
казковий контекст.
Для дітей із домінуючою аудіальною репрезентативною системою доцільним буде використання
тематичного вірша, римівки або пісні, в яких буде міститися необхідний лексичний матеріал. Можливим
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є також використання вправ, які дозволять вимовити дітям нові слова, змінюючи голоси або наспівуючи
їх. Інструкціями до вправ можуть бути такі: Listen and sing out the new words; Repeat musically; Repeat
changing your voices.
Для дітей із домінуючою кінетичною репрезентативною системою потрібно використати вправи, які
потребуватимуть фізичних дій, наприклад: Mime and repeat; Move and repeat; Clap your hands and repeat.
Другий етап формування англомовної лексичної компетентності, метою якого є формування
стереотипу вживання ЛО, та, відповідно, організація рецептивно-репродуктивного тренування щодо
засвоєння форм і значень нових слів, співпадає з другим та третім заняттями підциклу. На цьому етапі
дошкільникам пропонуються рецептивні, рецептивно-репродуктивні, репродуктивні ігрові вправи.
Для дітей із домінуючою візуальною репрезентативною системою пропонуються такі вправи, як:
Listen and circle what you hear; Listen, join then colour; Listen, point to the picture and say; Look and say;
Draw and say. Для дітей із домінуючою аудіальною репрезентативною системою варто запропонувати
вправи з опорю на аудитивну наочність, такі як: Listen to the song and point to the object; Chant the poem;
Complete and sing; Sing, do and repeat; Beat the rhythm and repeat. Для дошкільників із домінуючою
кінетичною репрезентативною системою пропонуються вправи: Find and mime; Play the ''Simon says''
game; Listen and stick the picture; Mime the word; Do the actions and say; Do the puzzle and say.
Третій етап формування англомовної лексичної компетентності, метою якого є забезпечення
комунікативної практики у вживанні ЛО, співпадає з четвертим заняттям підцикла. На цьому етапі
вихователь може пропонувати рецептивно-продуктивні та продуктивні вправи. Дітям із домінуючою
візуальною репрезентативною системою надаються завдання типу: Make a collage and tell; Look and
answer; Draw and present; Make a poster to present the story; Look and act; Pair up for a picture talk.
Дошкільникам з домінуючою аудіальною репрезентативною системою пропонуються завдання: Change
the chant; Make your own song; Sing and dramatize; Look and sing about.
Вихованці з домінуючою кінетичною системою можуть отримати такі завдання: Make and name;
Roleplay; Mime and describe; Make and talk with your friend; Move and interview.
Вихователь не має використати всі пропоновані вправи, він обирає лише ті, які відповідатимуть
змісту занять. Головною ідеєю є те, що на занятті пропонується не більше шести ігрових вправ, кожна з
яких апелює до дітей з різними домінуючими репрезентативними системами.
Висновок. Зважаючи на розглянуті можливості реалізації ДН, зазначимо, що такий вид навчання
легко інтегрується у методичні етапи занять англійської мови в ДНЗ та в етапи формування різних
компонентів англомовної комунікативної компетентності.
Використання ДН дозволяє урізноманітнити заняття англійської мови, надати можливість вихованцям
сприймати та запам’ятовувати матеріал у зручний для них спосіб, сприяє розвитку особистісних якостей
дошкільників, дозволяє підвищити результативність та ефективність занять англійської мови.
Перспективи подальших досліджень. Подальшого дослідження потребує специфіка реалізації
інших видів диференціації на основі врахування психофізіологічних особливостей дошкільників.
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Гуманкова О. С. Реализация дифференцированного обучения на занятиях по английскому языку в
дошкольных учебных учреждениях.
Статья посвящена проблеме реализации дифференцированного обучения на занятиях по
английскому языку в дошкольных учебных учреждениях. Определена дифференциация на основе
учета психофизиологических особенностей детей как наиболее перспективная в контексте
оптимизации и повышения эффективности обучения дошкольников английскому языку.
Рассмотрены особенности реализации дифференцированного обучения на основе учета
репрезентативных систем детей: аудиальной, визуальной, кинестетической. Представлены
типологические характеристики детей с различными доминирующими репрезентативными
системами, конкретизированы пути их активизации на занятиях английского языка. Предложены
практические аспекты интеграции дифференцированного обучения в методические этапы
формирования англоязычной лексической компетентности дошкольников.
Ключевые слова: дифференцированное обучение, репрезентативные системы, занятия английского
языка, дошкольные учебные учреждения.
Gumankova O. S. The Differentiated Instruction Realization at English Language Lessons in Preschool
Educational Establishments.
The article deals with the problem of the differentiated instruction realization at English language lessons in
preschool educational establishments. The differentiated instruction is viewed as prospective for the sake of the
educational process in the preschool educational establishment optimization, as it gives the opportunity to
organize the teaching process in the way directly relevant to the learners' needs and peculiarities. The author
defines benefits of the differentiated instruction use in the primary classroom, describes the learners'
psychological peculiarities which can be taken into the account in the process of the above mentioned
instruction realization. The research attracts the attention to the differentiated instruction realization based on
taking into account the learners' psychophysiological peculiarities, namely their representative systems. The
notion ''representative system'' shows the preferences of the learners in receiving and interpreting the
information. The author suggests the learners' characteristics with different predominant representative systems:
visual, audial, kinesthetic. The research describes the possible ways of the learners' stimulation with all
representative systems, suggests the variety of exercises to help children to learn in the way that suits the best.
Moreover the author explains the correlation of the stages of forming the communicative competence
components with the structure of the English lesson subcycle in the kindergarten and suggests practical ways of
the differentiated instruction integration into the stages of the preschool children's lexical competence
formation. The article proves that the educator can successfully incorporate representative systems into the
English classroom. The research highlights the succession of the educator's actions in the process of the
differentiated instruction realization which includes the following steps: definition of the learners' predominant
representative systems, adaptation of the activities to the learners' typological characteristics, implementation of
the varied activities into the methodological structure of the English lesson.
Key words: differentiated instruction, representative systems, English lessons,
preschool educational establishments.
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ПРИНЦИП ЕМОЦІЙНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЕКТУВАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У статті розглянуто актуальну проблему – створення сучасних електронних освітніх ресурсів. Основну
увагу приділено такому аспекту, як подання навчального матеріалу на екрані монітора, з метою
забезпечення емоційності навчання. Здійснено обґрунтування значення та функцій емоцій, їх ролі для
ефективної реалізації навчальної діяльності. А також описано правила та шляхи забезпечення реалізації
принципу емоційності при проектуванні мультимедійних електронних освітніх ресурсів.
Ключові слова: електронний освітній ресурс, мультимедіа, проектування, емоції.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетів розвитку вищої освіти сьогодення є застосування
інформаційно-комунікаційних, зокрема мультимедійних технологій. Розроблення на їх основі й
впровадження в навчальний процес сучасних освітніх ресурсів покликане підвищити ефективність
навчання, зробити його більш насиченим та інтенсивним. Проте, сам лише факт використання
мультимедійних електронних освітніх ресурсів (ЕОР) не забезпечить досягнення поставленої мети. Успіх
залежатиме від багатьох чинників: програмної реалізації ресурсу, умов використання, його навчальноінформаційного наповнення. Окрім того, важливе значення має зовнішнє оформлення, дизайн ЕОР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При створенні ЕОР важливо не просто подати навчальний
матеріал засобами мультимедіа, а так його підготувати, організувати та представити, щоб забезпечувати
максимально ефективні умови для його засвоєння особою, яка навчається, її особистісного розвитку та
здійснення ефективного педагогічного впливу на суб’єктів навчання. І чи не найважливішим фактором тут є
дотримання принципу емоційності при оформленні інтерфейсу користувача ЕОР. На цьому наголошують
провідні вітчизняні та закордонні науковці: В. П. Волинський, Л. Е. Гризун, О. Ю. Коміссарова,
В. В. Лапінський, К. Г. Кречетніков, О. В. Осін, О. В. Соловов, Джон Келлер (John Keller), Майкл Аллен
(Michael Allen), Н. Кларк Куінн (Clark N. Quinn). Проте, дана проблема лишається все ще недостатньо
дослідженою, що і визначило мету статті – обґрунтування принципу емоційності при проектуванні
мультимедійних ЕОР.
Виклад основного матеріалу. Роль емоцій у навчальній діяльності важко переоцінити. Емоції – це
складне утворення, яке супроводжує людину при виконанні будь-якої діяльності, зокрема й навчальної
[1]. Це переживання людиною свого ставлення до об’єктів навколишнього світу, що виражається в
відповідних формах (радість, гнів, впевненість). Вони здійснюють безпосередній вплив на
життєдіяльність людини: підвищують її і надають сил (стенічні емоції) чи послаблюють (астенічні).
Розглянемо вплив емоцій на навчальну діяльність.
Насамперед, емоції безпосередньо пов’язані з мотивацією: прагненням до певного результату,
здатністю досягати ціль, підтримувати дії. Вони заряджають людину енергією та забезпечують
інтенсивність діяльності, рухають уперед. Позитивні емоції (самореалізація, задоволення) впливають на
пізнавальні процеси, спонукають до вирішення завдань. Також, емоції лежать в основі допитливості і
творчого підходу. [2]. В навчальній діяльності вони супроводжують спонукання, бажання дослідити, краще
вивчити якийсь об’єкт, а інтерес не пов'язаний з таким спонуканням, просто неможливий.
Емоції тісно пов’язані зі сприйняттям. Кожен із етапів сприйняття змінюється під впливом емоцій.
Завдяки позитивним емоціям, особи, які навчаються, по-іншому сприймають навчальний матеріал: вони
відкриті для пізнання, взаємодії, позитивно відноситься до навчання, засвоюють більше корисних суджень.
Існує зв'язок емоцій та уваги. Адже особа, яка навчається, постійно оцінює навчальні ситуації, що
супроводжується виникненням відповідних емоційних реакцій. Переживання нудьги, незадоволення,
роздратування негативно відображаються на увазі. Позитивна ж реакція на навчальний процес сприяє
збереженню уваги, її зосередженню на необхідному.
Емоції відіграють важливу роль і в функціонуванні довгострокової пам’яті [3]. Вони чинять вибіркову
дію на процес навчання, сприяючи встановленню тих зв’язків, які певним чином відповідають змісту
емоції, що відчувається. Позитивні емоції можуть покращити роботу пам’яті, допомогти
запам’ятовуванню та відтворенню інформації. Вони роблять процес навчання значимим і пам’ятним. А
перебування в стані тривоги, навпаки, утруднює процес запам’ятовування та зумовлює наявність
помилок при пригадуванні.
За умов впливу позитивних емоцій, працездатність у студентів підвищується на 30-40 %, до того ж,
емоційність лежить в основі 30 % стимулів, що формують ставлення студентів до лекцій [4].
© Денисенко С. М., 2014
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В. К. Вілюнас зазначає, що емоції загалом здійснюють регулюючий вплив на процеси пізнання, що
полягають в зосередженні цих процесів на емоційно забарвленому предметному змісті [5].
Емоції виконують ряд вкрай важливих функцій, в тому числі і для забезпечення реалізації навчальної
діяльності. Насамперед, вони виконують функцію оцінювання – виступають системою сигналів, за
допомогою якої суб'єкт дізнається про значимість того, що відбувається; функцію спонукання –
зумовлюють негайне спонукання до дії, опанування чимось корисним; дезорганізаційну функцію –
емоції організують деяку діяльність, відволікаючи на неї сили і увагу, заважаючи нормальному
протіканню іншої діяльності, що проводиться в той же момент; функції закріплення-гальмування,
слідоутворення, підкріплення – емоції впливають на накопичення та актуалізацію індивідуального
досвіду; функцію передбачення – емоції сигналізують про можливий приємний або неприємний
результат дії; евристичну функцію – емоції істотно скорочують пошук правильного виходу з ситуації;
функцію активації і мобілізації-демобілізації – емоційні стани викликають або мобілізацію енергетичних
ресурсів та захисних процесів організму, або його налаштування на внутрішні процеси та накопичення
енергії; експресивну функцію – емоції забезпечують реалізацію невербальної комунікації.
Окрім окреслених функцій, усі емоції мають одну загальну характеристику – здатність ''надавати
задачі сенс''. Емоції не можуть залишити особистість байдужою, а викликають складну ''роботу
свідомості'' по її поясненню, схваленню, примиренню з нею або осуду і навіть витісненню. Тобто, емоції
можуть виступати не лише як безпосередньо діюча сила, а як привід, у зв'язку з яким приходить в рух вся
складна система сил особистості і свідомості [5].
Варто наголосити на ще на одному факторі. В усіх видах діяльності емоції виступають важливим
джерелом самопізнання і самоуправління. Здійснюючи в навчальній діяльності самоуправління, людина
керує очікуваннями, встановлює розумні цілі, моніторить процес і підтримує зобов’язання.
Як видно, емоційна сфера впливає на ряд факторів, необхідних для успішної реалізації навчальної
діяльності. За умов традиційного аудиторного заняття, викладач має цілий арсенал засобів, щоб зробити
навчання емоційно насиченим: безпосереднє керування емоційним фоном заняття за допомогою
інтонації, міміки, жестів; застосування практичних емоційних прийомів як драматизація, провокація,
несподіванка, гумор тощо. Однак освітні інститути в наш час практично не враховують цей чинник [4].
Особливо гостро постає проблема емоційності при навчанні з використанням ЕОР, особливо
призначених для самостійного навчання студентів. Адже при заочному, дистанційному навчанні,
самонавчанні відсутній безпосередній емоційний вплив викладача на студентів. Не завжди в осіб, які
навчаються, наявне самоуправління, до того ж, можливе підвищення рівня тривожності, занепокоєння.
Тому в ЕОР важливо зважати як на когнітивний рівень, так і на емоційний.
Саме інтерфейс користувача покликаний зробити ЕОР емоційно насиченим та викликати в осіб, які
навчаються, позитивні емоції, а відтак сприяти кращому засвоєнню знань. Включення емоцій в
електронне навчання виводить його (навчання) на більш високий рівень, де воно реально починає
працювати. Коли ми допомагаємо особі, яка навчається, емоційно, ''внутрішньо'' розуміти, як
одержуваний досвід важливий для неї, ми цим підтримуємо її інтерес в процесі навчання і прагнення
досягти мети [6].
Загалом, мультимедійні ресурси самі по собі сприяють виникненню емоцій. Адже їх специфіка
характеризується комплексом чуттєво-сприйнятних параметрів, а відповідно спроектований контент
сприятиме підвищенню емоційної забарвленості навчання.
Таким чином, принцип емоційності полягає в створенні умов задля забезпечення виникнення
позитивних емоцій в осіб, які навчаються. Це досягається шляхом дотримання таких правил.
Захоплення та заохочення. Вступ в ЕОР має захопити увагу студентів, зацікавити до навчання.
Найкраще це здійснити з використанням відео чи анімації. Короткі ролики про майбутні перспективи за
умов наявності глибоких отриманих знань і умінь донесуть студентам значимість їх навчання, негайно
спонукатимуть до опанування новими і корисними для професійної діяльності знаннями. На рис. 1
наведено приклад ЕОР, у якому на самому початку разом із переліком тем, що вивчатимуться, розміщено
перехід до відео, що наводить перспективи застосування отриманих знань.

Рис. 1. Приклад застосування відео в ЕОР.
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Звернення до емоцій користувачів. ЕОР має бути зверненим до емоцій користувачів: їх
спрямованості, уподобань, емоційного досвіду. Так, в ЕОР (рис. 2), в якості ілюстрації, взято книгу про
людину, якою захоплюється переважна більшість сучасної студентської молоді.

Рис. 2. Звернення до емоцій користувачів в ЕОР.
Вияви поваги до користувачів. В ЕОР важливо викликати позитивні емоції виявами поваги до осіб,
які навчаються. Зокрема, це має проявлятися доброзичливістю в усьому, підтримкою, відповідною
тональністю, відповідністю рівню підготовки, користувацьким навичкам. І навіть помилка в
завантаженні сторінки може виглядати не похмуро і загрозливо, а доброзичливо до користувача (рис. 3).

Рис. 3. Приклад доброзичливого ставлення і підтримки користувача при оформленні ''сторінки 404''.
Чуттєве сприйняття. Принципи чуттєвого сприйняття зумовлюють посилення емоційної реакції,
необхідно застосовувати та використовувати різноманітні засоби, такі як колір, компонування, шрифтове
оформлення тощо.
Простота і зрозумілість. На емоційний стан осіб, які навчаються, позитивно впливає простота,
легкість та відсутність напруження в використанні технологій.
Використання анімованих персонажів. Анімаційні персонажі привертають увагу, викликають
зацікавленість, зумовлюють мимовільний емоційний відгук.

Рис. 4. Приклад використання анімаційного персонажу в ЕОР.
Використання емоційно насичених зображень. Емоційно насичені зображення, на відміну від
нейтральних, безпосередньо впливають на емоційні центри мозку – вони викликають допитливість,
привертають увагу й заохочують до навчальної діяльності. Тому при виборі фотографій для ЕОР
доцільно віддавати перевагу тим, у яких зображені герої несуть відповідні емоції (рис. 4).

Рис. 4. Приклад використання в ЕОР емоційно насиченого зображення.
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Застосування засобів акцентування. Навчальні елементи, призначені для запам’ятовування і
зосередження уваги, мають бути акцентованими та емоційно виразнішими, для наголошення їх
значущості. Для цього можна застосовувати різні графічні і композиційні засоби: підкреслення, колір,
розмір і гарнітура шрифту, відбивка тощо (рис. 5).

Рис. 5. Приклад використання різних засобів акцентування в ЕОР.
Варто зауважити, що важливо не допускати ситуацій надлишкової емоційності ЕОР, оскільки це може і
відволікати увагу, і стати завадою в навчанні. Загалом, дизайн інтерфейсу користувача ЕОР має бути
привабливим, щоб створити приємне середовище, викликати позитивні емоції в осіб, які навчаються, та
забезпечити оптимальні умови для засвоєння навчального матеріалу, сприяючи вирішенню навчальних цілей.
Висновки. Таким чином, ми з’ясували, що дотримання принципу емоційності при проектування ЕОР
є важливою умовою їх ефективного застосування студентами. Адже емоційна компонента, закладена в
ЕОР, сприятиме підвищенню працездатності студентів, позитивно позначиться на мислительних
процесах, навчальній мотивації та самоуправлінні, а також створить сприятливий психологічний клімат
для реалізації опосередкованого комп’ютером навчання. Як зазначав Кларк Квін, викладач не може
змусити студентів вчитися, але може створити середовище, що буде сприяти навчанню, і щоб збільшити
шанси на успіх, повинен захопити студентів емоційно так сильно, як і когнітивно [6].
Перспективи подальших досліджень вбачаються в подальшому дослідженні аспектів подання
навчального матеріалу на екрані для забезпечення емоційно сприятливих умов опосередкованого
комп’ютером навчання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Маклаков А. Г. Общая психология : [учебн.] / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2002. – 592 с.
2. McDougall W. Emotion and feeling distinguished [Електронний ресурс] / W. McDougall. – Режим доступу :
http://transyoga.ru/assets/files/books/psychology/emotion.pdf.
3. Рейковский Я. Эмоции и познавательные процессы – избирательное влияние эмоций [Електронний ресурс] /
Я. Рейковский. – Режим доступу : http://flogiston.ru/library/reic3.
4. Калошин В. Ф. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу / В. Ф. Калошин // Журнал ''Практична
психологія і соціологія''. – 2007. – № 1. – 70 c.
5. Вилюнас В. К. Основные проблемы психологической теории эмоций / B. К. Вилюнас // Психология эмоций :
тексты. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 3–26.
6. Clark N. Quinn Making It Matter to the Learner : e-Motional e-Learning / N. Clark // Learning solutions. – April 3,
2006. – P. 1–6.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Maklakov A. G. Obshchaya psikhologiya [General Psychology] : [uchebn.] / A. G. Maklakov. – SPb. : Piter, 2002. –
592 s.
2. McDougall W. Emotion and feeling distinguished [Еlektronnyy resurs] / W. McDougall. – Режим доступу :
http://transyoga.ru/assets/files/books/psychology/emotion.pdf/.
3. Reykovskiy Ya. Emotsii i poznavatel'nye protsessy – izbiratel'noe vliyanie emotsiy [Emotions and cognitive
Processes – the Selective Influence of Emotions] [Elektronnyy resurs] / Ya. Reykovskiy. – Rezhym dostupu :
http://flogiston.ru/library/reic3.
4. Kaloshin V. F. Vplyv emotsiy na efektyvnist' navchal'nogo protsesu [The Impact of Emotions on the Efficiency of
the Educational Process] / V. F. Kaloshyn // Zhurnal ''Praktychna psykhologiya i sotsiologiya'' [The Journal
''Practical Psychology and Sociology'']. – 2007. – № 1. – 70 s.
5. Vilyunas V. K. Osnovnye problemy psikhologicheskoy teorii emotsiy [Main Issues of the Psychological Theory of
Emotions] / V. K. Vilyunas // Psikhologiya emotsiy : teksty [Psychology of Emotions : Texts]. – M. : Izd-vo MGU,
1984. – S. 3–26.
6. Clark N. Quinn Making It Matter to the Learner : e-Motional e-Learning / N. Clark // Learning solutions. – April 3,
2006. – P. 1–6.

Матеріал надійшов до редакції 05.11. 2014 р.

105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Педагогічні науки

Денисенко С. Н. Принцип эмоциональности как важная составляющая проектирования
мультимедийных электронных образовательных ресурсов.
В статье рассматривается актуальная проблема – создание современных электронных
образовательных ресурсов. Основное внимание уделяется такому аспекту, как представление учебного
материала на экране монитора, с целью обеспечения эмоциональности обучения. Осуществляется
обоснование значения и функций эмоций, их роли для дидактических деятельности. А также
описываются правила и пути обеспечения реализации принципа эмоциональности при проектировании
мультимедийных электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, мультимедиа, проектирование, эмоции.
Denysenko S. N. The Principle of Emotion as an Important Part of Designing Multimedia Electronic
Educational Resources.
While creating electronic educational resources it is important to provide the effective learning environment
for students, their personal development and the implementation of the effective pedagogical influence on the
study subjects. Perhaps the most important factor is the principle of emotion in designing of the user interface
of electronic educational resources. This problem is revealed in this article. The author substantiates the role
of emotions in learning and concludes that emotions affect the students' motivation, memory, thinking,
attention. The compliance with the principle of emotion is an important factor in the designing of multimedia
electronic educational resources. The principle of emotion consists in creating the conditions for the positive
emotions emergence. This is achieved by adhering to the following rules: users' capture and encouragement;
address to the users' emotions; expressions of respect to users; sensory perception; simplicity and clarity; use
of animated characters; use of emotionally rich images; application of accents. In addition, the article
provides examples of the specified principles applied in real educational resources. It is concluded that the
emotional component will enhance the students' educational efficiency, abstract thought processes, learning
motivation and self-governance and also will create the favorable psychological climate for the computermediated learning implementation.
Key words: electronic educational resources, multimedia, design, emotion.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРАХ ГОТОВНОСТІ ДО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті представлено сучасний стан науково-теоретичного вивчення проблеми формування у
майбутніх гірничих інженерів готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки.
Проаналізовано поняття "самовдосконалення" у філософській та психолого-педагогічній
літературі. З’ясовано зміст поняття "професійне самовдосконалення майбутніх гірничих
інженерів". Обґрунтовано сутнісні складові професійного самовдосконалення майбутніх гірничих
інженерів та основні форми їх реалізації.
Ключові слова: майбутній гірничий інженер, готовність до самовдосконалення, самоосвіта,
самовиховання, самоактуалізація, самоменеджмент.
Вступ. У наш час серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти в
контексті євроінтеграції України визначено проблему постійного підвищення якості освіти,
модернізацію її змісту та створення сприятливих умов для розвитку особистості, що здатна до
саморозвитку та самовдосконалення у професійній сфері. Особливо важливе значення має професійне
самовдосконалення для майбутніх гірничих інженерів, успішна професійна діяльність яких нерозривно
пов’язана з вивченням та використанням на практиці новітніх досягнень в гірництві. Зважаючи на
стрімкий розвиток сучасної науки та постійні дослідження нових технологій у галузі гірництва,
неможливо уявити сучасного гірничого інженера без систематичного поповнення знань, набуття нових
умінь і навичок. Професійне самовдосконалення гірничих інженерів не лише сприяє їх особистій
самореалізації, а й забезпечує високу ефективність інженерних рішень у процесі виконання гірничих робіт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд та обґрунтування проблем самовдосконалення
знаходимо в працях великих науковців різних часів: А. Дістервега, Я. Коменського, М. Пирогова,
Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.
З’ясування окремих аспектів досліджуваної проблеми у педагогічній науці здійснювалося у різних
напрямах: професійне самовдосконалення вчителів (О. Абдулліна, А. Богуш, С. Гончаренко, М. Євтух,
Н. Кічук, Н. Кузьміна, О. Мороз, О. Савченко, І. Скляренко, Л. Сущенко, Т. Шестакова), офіцерів
(О. Діденко), медиків (Л. Дудікова), інженерів (О. Ігнатюк), юристів (О. Бессараба), економістів
(Н. Кошелева), загалом студентів (Д. Іщенко, А. Калініченко, Н. Ковальчук, Г. Черепанова, І. Середа та
інші); самовдосконалення на етапі оволодіння теоретико-методологічними засадами майбутньої професії
(А. Болгарський, І. Гринчук, Г. Дідич, В. Дряпіка, Т. Завадська, Л. Коваль, Т. Колишево, Г. Костюк,
Г. Падалка, П. Харченко).
Варто зазначити, що окремі аспекти підготовки фахівців гірничої галузі розглянуто в роботах
Т. Медведовської, О. Русанової та ін. Проте, незважаючи на вагомі наукові результати цих досліджень,
поза увагою дослідників залишилася проблема активізації професійного самовдосконалення майбутніх
гірничих інженерів у процесі їх професійної підготовки.
Метою статті є визначення сутності проблеми формування в майбутніх гірничих інженерів
готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Поняття "самовдосконалення" як філософська категорія відображає
процес діалектичного переходу від одного рівня розвитку до іншого, взаємоперетворення протилежних і
водночас взаємопов’язаних його аспектів. Цей термін означає виникнення нового на основі постійної
мінливості структур і систем матеріального світу [1; 2].
Сучасні психолого-педагогічні дослідження розглядають самовдосконалення як найважливішу умову
безперервного розвитку особистості, що визначають її професійну успішність і підкреслюють важливість
стимулювання цього процесу [3: 56].
На сьогоднішній день більшість науковців розуміє під самовдосконаленням "творче ставлення
індивіда до самого себе, створення ним самого себе в процесі активного впливу на зовнішній і
внутрішній світ з метою їхнього перетворення" [4].
Таким чином, самовдосконалення – це процес свідомого управління розвитком своїх особистісних якостей
і здібностей, спрямований на досягнення високого рівня професіоналізму в професійній діяльності.
Професійне самовдосконалення майбутніх гірничих інженерів будемо розглядати як свідомий,
цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної компетентності та розвитку професійно
значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності та власної програми
розвитку.
© Дерев’янко О. В., 2014
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Ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття на сторінках українських педагогічних журналів
"самовдосконалення" визначалось основним шляхом наближення фахівця до ідеалу. Видатні діячі освіти
того часу М. Демков, М. Корф, С. Миропольський, М. Рубакін, С. Русова, Я. Чепіга та інші розглядали
самовдосконалення як гармонійне поєднання самоосвіти та самовиховання [5: 11; 6].
У сучасних науково-педагогічних дослідженнях такий підхід простежується в роботах О. Борденюк,
І. Грабовець, О. Діденка, Л. Дудікової, В. Жукова, Л. Римар, О. Прокопової, К. Скворцової, М. Фіцули,
І. Чемерилової та інших.
І. Грабовець визначає поняття "самоосвіти" як багатогранне явище, що являє собою системне
оволодіння певними знаннями; організовану діяльність по засвоєнню накопичених цінностей культури;
особливий вид людської діяльності, метою якої є отримання знань і формування власної особистості;
поєднання особистісних якостей і знань та формування інтелектуальної культури особи [7: 7].
Таки науковці, як Я. Подоляк, Я. Шведова, В. Артюхова вважають самоосвіту по-справжньому
вільним видом освітньої діяльності, результати якої повністю визначаються бажаннями і здібностями
особи; необхідним компонентом життя освіченої і культурної людини, який визначає її суспільну
цінність; шляхом до прискорення саморозвитку різних сторін особистості [8: 118-120].
Основним змістом самоосвіти є вдосконалення наявних у студента знань, формування вмінь і навичок
з метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності [6].
Структура та зміст професійної компетентності особистості відзначається, на рівні особливого,
характерними особливостями професійної діяльності фахівця (А. Деркач, В. Зазикін). Саме особливості
професійної діяльності наповнюють загальні компоненти професійної компетентності особистості,
визначають її спеціальний вид.
Узявши за основу професійну компетентність майбутні фахівці можуть визначити та скорегувати
зміст самоосвіти і, таким чином, самостійно підвищувати рівень свої професійної компетентності.
Самоосвіта студента-гірника повинна реалізовуватися у напрямку формування здатності у
майбутнього фахівця сфери гірництва вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності:
так у межах організаційної функції: чітко розподіляти завдання, мотивувати свою діяльність й інших,
інструктувати працівників, координувати їх діяльність, контролювати технологічний процес;
організовувати дотримання вимог безпеки та гігієни праці; у межах соціально-комунікативної функції:
встановлювати адекватні взаємини з працівниками та керівниками підприємства, своїми колегами, що
проявляються в доброзичливості, привітності, повазі; усвідомлено використовувати знання про
позитивний досвід професійної діяльності; вміння заохочувати полеміку, різноманітність суджень,
аргументовано відстоювати в дискусіях високі духовні цінності, володіти ораторським мистецтвом у
бесідах, дискусіях та ін.; у межах проектувально-конструкторської функції: моделювати виробничий
процес, проектувати й експлуатувати гірничі й гірничо-транспортні машини, та автоматизовані
комплекси, устаткування гірничовидобувних і гірничо-збагачувальних підприємств, а також
геологорозвідувальне устаткування, засоби комплексної механізації гірничих робіт, робити необхідні
розрахунки і здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних рішень; здійснювати монтаж,
налагодження, випробування, раціональне застосування й технічне обслуговування гірничої техніки;
аналізувати умови безпеки праці та покращувати їх, оцінювати рівень автоматизації виробництва;
вибирати стандартне і допоміжне устаткування; у межах технологічної функції: здійснювати опанування
повним циклом фахових дисциплін та набування практичних умінь їх використання на практиці для
вирішення актуальних інженерно-гірничих завдань, а саме: глибоке засвоєння фактів, прикладів,
узагальнень з програмного матеріалу з теоретичних і практичних засад гірництва; наукових
закономірностей, засобів, методів вирішення гірничих завдань, інженерно-гірничої термінології,
характеристики основних засобів виробництва, визначення способів руйнування гірських порід та якісні
характеристики родовищ корисної копалини; у межах управлінської функції: передбачати засвоєння
знань інженерного менеджменту, глибокого засвоєння знань з програмного матеріалу з основних
напрямків управління виробництвом, змісту адміністративних, економічних і соціально-психологічних
методів управління інженерно-гірничою діяльністю.
Джерелами самоосвіти можуть бути: навчальна, науково-популярна, наукова та художня література;
засоби масової інформації (зокрема професійні видання – газети, журнали, радіо- і телепередачі);
джерела мережі Інтернет; прослухування лекцій; відвідування виставок, семінарів і конференцій;
консультації фахівців тощо.
Наступною складовою професійного самовдосконалення є самовиховання.
Дослідники наголошують, що самовиховання – це спрямована діяльність, яка мотивується
внутрішнім бажанням людини вдосконалювати себе, що, у свою чергу, народжується в результаті
суперечностей між бажаннями, прагненнями та можливостями. [9: 37-38].
О. Кобенко визначає, що передумовами самовиховання особистості є життєві її цілі й плани, знання
теорії самовиховання та певний досвід їх використання на практиці, здатність до об’єктивної самооцінки,
вольового саморегулювання, творчого мислення, почуття власної гідності [10: 136].
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Проаналізувавши наукові джерела, можна зробити висновок, що професійне самовиховання – це
систематична, свідома, цілеспрямована, самостійна діяльність людини (С. Даньшева, О. Діденко, В. Жуков,
Л. Лаптєв, А. Подольська, М. Постолюк, О. Прокопова, В. Сластьонін, М. Фіцула); зміст цієї діяльності
пов’язаний із подоланням недоліків і формуванням позитивних професійно значущих якостей
(С. Даньшева, О. Діденко, В. Жуков, Л. Лаптєв, А. Подольська, М. Постолюк, О. Прокопова, В. Сластьонін,
М. Фіцула, Т. Шестакова); її метою є вдосконалення власної особистості, постійне підвищення професійної
компетентності, формування моральної культури і творчого мислення, розвиток особистих якостей, які є
важливими для майбутньої професійної діяльності (С. Даньшева, Л. Дудікова, М. Постолюк).
Ефективність процесу самовиховання студентів-гірників на сучасному етапі є: наявність необхідних
психолого-педагогічних знань і практичного досвіду науково-педагогічних працівників (кураторів) з
питань організації самовиховання студентів; усвідомлення необхідності постійного керівництва та
здійснення системного психолого-педагогічного впливу на самовиховання студентів; перетворення
студентів на суб'єктів самовиховання; творче поєднання процесу самовиховання з активною навчальнопізнавальною діяльністю та організацією культурно-просвітницької роботи і дозвілля; надання цьому
процесу гуманного, національного і особистісного спрямування.
Як форму самовиховання у процесі професійної підготовки ми використовували міні-бесіди зі
студентами на тему: "Історія нашого гірничо-екологічного факультету", "Мій ВНЗ – найкращий";
зустрічі з випускниками; проблемні лекційно-дискусійні заняття на тему: "Компетентнісний підхід:
рефлексивний аналіз застосування"; тренінги "Мої успіхи в минулому", "Схвалення", "Якби я був…, щоб
я зробив", які дозволили формування позитивної установки у студентів на професійну діяльність,
підвищення рівня професійної компетентності майбутнього гірничого інженера.
Отже, метою самовиховання є досягнення згоди із самим собою, знаходження сенсу життя,
здійснення самоактуалізації і самореалізації потенційних можливостей, природних здібностей,
використання рефлексивного досвіду для вирішення професійних і міжособистісних завдань, активне
самоутвердження в суспільному житті.
Варто зазначити, що в зарубіжних наукових дослідженнях не існує єдиного визначення самоактуалізації.
К. Роджерс вважав, що самоактуалізація – це мотивуюча тенденція збереження й розвитку себе, яка
передбачає максимальне виявлення кращих якостей особистості, закладених у ній від природи. Отже,
самоактуалізація – це головна рушійна сила життя, що проявляється в прагненні поширюватися, ставати
незалежним, розвиватися, зріти [11].
Серед багатьох трактувань самоактуалізації, які різнобічно розкривають її сутність, заслуговує на увагу
визначення Г. Олпорта. На його думку, самоактуалізація − це "безперервний активний процес становлення
особистості, в якому індивід бере на себе відповідальність за якість свого життя" [12]. Сутність процесу
самоактуалізації особистості полягає в здатності особистості внутрішньо приймати, усвідомлювати й
оцінювати протиріччя й труднощі, здатності самостійно й продуктивно вирішувати їх відповідно до своїх
найбільш загальних цілей і моральних ідеалів, що обумовлює нові стадії і ступені розвитку.
Отже, усвідомлена самоактуалізація у вищому навчальному закладі, будучи важливим завданням
виховання особистості та підготовки професіонала, являє собою інтегративну характеристику
особистості, що вимагає праці самої особистості.
Вивчення змісту самоактуалізації студента-гірника дозволяє розширити спектр супутніх форм навчання у
вигляді тренінгів, семінарів-практикумів, спецкурсів тощо, метою яких повинні бути: розкриття потенційних
можливостей особистості студента; формування у студента впевненості в реальності особистих досягнень;
допомога в побудові програми актуалізації власних можливостей і автентичності; пошук простору для
подальшої самореалізації у різних видах життєдіяльності. В якості однієї із супутніх форм навчання
пропонується введення спецкурсу "Основи самоактуалізації особистості", а в його рамках проведення
семінару-практикуму "Шлях до себе", що сприяє усвідомленню і розкриттю студентами власного потенціалу
та осягненню себе як унікальної цінності та індивідуальності.
З метою визначення готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки майбутніх
гірничих інженерів, ми проаналізували ті особливості професійної діяльності, що притаманні лише цим
фахівцям: по-перше, майбутню діяльність можна розпочати з посади рядового майстра гірничих робіт, а
у перспективі стати керівником гірничого підприємства, який відповідає за розвиток підприємства,
конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів; по-друге,
гірничі інженери здійснюють облік та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства,
розробляють заходи: із забезпечення режиму економії, менеджменту в гірництві, підвищення
ефективності робіт, виявлення резервів, попередження невиробничих затрат, більш раціонального
використання всіх видів ресурсів.
Тому наступною складовою самовдосконалення майбутніх гірничих інженерів є самоменеджмент.
Поняття "самоменеджмент" трактується науковцями як послідовне і цілеспрямоване використання
ефективних методів роботи у повсякденній практиці для оптимального, осмисленого використання свого
часу.
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Зокрема, дослідник Н. Лукашевич вважає, що менеджмент є комплексом загальних підходів, що
забезпечують компетентно-професійне управління власною кар'єрою як системою ефективних прийомів
і методів самопізнання, самооцінки, самореалізації і саморозвитку з метою досягнення поставлених
життєвих цілей і завдань [13: 44]. Підхід до самоменеджменту як технології дозволяє, на його думку,
застосувати методи загального менеджменту до особистісно-професійної діяльності кожної людини.
Основна мета самоменеджменту – це максимальне використання власних можливостей, свідоме
керування перебігом свого життя й переборювання зовнішніх обставин як на роботі, так і в особистому
житті [14: 3].
Отже, самоменеджмент є багаторівневим процесом самодіяльності особистості, що характеризується
усвідомленим і раціональним управлінням власним життям і творчим саморозвитком. Це −
цілеспрямоване і послідовне оволодіння навичками самоуправління, самоорганізації, саморегуляції,
самовиховання з метою неперервного саморозвитку і самореалізації у професійній діяльності.
Ми розглядаємо самоменеджмент майбутнього гірничого інженера як цілеспрямоване застосування
ним найбільш ефективних методів, прийомів та технологій професійного самовдосконалення з метою
оптимального використання власного потенціалу, суб'єктних особливостей та часу. За такого підходу
самоменеджмент виступає як спосіб систематичної самоорганізації з метою приведення власної
особистості у необхідний для творчої професійної діяльності стан, що дозволяє ефективно
вдосконалювати професійні якості, створювати системи ціннісних орієнтацій та творчо-інженерної
активності особистості.
До основних форм навчання пропонуємо складати так званий портфоліо кар'єрного просування
(ПКП), стимулом складання якого є не конкретний віковий етап, хоча краще почати вже з першого курсу
університету, а момент усвідомлення важливості і необхідності створення ПКП. Як приклад, розглянемо
алгоритм складання портфоліо студентом.
Починати варто з простого резюме і в міру освоєння навчальних дисциплін і технологій поступово
додавати в нього інформацію та матеріали, що демонструють розвиток своїх навичок та компетенцій. До
моменту завершення навчання у ВУЗі кар'єрне портфоліо включатиме: професійне резюме; свідоцтва
всіх освоєних студентом додаткових курсів; рекомендації, отримані після проходження навчальновиробничих практик; список проектів, в яких студент брав участь, із зазначенням конкретних функцій і
ролі, відзнаки участі в конкурсах, виставках, семінарах, конференціях і т. п.
Отже, перевагами самоменеджменту є зменшення витрат на виконання роботи, поліпшення
організації праці, зниження рівня стресів, задоволеність роботою, підвищення мотивації праці та рівня
власної кваліфікації, зменшення помилок при виконанні своїх функцій, досягнення професійних і
життєвих успіхів.
Таким чином, готовність до самовдосконалення майбутнього гірничого інженера в процесі
професійної підготовки повинна відображати специфіку основних форм його реалізації та вказувати на
характер самоактивності особи:
• самоосвіта, що спрямовується на оновлення і поглиблення наявних у майбутнього фахівця знань із
метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності;
• самовиховання, що забезпечує систематичне формування й розвиток позитивних і усунення
негативних професійно значущих рис і якостей;
• самоактуалізація, в ході якої досягається актуалізація й мобілізація в окремий період часу власних
сутнісних сил і потенціал гірничого інженера;
• самоменеджмент як послідовне використання ефективних методів, прийомів і технологій
оптимального використання часу та цілеспрямованого регулювання дій і поведінки студента-гірника
відповідно до поставлених задач і обраних пріоритетів.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, уважаємо, що для майбутнього фахівця в галузі гірництва
самовдосконалення стає необхідною умовою набуття професіоналізму. Готовність до самовдосконалення
як складне інтегроване, динамічне утворення особистості має структурні й функціональні компоненти та
передбачає оволодіння майбутнім гірничим інженером знаннями про самоосвіту, самовиховання,
самоактуалізацію, самоменеджмент. Формування в майбутніх гірничих інженерах готовності до
самовдосконалення є активним інструментом ліквідації розриву між вимогами професійної діяльності та
власними можливостями майбутніх гірничих інженерів.
Перспективи подальших розвідок цього напряму вбачаємо в дослідженні самоменеджменту як
компонента самовдосконалення майбутніх гірничих інженерів.
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Деревянко Е. В. Формирование у будущих горных инженеров готовности к самосовершенствованию
в процессе профессиональной подготовки.
В статье представлено современное состояние научно-теоретического изучения проблемы
формирования у будущих горных инженеров готовности к самосовершенствованию в процессе
профессиональной подготовки. Проанализировано понятие "самосовершенствование" в
философской и психолого-педагогической литературе. Выяснено содержание понятия
"профессиональное самосовершенствование будущих горных инженеров". Обоснованы основные
составляющие профессионального самосовершенствования будущих горных инженеров и основные
формы их реализации.
Ключевые слова: будущий горный инженер, готовность к самосовершенствованию, самообразование,
самовоспитание, самоактуализация, самоменеджмент.
Derevyanko O. V. The Self-Cultivation Process in the Future Mining Engineers' Professional Training.
Nowadays, the problem of the educational quality continuous improvement, its content modernization and the
creation of conditions for both the personal development and further professional self-cultivation is one of the
prior tasks of the state policy in the field of the higher education development in the context of Ukraine's
European integration. The professional self-cultivation is very important for future mining engineers, as far as
their professional activity is connected with the acquiring and use of new achievements in the mining field. The
actual theoretical study of the problem of future mining engineers’ self-cultivation in the process of the
professional training is characterized in the article. The term ''self-improving'' in the philosophical and
psychological-pedagogical literature is analyzed. The essence of the term '' future mining engineers'
professional self-improvement'' as the conscious, purposeful process of the professional competency level
improvement and the development of professionally important qualities according to the social demands,
conditions of the professional activity and personal developmental program is determined. The essence’
constituents of the future mining engineers' professional self-improvement and main forms of their realization,
i.e. self-training directed on the renovation of the existed knowledge for the achievement of the professional
competency proper level; self-education, which provides both the systematic development of positive and the
elimination of negative professional features and qualities; self-actualization, which helps to achieve the
actualization and mobilization of the mining engineers' personal essential abilities and the professional
potential; self-management, which considers both the logical use of efficient methods, techniques and
technologies of the mining students' optimal time distribution and the purposeful regulation of actions and
behavior according to the tasks and chosen priorities are substantiated. Thus, the self-cultivation is considered
to be the important condition of future specialist's professional training.
Key words: future mining engineer, self-cultivation, self-training, self-education, self-actualization,
self-management.

112

УДК 511:378.147

Т. В. Дідківська,
кандидат фізико-математичних наук, доцент;
І. А. Сверчевська,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
iryna_sver@ukr.net

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ АЛГЕБРИ В ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ
Геометричну алгебру розглянуто як інтеграційну основу навчання курсу алгебри майбутніх учителів
математики. Серед різних підходів до використання історії математики вибрано дослідження
розв’язань визначних математичних задач на обчислення коренів алгебраїчних рівнянь. Рекомендовано
використовувати геометричні методи, які роблять розв’язання наочним, цікавим і зрозумілішим. До
кожної задачі запропоновано історичну довідку, яка дає можливість вивчити діяльність автора задачі
докладніше, зацікавити задачею та, можливо, заохотити до відшукання свого методу розв’язування.
Ключові слова: математична задача, рівняння, геометрична алгебра, геометричні методи, історія
математики, інтеграційна основа, нетрадиційні методи.
Постановка проблеми. Важливим завданням при навчанні математики є вироблення вмінь
розв’язувати задачі, зокрема задачі, які зводяться до розв’язування рівнянь. Для розв’язування
математичних задач у процесі розвитку математики вироблено різноманітні методи. Вдосконаленню цих
методів сприятиме їх візуалізація. Цей підхід нетрадиційний, хоча дозволяє побачити розв’язання та
одержаний розв'язок. Для втілення цієї ідеї ми звертаємося до геометричної алгебри, яка була побудована
грецькими математиками в школі Піфагора. Особливістю геометричної алгебри було те, що всі
доведення ґрунтувалися на геометричній основі. Якраз введення цих доведень і дало можливість
створити математику як науку. Звернення до геометричної алгебри в історії математики є інтеграційною
основою вивчення питань алгебри, які передбачені навчальним планом.
Метою статті є розгляд геометричної алгебри як інтеграційної основи навчання курсу алгебри
майбутніх учителів математики.
Виклад основного матеріалу.
2
2
1. Задача геометричної алгебри піфагорійців. Розв'язати рівняння ax = x + b [1: 49].
Грецькі математики будували математику на основі геометрії. У результаті було побудовано
геометричну алгебру, характерною ознакою якої було те, що всі її висновки ґрунтувалися на
геометричних образах. Так, формули скороченого множення доводилися за допомогою геометричних
побудов. Можливо, що в школі Піфагора квадратні рівняння розв’язувалися геометричним шляхом.
Розв'язання. Будуємо відрізок AB = a , точкою С ділимо АВ навпіл, проводимо в точці С
a
перпендикуляр CD до АВ довжини b. Проводимо DE = BC = . Одержаний відрізок BE = x буде
2
2
2
розв’язком рівняння x + b = ax . Доведення (рис. 1).

Рис. 1.
2

a2
a2
a

a
; x 2 + b 2 = ax
CDE : b 2 +  − x  =
; b2 +
− ax + x 2 =
2
4
4
4


З трикутника
.
2

2. Задача Евкліда. Розв'язати рівняння x 2 + ax = b 2 [2: 43].
Для роботи в математичній школі в Александрії був запрошений Евклід. Відомо, що він жив у ІІІ ст.
до нашої ери, яке ввійшло в історію математики під назвою "золотого століття". Головна праця Евкліда
"Основи", де він на дедуктивній основі подає геометричний матеріал, відомий до нього і доповнений ним
самим. В "Основах" Евкліда рівняння x 2 + ax = b 2 подається так: "Площа квадрата з невідомою
стороною складена з площею прямокутника, в якого одна сторона a, а друга дорівнює стороні квадрата,
рівновелика площі квадрата зі стороною b. Знайдіть площу першого квадрата".
© Дідківська Т. В., Сверчевська І. А., 2014
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a
+ x , де x – це невідомий відрізок. Він розбивається на
2
2
a
a
два квадрати, площами x 2 та   , та два прямокутники площею x (рис. 2). Загальна площа квадрата
2
2
Розв'язання. Будується квадрат зі стороною

2

2

2

a
a
a

a
дорівнює S = x 2 +   + 2 ⋅ x =  + x  . Перетворимо ліву частину: S = x 2 + ax +   . За умовою
2
2
2

2
a
2

2

a
2




2

a
2

2

x 2 + ax = b 2 , тому S = b 2 +   . Отже, маємо  + x  = b 2 +   .

Рис. 2.
Геометричний зміст одержаної рівності: в прямокутному трикутнику з катетами b та
дорівнює

a
гіпотенуза
2

a
+ x . Тому очевидна побудова відрізка х (рис. 3).
2

Рис. 3.
3. Задача ал-Хорезмі. Розв'язати рівняння x 2 + ax = b [2: 52].
Середньоазіатський математик Мухаммед бен-Муса ал-Хорезмі (IX ст.) першим відділив алгебру від
арифметики. Сам термін "алгебра" ввійшов у математику завдяки його книзі "Кітаб ал-джебр алмукабала" ("Про відновлення і протиставляння"), яка була присвячена розв’язуванню рівнянь 1-го і 2-го
степенів. Розв'язування рівнянь певного типу обґрунтовувалося за допомогою геометричних побудов.
Розв'язання. На кожній стороні квадрата зі стороною х добудовуємо чотири прямокутники зі
a
a
сторонами х та
і чотири малі квадрати зі стороною
(рис. 4).
4
4

Рис. 4.
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Одержаний квадрат складається з малого квадрата площею x 2 , чотирьох малих квадратів площею

a
a2
a2
⋅ x ⋅ 4 = ax . Отже, площа квадрата, одержаного в
⋅4 =
та чотирьох прямокутників площею
4
16
4
2

a 
a2

. За умовою задачі x 2 + ax = b , тому маємо
результаті побудов, дорівнює:  x + ⋅ 2  = x 2 + ax +
4
4


2

a
a2
a
a2
a2

, x+ = b+
. Побудувавши b +
, можна визначити х. Що і обґрунтовує
x +  = b+
2
4
2
4
4

розв’язування рівняння типу "квадрат і корені дорівнюють числу".
4. Задача ал-Хорезмі. Розв'язати рівняння x 2 + 10 x = 39 .
Ця задача є окремим випадком попередньої задачі при a = 10 , b = 39 . Ал-Хорезмі цю задачу
формулює так: "Квадрат невідомого і десять невідомих становлять 39 дирхемів (дирхем – срібна монета
середньовічного Сходу). Чому дорівнює невідоме?"
Розв'язання. Будуємо квадрат зі стороною х і добудовуємо два прямокутники зі сторонами х та 5,
одержана фігура називається "гномон" (рис. 5). Доповнюємо цей гномон до квадрата зі стороною x + 5 .
Тоді площа побудованого квадрата S = (x + 5)2 .

Рис. 5.
За рис. 5 визначаємо S = x + 2 ⋅ 5 x + 25 = x + 10 x + 25 . Маємо
2

2

(x + 5)2 = x 2 + 10 x + 25 .

За умовою

задачі x + 10 x = 39 , отже: (x + 5) = 39 + 25 = 64 , x + 5 = 8 , x = 3 Ал-Хорезмі визначає додатній корінь.
Це рівняння можна розв’язати іншим способом, використавши побудову попередньої задачі (рис.4).
Питанням розв’язування алгебраїчних рівнянь займався також Омар Хайям (1048-1131), персидський
математик і поет. Він вважав, що алгебра – це теорія рівнянь. У математичному трактаті "Про доведення
задач алгебри і алмукабали" він дає класифікацію алгебраїчних рівнянь першого, другого і третього
степенів та геометричні побудови коренів. Розглянемо спосіб розв’язування рівняння "квадрат і десять
2

2

коренів дорівнює тридцяти дев'яти" ( x 2 + 10 x = 39 ) [3:112]. Наводимо розв’язання автора, подаючи в
дужках деякі пояснення (рис. 6).

Рис. 6.
2

"Нехай квадрат буде ABCD [ x ], збільшений на десять коренів [ 10 x ], він дорівнює 39. Десять
коренів подаються у вигляді прямокутника CDEF. Пряма DE=10. Розділимо її в точці К навпіл. Добуток
ЕА [ 10 + x ] на АD [х], що дорівнює прямокутнику ABFE, доданий до квадрата DК [25], буде

дорівнювати квадрату АК [ (10 + x )x + 25 = (x + 5)2 ]. Але квадрат DК відомий [25], а також відомий
прямокутник
ABFE,
який
виражає
дане
число
[39].
Отже,
квадрат
АК
2
[ (x + 5) = (10 + x )x + 25 = 39 + 25 = 64 ] та лінія АК [ x + 5 = 8 ] відомі, а коли віднімемо DK [5] із АК [8],
то остача AD буде відома [ x = 3 ]".
Дамо коментарі до розв’язання Омара Хайяма (рис. 7). Будуємо квадрат ABCD, площа якого x 2 і
доповнюємо прямокутником CDEF зі сторонами 10 та х, площа якого 10 x . Тоді за умовою x 2 + 10 x = 39 ,
тобто площа прямокутника ABFE дорівнює 39. DE=10, розділимо цей відрізок навпіл в точці К і
побудуємо квадрат AKNQ зі стороною x + 5 . Площа прямокутника ABFE дорівнює (10 + x )x , якщо
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додати площу квадрата CGNM, що дорівнює 25, то одержимо площу квадрата AKNQ (тому що площі
прямокутників MKEF і BCGQ рівні).

Рис. 7.

Тобто (10 + x )x + 25 = (x + 5) . Площа прямокутника ABFE за побудовою дорівнює x 2 + 10 x (що за
2

умовою задачі дорівнює 39) і дорівнює (10 + x )x . Отже, 39 + 25 = (x + 5)2 ; (x + 5)2 = 64 , звідки x + 5 = 8 ,
x = 3.
5. Задача Омара Хайяма. Розв'язати рівняння
[2: 53].
Розв'язання. Омар Хайям, дотримуючись принципу однорідності розмірності, приводить дане
та розв’язує за допомогою побудови кола
рівняння до виду
x 2 + y 2 = qx і параболи x 2 = py , знаходячи точку перетину цих кривих (рис. 8).

Рис. 8.
Зробимо перетворення отриманого рівняння, що приводять до рівнянь вказаних кривих. Множимо на
. Ділимо на , отримали
. Перейдемо до системи умов:
х, маємо
. Звідки
6. Задача Кардано. Розв'язати рівняння x 2 + 6 x = 91 [3: 46].
Джіроламо Кардано (1501-1576) – італійський математик, філософ і лікар. У своїй роботі "Велике
мистецтво або про правило алгебри" він вперше опублікував формули для розв’язування кубічних
рівнянь, хоча головна формула запозичена у Тартальї. Кардано вперше ввів в алгебру "неіснуючі числа",
так він назвав комплексні числа.
Розв'язання. Будуємо квадрат ACEF зі стороною х + 3 , виділяємо в ньому квадрат BCGD зі стороною
3 і продовжуємо його сторони (рис. 9).

Рис. 9.
Тоді площа квадрата ACEF складається з площ двох квадратів і двох прямокутників, тобто
х 2 + 2 ⋅ 3 х + 9 . За умовою x 2 + 6 x = 91 , тобто площа квадрата ACEF дорівнює 91 + 9 = 100 . Сторона
побудованого квадрата дорівнює 10, а за побудовою х + 3 . Маємо х + 3 = 10 , х = 7 .
Висновки. Оскільки при навчанні математики важливо розвинути вміння розв’язувати задачі різними
способами, то доцільно використати можливості визначних історичних задач. Зокрема, звернути увагу на
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застосування геометричних методів в алгебрі, що було запропоновано видатними математиками
минулого. Ми розглянули визначні історичні задачі, в яких алгебраїчні рівняння розв’язуються
геометрично, але методи геометричної алгебри потребують подальшого дослідження. А саме, їх
застосування до розв’язування алгебраїчних задач різних видів: задач на доведення, дослідження,
текстових задач. Причому варто звернути увагу як на визначні історичні задачі, так і на задачі, до яких
були застосовані методи геометричної алгебри в різні періоди розвитку математики.
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Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Решение уравнений методами геометрической алгебры в
истории математики.
Геометрическая алгебра рассматривается как интеграционная основа обучения курсу алгебры будущих
учителей математики. Среди различных подходов к использованию истории математики выбрано
исследование решений знаменитых математических задач на вычисление корней алгебраических
уравнений. Рекомендуется использовать геометрические методы, которые делают решение наглядным,
интересным и более понятным. К каждой задаче предложена историческая справка, которая дает
возможность изучить деятельность автора задачи подробнее, заинтересовать задачей и, возможно,
подтолкнуть к поиску своего метода решения.
Ключевые слова: математическая задача, уравнение, геометрическая алгебра, геометрические
методы, история математики, интеграционное основание, нетрадиционные методы.
Didkivska T. V., Sverchevska I. A. Equation Solving Using Geometric Algebra Methods
in the Mathematics History.
Geometric algebra is considered as an integrative base of teaching algebra to future mathematics teachers. Among
various approaches to using of mathematics history we chose the research of famous tasks solving which include the
roots of algebraic equations calculation. We also give the recommendation to use geometric methods to make solving
more demonstrative, interesting and clear. The geometric solutions of equations, suggested by outstanding
mathematicians, are given. Pythagoras of Samos, Ionian Greek philosopher and mathematician (c. 570 – c. 495 BC),
gives the solving based on plotting (division of segment, plotting the right-angle triangle by cathetus and hypotenuse).
Euclid, famous mathematician of Golden Age of Greece (fl. 300 BC) to solve a quadratic equation plots squares and
rectangles, which the given square consists of, and compares their areas. Muhammad al-Khwarizmi (c. 780 – c. 850),
Uzbek mathematician, astronomer and doctor, plots squares, which the given square consists of, and calculates their
areas. We compare the geometric solving of the quadratic equation with given coefficients, which were advised by alKhwarizmi and Omar Khayyam (1048 – 1131), Persian mathematician, philosopher, astronomer and poet. The
comments are also adduced. The Omar Khayyam's solving of the cubic equation, using the cycle and parabola
intersection, is considered. Gerolamo Cardano (1501 – 1576), Italian mathematician, philosopher and doctor, plots
square using equation coefficients and separates two squares and two rectangles inside it. As far as it's often hard to
understand the language of these works and the explanation they contain, some tasks are also attended by comments.
Every task is followed by historical reference, which gives the opportunity to estimate the task of the author's work at
greater length and may incite students to seek for their own alternative methods of solving. Since the importance of
students' ability to solve tasks by different methods, it's reasonable to use famous historical tasks potential. In
particular, it makes sense to pay attention on applying geometric methods in algebra, advised by notable
mathematicians of the past.
Key words: mathematical task, equation, geometric algebra, geometric methods, history of mathematics,
integrative base, alternative methods.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті здійснено методичну характеристику компетентнісного підходу у процесі трудового
навчання молодших школярів; проаналізовано сутність понять ''компетентнісний підхід'',
''компетентність'', ''компетенція'', ''ключові і предметні компетентності''; представлено основні
риси й ознаки вмінь та навичок, відтворено особливості організаційної діяльності у процесі
трудового навчання молодших школярів. Виявлено особливості впровадження компетентнісного
підходу в європейську освіту, відображено стрижневу ідею щодо центрованості на практикоорієнтованих результатах початкової освіти, переосмислення ролі загальнонавчальних і
загальнокультурних знань, умінь. У статті показано, що компетентнісний підхід виступає певним
орієнтиром системних змін у педагогічній освіті і є основою для розробки сучасного науковометодичного забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що
результатом реалізації цього підходу є сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей.
Обґрунтовано, що якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних
компетентностей, а й ключових, які мають бути найважливішим особистісним надбанням кожного
випускника початкової школи. Роз’яснено, що базовими поняттями компетентнісного підходу є
компетентність і компетенція, ключові і предметні компетентності. Виокремлено базові
характеристики поняття ''компетентність'' (на основі наукових досліджень).
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, предметно-перетворювальна
компетентність молодших школярів.
Постановка проблеми. Сучасний етап відродження незалежної України, її інтеграція в європейський
та світовий інформаційний простір зумовлює динамічні перетворення в галузі освіти. У Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено основну мету державної полiтики щодо
розвитку освiти, яка полягає у створеннi умов для розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного
громадянина України, вихованнi поколiння людей, здатних ефективно працювати i навчатися протягом
життя. Це вимагає переходу від авторитарної до особистісно-зорієнтованої моделі навчання й виховання,
що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей
учнів, їхніх інтересів та творчих здібностей. Значущою особливістю сучасної системи освіти є
інноваційна діяльність навчальних закладів, спрямована на розробку нового змісту навчального,
науково-методичного забезпечення діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Європейський вибір України позначається на її прагненні подолати бар’єри у вітчизняній і
європейській освітніх системах, наблизитись до продуктивних надбань у цій галузі. Зокрема, в сучасних
західноєвропейських країнах розроблено нову концепцію підготовки вчителя, за якої вона стає більше
школоцентрованою, за термінологією західноєвропейських учених, ''навчанням, повернутим до шкільної
крейди''. Основна ідея – більше часу в школі, більше знань про реальні потреби шкільної освіти у швидко
змінюваних умовах. Спрямування підготовки майбутнього педагога – компетентний вчитель задля
компетентного учня.
Незважаючи на гостроту проблеми, її очевидність для всіх, неузгодженість між освітніми ланками,
взаємне дублювання змісту залишаються неподоланими й досі.
Важливо, що в авторських педагогічних системах, передовому педагогічному досвіді останніх
десятиріч визрівала ідея посилення діяльнісної складової освіти. Водночас вона нерідко розглядалась у
розриві засобу і результату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Положення про реалізацію компетентнісного підходу до
процесу підготовки майбутніх педагогів знаходимо у роботах І. Г. Агапова, С. С. Вітвицької, Д. І. Дзвінчук,
О. А. Дубасенюк, Е. Ф. Зеер, В. Г. Кременя, Н. Ф. Радіонової, Н. Ф. Тализіної, А. В. Хуторського та ін.
Метою цієї статті є аналіз дидактико-методичного аспекту впровадження компетентнісного підходу
у процесі трудового навчання молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Запровадження компетентнісного підходу в європейську освіту стартувало
ще у 1996 році. Тоді в доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО з освіти для ХХІ століття "Освіта. Прихований
скарб" було сформульовано чотири принципи, на яких має базуватись освіта: навчитися жити разом,
навчитися отримувати знання, навчитися працювати, навчитися жити (змістовно, гідно). Ці принципи було
розвинуто у подальших тривалих дослідженнях. Їх результати висвітлено у доповіді ради Європи "Ключові
компетентності для Європи" (2006), у якій стрижневою ідеєю є центрованість на практикоорієнтованих
результатах усіх ланок освіти, переосмислення ролі знань (найважливіше для учнів "знаю, як" ніж "знаю,
© Колесник Н. Є., 2014
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що"). Це є особливо значущим для початкової ланки, де треба досягти обов’язкового засвоєння учнями
широкого кола загальнонавчальних і загальнокультурних умінь.
Поняття ''компетентнісний підхід'' О. М. Новіков [1: 58] визначає як один із можливих шляхів
розв’язання проблеми відображення суб’єктивних компонентів культури (образних, чуттєвих знань,
умінь, навичок, індивідуальних здібностей, особистісних смислів, світогляду конкретної людини і т. ін.)
в змісті освіти. ''Цей підхід, – наголошує учений, – базується на концепції компетенцій, що забезпечує
формування в учнів здібностей розв’язувати важливі практичні задачі і виховання особистості загалом''
[1: 58]. Вважаючи компетентнісний підхід перспективним щодо розробки змісту освіти, оскільки він
може надати йому діяльнісної і практикоорієнтувальної спрямованості, О. М. Новіков водночас
застерігає від його абсолютизації. Застереження пов’язується з тим, що компетентнісний підхід може
продуктивно охоплювати лише суб’єктивний аспект змісту освіти, а не весь зміст загалом.
Узагальнюючи результати дискусії українських педагогів навколо питань запровадження
компетентнісного підходу в українській освіті, О. І. Пометун констатує: ''Під поняттям ''компетентнісний
підхід'' розуміється спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових,
основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування
загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити
знання, вміння, ставлення, досвід діяльності і поведінкові моделі особистості'' [2: 66].
З нашого погляду компетентнісний підхід виступає певним орієнтиром системних змін у педагогічній
освіті і є основою для розробки сучасного науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх
учителів початкової школи. Компетентнісний підхід передбачає організацію навчально-виховного
процесу з метою формування та розвитку ключових і предметних компетентностей молодших школярів,
результатом якого є формування конкретних знань, умінь, навичок, досвіду діяльності.
Результатом реалізації цього підходу є сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей.
Отже, ґрунтуючись на європейському досвіді, враховуючи потреби адаптації учнів до
швидкозмінюваного соціуму, підготовки до подальшого навчання, українські вчені визначили такі
ключові компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська,
підприємницька (основи економічної культури), соціальна, інформаційно-комунікативна. Кожна
ключова компетентність дає учням "ключ" для розв’язання широкого кола навчальних і життєвих
завдань, тому вони формуються на міжпредметній основі. Компетентнісний підхід передбачає
особистісно-діяльнісне навчання, заохочуючи активність учнів.
Отже, якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних
компетентностей, а й ключових, які мають бути найважливішим особистісним надбанням кожного
випускника початкової школи.
Проблема формування в учнів ключових і предметних компетентностей нині перебуває у центрі уваги
наукових співробітників НАПН України. Теорію освітніх компетенцій і компетентностей обґрунтовано в
роботах учених: Н. Бібік, С. Бондар, О. Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми
розкриваються у публікаціях науковців: Т. Байбари, М. Вашуленка, І. Ґудзик, К. Пономарьової.
Загальний аналіз сутності поняття ''компетентність'', порівняльну характеристику ключових
компетентностей в європейських освітніх системах здійснили С. Вітвицька, О. Овчарук, О. Пометун,
О. Локшина. Впровадження компетентнісного підходу у процес трудового навчання молодших школярів
відбувається на законодавчому рівні, який задекларований у Державному стандарті початкової освіти
(освітня галузь "Технології") [3: 5-39] та досить широко обговорюється науковцями й практиками
(A. Вихрущ, І. Волощук, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, Г. Левченко, B. Мадзігона, Л. Оршанський,
В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.).
Цінним для сучасних досліджень є науковий доробок російських учених. Культурологічну концепцію
змісту освіти з визначенням у ній ролі й місця ключових і предметних компетенцій та компетентностей
розроблено В. Краєвським і А. Хуторським. Теорію ключових компетенцій у шкільній освіті Росії
розглянуто в працях М. Алексєєва, І. Зимньої, А. Маркової, І. Сергеєва, В. Серікова, С. Шишова та ін.
На думку академіка НАПН України Н. М. Бібік, компетентнісний підхід дозволяє подолати деяку
невідповідність, і так би мовити, технологічно переозброїти вчителя.
Орієнтація на компетентність як мету освіти приваблює перспективою зв’язати воєдино освітні рівні,
логічно вибудувати зміст освіти у співвіднесенні з вимогами до результатів у системі їх ускладнення.
У реалізації системи безперервної освіти підростаючого покоління важлива роль відводиться початковій
школі, яка має бути орієнтована на формування соціальної, духовно-творчої активності учнів.
Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях і навичках, а й ключових
компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. З точки зору
компетентнісного підходу вчитель початкових класів по-новому повинен розуміти свою стратегію роботи з
молодшими школярами: головним є не предмет, якому він навчає, а особистість, яку формує вчитель.
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Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його модернізації. Це
зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для кожного учня.
Компетентнісна освіта – спроба вийти за межі традиційної парадигми навчання, коли результатом
вважається система знань, умінь і навичок учня, а не його здатність діяти. Тому коротко можна
визначити, що компетентнісна освіта – особистісно-діяльнісна. Звичний результат навчання: ''знаю що
робити'' змінюється у напрямі ''знаю як робити'' [4: 3].
Базовими поняттями компетентнісного підходу є компетентність і компетенція; ключові і предметні
компетентності.
Компетентнісний підхід вченими (І. О. Зимня, В. В. Краєвський, А. В. Хуторський, О. В. Овчарук,
Н. М. Бібік, О. І. Локшина, О. І. Пометун, Т. М. Байбара та ін.) визначається як спрямованість освітнього
процесу на формування і розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей. Результатом
такого процесу має бути формування загальної компетентності, що є інтегрованою характеристикою
досягнень учня. Вона набувається в результаті навчання, особистого пізнавального і життєвого досвіду.
Компетентність – це володіння учнем певними компетенціями.
Аналіз сутності понять ''компетентнісний підхід у процесі трудового навчання молодших школярів'',
''предметно-перетворювальна компетентність'' ґрунтується на осмисленні родових понять і їх істотних
ознак. Ключовими поняттями, що формують уявлення про предмет розгляду, є ''компетенція'' і
''компетентність''.
Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута в процесі навчання, вона включає
знання, досвід, цінності і ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці. Компетентність не
може бути зведена лише до фактичних знань.
Компетенція розуміється як коло питань щодо яких особистість має бути обізнана, або певна сфера
діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю. Вважається, що ідея компетентнісної освіти
виникла у 60-тих роках ХХ ст. у США. У 70 – 80-тих роках у європейських країнах відбувалось активне
обговорення сутності цих понять.
На думку американського вченого Пола Хейджера, у розумінні поняття компетентність можна
виділити три етапи:
– перший (1960 – 1970 рр.) – компетентність в освіті розуміється як проста демонстрація діяльності;
– другий – перехідний (1970 – 1990 рр.) компетентність практикується як навички загального
характеру, які визначають характер майбутньої діяльності або виконання певних дій;
– третій, починаючи з 1990 р., компетентності починають практикуватися такі, що обов’язково
потребують як елементів виконання, так і володіння людиною певними інтелектуальними,
моральними та соціальними якостями.
Тривалі наукові дискусії дозволили виокремити чотири базові характеристики поняття
''компетентність''. А саме:
– використання компетентності завжди відбувається у певному контексті (скажімо, у конкретній
навчальній ситуації);
– компетентність завжди є результатом, вона характеризує те, що може зробити особистість, а не
описує чи розповідає про процес, під час якого вона набула цю компетентність (наприклад, учень
не показує, що саме він уміє, а розповідає ''я читав, я писав…'');
– для вимірювання здатності індивіда користуватися компетентністю потрібні чітко визначені та
затверджені стандарти;
– компетентність є мірою того, що індивід може зробити у конкретно визначений час [5: 21-30].
Ієрархії компетенцій – ключові  загальнопредметні  предметні. Наразі нашу увагу зосередимо на
предметних, а саме на тих, які формуються у процесі засвоєння учнями змісту навчального предмета
''Трудове навчання'', що вивчається у початкових класах загальноосвітньої школи. Ці компетентності
розглядаються як соціально закріплений результат навчання, репрезентований у Державному стандарті
початкової загальної освіти (в частинах ''Зміст освіти'' і ''Державні вимоги до навчальних досягнень
учнів''), а також конкретизований у навчальних програмах (у графах таблиць ''Зміст навчального
матеріалу'' і ''Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів'').
До структури предметної компетенції входить сукупність смислових орієнтацій щодо певного кола
об’єктів реальності, необхідних для здійснення учнем особистісно й соціально значущої продуктивної
діяльності [6].
Для визначення переліку предметних компетенцій, на думку А. Хуторського, потрібно виділити такі
компоненти змісту освіти: об’єкти реальної дійсності; загальнокультурні знання про дійсність, яка
вивчається; загальнонавчальні уміння і навички, способи діяльності [7]. Стисло розглянемо кожен
компонент у контексті нашого дослідження.
Загальнокультурні знання про дійсність є предметоутворювальним компонентом змісту трудового
навчання в початкових класах.
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Формування базових професійних предметних компетенцій майбутніх фахівців спеціальності
''Початкова освіта'' у процесі вивчення ''Трудового навчання з практикумом'', ''Технологій викладання
трудового навчання'' може бути досягнуто на основі оновлення змісту та технологій у ВНЗ. Аналізуючи
дидактично-методичний аспект впровадження компетентнісного підходу у загальноосвітній школі
зазначимо, що у початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального
формування, тому серед ключових компетентностей уміння вчитися набуває пріоритетного значення, бо
від нього залежить якість будь-якої навчальної роботи і стиль пізнання. Ядром цієї компетентності у
початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками.
Зазначені трудові знання застосовуються відповідними способами діяльності. Освоєння учнем
способів виконання дій становить процес формування загальнонавчальних умінь і навичок. Уміння
характеризують здатність учня на основі засвоєних знань виконувати певні види діяльності,
використовувати раніше набутий досвід.
На думку, С. С. Вітвицької вміння – відмінне від навички утворення і його не можна включити до
навички. Воно більш широке поняття і навички виступають як його автоматизовані компоненти. Основою
формування умінь є не тільки дії, відповідні даному вмінню, а й знання і навички, набуті при виконанні
інших дій. Спочатку це можуть бути знання й навички, набуті в побуті, суспільно-корисній роботі.
Виконуючи однакові або подібні дії, можна набути окремих навичок, які потім стануть компонентом
педагогічних умінь. Проте головним у формуванні умінь має бути спеціально організована діяльність.
Організаційну діяльність педагога, навчання та іншу суспільно-корисну працю К. Ушинський назвав
цільовою. Характер взаємин між учителем та учнями, між самими учнями при виконанні цільової діяльності
визначається її змістом і формою організації. Майстерність вчителя, його творчість проявляється саме у
виборі форм організації навчання. Правильний вибір і володіння формами вчителем дає йому можливість
забезпечити доступність навчання та розвиток в учнів пізнавальних інтересів.
Л. Уманський установив, що організація людей, збільшення їх сили і можливостей відбувається в
результаті подвійного психологічного ефекту: 1) об’єднання, інтеграції членів групи взаємодії; 2) впливу на
групу організатора, що забезпечує цю інтеграцію. Таким чином, інтеграція є основною функцією
організаторської діяльності, яка включає облік, контроль, перевірку виконання, установлення індивідуальної
відповідальності.
У психолого-педагогічних дослідженнях, які були здійсненні Н. Кузьміною, А. Щербаковим та ін.,
організаційна діяльність вчителя виділяється як один із структурних компонентів педагогічної діяльності.
Наприклад, Н. Кузьміна виділяє в ній такі аспекти організації: викладання (розповідь, бесіда, лекція),
поведінка вчителя (педагогічні дії та реальні умови його праці) та діяльність учнів (індивідуальна, групова,
колективна) [8].
І. Бех стверджує, що організація діяльності – основа для комплексного досягнення і виховання почуття
успіху. На думку вченого, потрібно якнайбільш раннє залучення дитини до колективно-організованої
діяльності. Звичайно, при цьому не заперечується й індивідуальна дія, оскільки вона генетично первинна у
психологічному розвитку людини, але з віком не повинна домінувати у внутрішніх процесах особистісного
самостворення [9: 3].
Праця педагога, спрямована на організацію діяльності молодших школярів, зумовлює, насамперед,
організаційну діяльність (на що неодноразово вказував А. Макаренко), яка передбачає ,''кооперацію'' між
учителем та учнями і між самими учнями.
С. Сисоєва, розглядаючи поняття ''організація'' в аспекті нашого дослідження, визначає вимоги до
організації творчої діяльності, зокрема: ефективне використання навчального часу для підвищення рівня
знань, умінь і навичок учня; розвиток мислення учня та оволодіння ним навичками дослідницької
діяльності; одержання учнем нових ідей і результатів, узагальнень (як об’єктивно нових, так і
суб’єктивно нових); прояв індивідуальних досягнень у когнітивній сфері; створення учнем власного
досвіду діяльності і апробація його на практиці [10: 199-200].
У процесі організації навчально-пізнавальної діяльності кожному школяреві надається можливість
самовираження у творчості. І. Волковим визначено вихідні принципи організації уроків творчості, мета
яких полягає в загальному розвитку та формуванні якостей творчої особистості молодших школярів.
Зазначимо ці принципи й орієнтири, якими керується педагог-новатор: знання як фундамент творчості;
прискіпливий відбір навчального матеріалу; багаторазовість повторення по-різному організованого
навчального матеріалу; різнобічний розвиток учня; формування стійкого інтересу до навчання; навчання
грамотного виконання робіт під керівництвом дорослого; постійний контроль учителя за роботою учня;
індивідуальний підхід [11].
С. С. Вітвицька (С. С. Антоненко) вважає, що внаслідок систематичних вправ і цілеспрямованої
діяльності складаються основні риси й ознаки вмінь, а саме:
1. Доцільність і свідомість, їх психологічною основою є розуміння взаємовідношень між метою
діяльності, умовами і засобами виконання.
2. Швидкість і правильність знаходження прийомів виконання роботи.
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3. Збереження точності й темпу діяльності в різних ситуаціях.
4. Стійкість набутих якостей.
5. Варіативність і пластичність. Чим вищій рівень уміння, тим більше в ньому проявляється творчість.
6. Наявність відповідних навичок. Чим вищий рівень уміння, тим більше воно включає автоматизмів
[3: 95].
У формуванні й розвитку трудових вмінь молодших школярів в процесі діяльності майбутнього
вчителя початкової школи суттєву роль відіграє взаємозв’язок між педагогічними здібностями,
знаннями, навичками та вміннями.
Висновок. Отже, успіх реалізації компетентнісного підходу у початковій школі визначається умінням
стимулювати позитивну мотивацію і прагненням займатися предметно-перетворювальною діяльністю з
повною віддачею сил і творчості, забезпечити ситуацію успіху для кожного молодшого школяра, змінити
ставлення учнів до праці з метою підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі трудового
навчання до формування предметно-перетворювальної компетентності сучасних педагогічних технологій
ВНЗ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Новиков А. М. Методология учебной деятельности / А. М. Новиков. – М. : Издательство ''Эгвес'', 2005. – 58 c.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / [під заг. ред. О.
В.Овчарук]. – К. : К.І.С., 2004. – 66 с.
3. Антоненко С. С. Формування в студентів педагогічних умінь / С. С. Антоненко // Радянська школа :
[щомісячний науково-педагогічний журнал]. – Київ, 1975. – С. 94–98.
4. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту освіти / О. Я. Савченко // Наука і
освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Серія ''Педагогіка''. –
2011.– № 4. – 3 с.
5. Локшина О. І. Становлення компетентнісної ідеї в європейській освіті / О. І. Локшина. – К. : Педагогічна
думка, 2009. – С. 21–30.
6. Краевский В. В. Основы обучения : дидактика и методика / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. :
Издательский центр ''Академия'', 2007. – 100 c.
7. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций / А. В. Хуторской //
Интернет-журнал ''Эйдос''. – 2005. – 12 декабря. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/ journal/2005/1212.htm.
8. Кузьмина Н. В. Профессионализм педагогической деятельности : [методическое пособие] / Н. В. Кузьмина,
А. А. Реан. – Санкт-Петербург : Рыбинск, 1993. – 54 с.
9. Бех І. Почуття успіху у вихованні особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2005. – № 1 (427). – 3 с.
10. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : [підручник] / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.
11. Волков И. П. Учим творчеству : Опыт работы учителя труда и рисования школы № 2 г. Реутова Московской
обл. / И. П. Волков. – [2-е изд., с испр. и доп.]. – М. : Педагогика, 1988. – 96 с.
12. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2011. – № 18 (594), травень. – С. 5–39.

REFERENCES (TRANSLATEDS & TRANSLITERATED)
1. Novikov А. М. Metodologiya uchebnoy deyatelnosti [Methodology of Educational Activity] / A. M. Novikov. – М.
: ''Egves'', 2005. – 58 s.
2. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti : svitovyy dosvid ta ukrayinski perspektyvy [Competence-Based
Approach in the Modern Education : the World's Experience and Ukrainian Perspectives] / [pid zag. red. O. V.
Ovcharuk]. – К. : К.І.С., 2004. – 66 s.
3. Antonenko S. S. Formuvannya v studentov pedagogichnykh umin [Students' Pedagogical Skills Formation] / S. s.
Antonenko // Radyans'ka shkola Soviet School : [shcomisyachnyy-pedagogichnyy zhurnal]. – Кyiv, 1975. – S. 94–98.
4. Savchenko O. Ya. Kompetentnisnyy pidkhid yak chynnyk modernizatsii zmistu osvity [The Competence-Based
Approach as a Factor of the Educational Contents Modernization] / O. Ya. Savchenko // Nauka i osvita. Naukovopraktychnyy zhurnal Pivdennogo naukovogo tsentru Ukrainy. Seriya ''Pedagogika'' [Science and Education. The
Scientific and Practical Journal of the Northern Scientific Ukrainian Centre. Series ''Pedagogy'']. – 2011.– № 4. – 3 s.
5. Lokshyna О. І. Stanovennya kompetentnisnoyi ideyi v evropeys'kiy osviti [The Competence-Based Idea Formation
in the European Education] / O. I. Lokshyna. – К. : Pedagogichna dumka, 2009. – S. 21–30.
6. Kraevskiy V. V. Osnovy obucheniya : didaktika i metodika [Bases of Education : Didactics and Methodology] / V.
V. Kraevskiy, A. V. Khutorskoy. – М. : Izdatel'skiy tsentr "Akademiya", 2007. – 100 s.
7. Khutorskoy A. V. Tekhnologiya proektirovaniya klyuchevykh i predmetnykh kompetentsiy [The Technology of
Planning Key and Subject Competences] / A. V. Khutorskoy // Internet-magazine of "Eydos" [Internet shop
''Eydos'']. – 2005. – 12 dekabrya. – Rezhym dostupu : http://www.eidos.ru/ journal/2005/1212.htm.
8. Kuz'mina N. V. Professionalizm pedagogicheskoy deyatel'noti [Professionalism of Pedagogical Activity] :
[metodicheskoe posobie] / N. V. Kuz'mina, A. A. Rean. – Sankt Peterburg : Rybinsk, 1993. – 54 s.
9. Bekh І. Pochuttya uspikhu u vykhovanni osobystosti [The Success Sense while Person's Upbringing] / I. Bekh //
Pochatkova shkola [Elementary School]. – 2005. – № 1 (427). – 3 s.
10. Sysoeva S. O. Osnovy pedagogichnoyi tvorchosti [Bases of the Pedagogical Work] : [pidruchnyk] / S. O. Sysoeva. –
К. : Milenium, 2006. – 346 s.

122

Н. Є. Колесник. Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу
у процесі трудового навчання
11. Volkov I. P. Uchim tvorchestvu : Opyt raboty uchitelya truda i risovaniya shkoly № 2 g. Reutova Moskovskoy obl.
[We Teach Creativity : the Handicraft and Art Teacher's Work Experience at School № 2 of Moscow Region] / I. P.
Volkov. – [2-e izd., s ispr. i dop.]. – М. : Pedagogika, 1988. – 96 s.
12. Derzhavnyy standart pochatkovoyi zagalnoyi osvity [The State Standard of Primary General Education] //
Pochatkova osvita [Elementary Education]. – 2011. – № 18 (594), traven'. – S. 5–39.

Матеріал надійшов до редакції 10.07. 2014 р.
Колесник Н. Е. Методические аспекты внедрения в начальной школе компетентностного подхода в
процессе трудового обучения.
В статье совершена методическая характеристика компетентностного подхода в процессе трудового
обучения младших школьников; проанализирована сущность понятий ''компетентностный подход,
''компетентность'', ''компетенция'', ''ключевые предметные компетентности ''; представлены
основные черты и признаки умений и навыков, отображены особенности организационной
деятельности в процессе трудового обучения младших школьников. Выявлены особенности внедрения
компетентностного подхода в европейском образовании, отображена ключевая идея касательно
акцента на практико-ориентированных результатах начального образования, переосмысления роли
общеучебных и общекультурных знаний, умений. В статье показано, что компетентностный подход
выступает определенным ориентиром системных изменений в педагогическом образовании и является
основой для разработки современного научно-методического обеспечения подготовки будущих учителей
начальной школы. Выяснено, что результатом реализации этого подхода является совокупность
ключевых, базовых и специальных компетентностей. Обосновано, что качество начального образования
определяется не только освоением учениками предметных компетентностей, а и ключевых, которые
должны быть самым важным личным приобретением каждого выпускника начальной школы.
Выяснено, что базовыми понятиями компетентностного подхода являются компетентность и
компетенция, ключевые и предметные компетентности. Выделены базовые характеристики понятия
''компетентность'' (на основе научных исследований).
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, предметно-преобразующая
компетентность младших школьников.
Kolesnyk N. E. Methodical Aspects of Implementing the Competence-Based Approach in the Process of
Handicraft Education at Elementary School.
The article gives the methodical characteristics of the competence-based approach in the process of elementary
school pupils' handicraft education; analyzes the essence of notions ''competence-based approach'',
''competence'', ''key subject competences''; presents the main characteristics and features of skills and habits,
reflects peculiarities of the organizational work in the process of elementary school pupils' handicraft education.
Peculiarities of implementing the competence-based approach in the European education are disclosed, the key
idea concerning the accent on the practical-oriented results of the elementary education, the reconsideration of
the general educational and cultural knowledge, skills role is reflected. The article also shows that the
competence-based approach is the certain orienting point of the system changes in the pedagogical education
and is the basis for the elaboration of the modern scientific-methodical supply of future elementary school
teachers' preparation. It is clarified that the result of this approach realization is the unity of key, basic and
special competences. It is found out that the quality of the elementary education is determined not only by the
pupils' acquisition of subject competences, but also key ones, which should be the most important personal
obtainment of each elementary school alumnus. It is determined that the basic notions of the competence-based
approach are competence, key and subject competences. Basic characteristics of the notion ''competence'' (on
the basis of scientific researches) are singled out.
Key words: competence, competence-based approach, elementary school pupils' subject-modifying competence

123

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Педагогічні науки

УДК 371.2(09)

І .І. Коновальчук,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
gambrieli@yandex.ru

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто основні етапи, зміст і результати експериментальної перевірки авторської
технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Виявлено статистичну
відмінність між репродуктивно-емпіричним, адаптивним, локальним, стратегічно-системним
рівнями реалізації інновацій. Упровадження експериментальної технології здійснювалося згідно з
визначеними в авторській концептуально-змістовій моделі основними етапами: стратегічнопроектувальним, безпосередньої реалізації інновацій, активного й продуктивного використання та
розвитку інновації і педагогічної системи. У результаті експерименту встановлено позитивний вплив
застосування розробленої технології реалізації інновацій на їх системність, інтенсивність,
ефективність, результативність.
Ключові слова: інновація, технологія реалізації інновацій, формувальний педагогічний експеримент,
критерії реалізації інновацій, рівні реалізації інновацій.
Постановка проблеми. Існуючий стан реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах
(ЗНЗ) характеризується наявністю комплексу взаємопов’язаних суперечностей: між системною сутністю
інноваційних освітніх процесів та переважно локальним й емпірично-репродуктивним характером
нововведень; об’єктивною необхідністю переходу навчальних закладів на стратегію інноваційного
розвитку та недостатнім рівнем їх інноваційного потенціалу; запитом педагогів на всебічну оснащеність
інноваційної діяльності та нерозробленістю технологій експертизи, проектування, реалізації,
моніторингу нововведень; недостатнім рівнем інноваційної компетентності освітян та відсутністю
системи науково-методичного й консультативного супроводу суб’єктів інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогічній інноватиці розглядаються різні
експериментальні моделі організації інноваційної діяльності ЗНЗ, зокрема: технології управління
інноваційним розвитком школи (Л. Ващенко, Л. Даниленко, Л. Калініна, А. Каташов, О. Саранов,
Т. Перекрестова, С. Подмазін, М. Поташник, А. Саранов, Т. Сорочан та ін.); проектування інноваційних
педагогічних систем (М. Азимов, В. Безрукова, Я. Дитріх, В. Докучаєва, В. Загвязинський, О. Коберник,
Т. Побєдова, Л. Подимова, А. Хуторской та ін.); експертизи та моніторингу інноваційних освітніх
процесів (Ю. Баумерт, С. Братченко, О. Дахін, Г. Єльникова, В. Кальней, О. Касьянова, Г. Мкртичян,
Т. Невілл, Т. Новикова, І. Підласий, Г. Прозументова, М. Радченко, В. Слободчіков, Г. Щекатунова,
Д. Уілмс, В. Ясвін та ін.).
Водночас поряд зі значними здобутками вітчизняної педагогічної інноватики актуальними й
невирішеними залишаються питання розробки та апробації науково обґрунтованих технологій реалізації
інновацій, застосування яких уможливлювало б втілення в практику кращих здобутків психологопедагогічних наук, системні зміни та вихід на якісно нові результати в діяльності ЗНЗ.
Метою статті є висвітлення програми, основних етапів та результатів експериментальної перевірки
авторської технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і перевірку продуктивності та можливості
застосування шляхом постановки формувального експерименту, яким є науково поставлене, кероване
перетворення освітньої практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів [1].
Стратегічною метою нашого експериментального дослідження визначено впровадження основних
теоретичних положень та апробація ефективності розробленої концептуально-змістової моделі
технології реалізації інновацій у ЗНЗ. Дослідно-експериментальна робота проводилась послідовно
впродовж 2008-2014 рр. за етапами: концептуально-теоретичний, діагностично-аналітичний,
організаційно-формувальний, результативно-узагальнюючий.
На концептуально-теоретичному етапі вивчалася проблема дослідження, проводився аналіз й
аргументація основних теоретичних підходів до розв’язання поставлених завдань, уточнено
терміносистему базових понять, необхідних для розуміння сутності процесу реалізації інновацій,
розробки його моделі та технології. Теоретико-методологічними засадами розробленої концептуальнозмістової моделі реалізації інновацій у ЗНЗ виступають закономірності та принципи інноваційних
процесів, системний, технологічний і компетентнісний підходи.
Технологія реалізації інновацій – це певна схема і реальні дії із втілення в життя певної теоретичної
моделі інноваційного розвитку навчального закладу. Технологічний підхід, стверджує Г. Селевко,
© Коновальчук І .І., 2014
124

І .І. Коновальчук. Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій
у загальноосвітніх навчальних закладах

виступає концентрованим вираженням впровадження наукових досягнень у практику і є важливим
показником високого рівня професіоналізму діяльності [2: 24].
А. Пригожин зазначає, що технологічні методи являються емпіричним втіленням системного підходу,
з його ставкою на єдність цілого, планомірність, визначеність [3: 378]. Технологія реалізації інновацій –
це система, яка включає дані про інновацію, чітке уявлення про вихідний стан об’єкта інновації –
педагогічну систему, і передбачувані зміни, які мають відбутися в ній після реалізації інновації, а також
сукупність засобів і методів, що забезпечують оптимальний шлях досягнення цих змін. У процесуальнозмістовому плані технологія реалізації інновацій у ЗНЗ представляє послідовність етапів
концептуалізації, адаптації, безпосередньої реалізації, активного продуктивного використання і розвитку
нововведення та конкретизує зміст інноваційних змін у педагогічній системі.
Основним завданням другого – діагностично-аналітичного етапу дослідно-експериментальної роботи
було виявлення та аналіз наявного рівня готовності ЗНЗ до реалізації інновацій. У результаті
дослідження встановлено, що за сферою здійснення у ЗНЗ реалізуються інновації у технологіях навчання
(32,9 %), в організації цілісного навчально-виховного процесу на засадах певних підходів (31,3 %), у
методичній роботі (21,4 %), у технологіях виховання (16,5 %), в управлінні навчальним закладом
(14,1 %), у змісті освіти (11,7 %), в освітній екології (4,5 %), у гуртковій та позакласній роботі (1,7 %).
Аналіз свідчить, що в основному нововведення спрямовані на зміни в процесуально-діяльнісному
компоненті педагогічного процесу – поряд з традиційними використовуються інноваційні форми, методи
й засоби організації навчально-виховної діяльності учнів. Однак більшість таких нововведень мають
локальний характер і не змінюють концептуально систему роботи вчителя чи школи.
Аналіз наявного стану інноваційної діяльності ЗНЗ дозволив виділити в її здійсненні основні
проблеми та визначити ключові напрями й комплекс заходів для їх вирішення: 1. Щоб забезпечити
ефективність й результативність нововведень потрібне впровадження науково обґрунтованої технології
реалізації інновацій. 2. Для зростання рівня потенціалу навчальних закладів у реалізації інновацій
необхідна організація системної цілеспрямованої роботи з розвитку інноваційної компетентності
педагогів. 3. З метою підтримки ініціативи учителів, надання їм допомоги у вирішенні труднощів при
виборі та реалізації інновацій необхідно здійснювати постійний науково-методичний і консультативний
супровід інноваційних освітніх проектів, їх кваліфіковану експертизу та систематичний моніторинг
результатів нововведень.
Мета констатувального етапу експерименту полягала у виявленні та аналізі існуючого рівня реалізації
інновацій у ЗНЗ для подальшого вибору на цій основі експериментальних і контрольних груп педагогів,
які будуть брати участь в організаційно-формувальному експерименті.
Передусім, критеріальною базою оцінки рівня реалізації інновацій вважаємо їх сутнісні
характеристики як системи, процесу, діяльності й результату. Показниками вимірювання тут виступає
рівень якісних і кількісних змін у зазначених характеристиках внаслідок реалізації інновацій. Також за
основу відбору критеріїв реалізації нововведень нами взяті принципи управління інноваційними
освітніми процесами, які постають як норми, орієнтири їх успішності й ефективності. У процедурі
контролю процесу нововведень рекомендується проводити оцінювання як їх результатів, так і силового
поля, беручи до уваги як одержані результати, так і внутрішні, зовнішні фактори організації інноваційної
діяльності [4: 275]. Згідно з вищезазначеними позиціями ми розглядаємо критерії реалізації інновацій як
загальні прояви тих типових ознак, що дозволяють комплексно оцінити характер і рівень змін, що
вносить інновація у педагогічну систему, сам процес нововведень і їх результати. Ураховуючи
різноманітність проявів результатів реалізації інновацій визнано доцільним здійснювати їх оцінювання
крізь призму інтегративних критеріїв, які характеризують системність, результативність, ефективність,
оптимальність, інтенсивність, актуальність, соціальну й суб’єктну значимість змін в об’єктах і суб’єктах
нововведень. Подальша логічна схема виділення й групування критеріїв реалізації інновацій обумовлена
необхідністю: 1) комплексної діагностики змін у педагогічній системі, в процесі та технології реалізації
інновацій, у суб’єктах нововведень та в результатах діяльності ЗНЗ; 2) виділення показників
інтегративної оцінки таких змін. Для вирішення цих завдань ми виділили наступні критерії реалізації
інновацій у ЗНЗ: 1) соціально-аксіологічний; 2) концептуальності; 3) ресурсний; 4) структурнофункціональний; 5) технологічності; 6) результативності.
Для можливості групування експериментальних даних та проведення їх якісного аналізу при
диференціації рівнів реалізації інновацій ми виходили з характеру новизни, масштабності, системності
змін, що вносять інновації у педагогічну систему, та ступеня й особливостей відтворення й застосування
інновацій педагогами. Виходячи зі складності досліджуваного явища, багатомірності й динамічності
змін, що відбуваються внаслідок нововведення, основними методами дослідження було визначено
самооцінку та експертну оцінку.
Опрацювання статистичного матеріалу, отриманого в результаті застосування анкет із бальними шкалами,
проводилося методом відносних частот за методикою О. Смирнова [5: 117-119]. Варто зазначити, що значна
кількість показників не дозволяє однозначно зробити висновки, чи є випадковими чи невипадковими
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розбіжності між гіпотетичними рівнями реалізації інновацій. Перевірка достовірності отриманих кількісних
показників була здійснена за допомогою Ĥ-критерію Краскелла-Валліса. Використання названого критерію
зумовлено тим, що він не потребує передбачення характеру розподілу шкальних оцінок (наприклад,
нормального) і тому рекомендується для аналізу результатів рангових шкал, які застосовуються у нашому
дослідженні [6: 56]. Якісно-кількісний аналіз підтвердив статистичну відмінність між репродуктивноемпіричним, адаптивним, локальним, стратегічно-системним рівнями реалізації інновацій.
Репродуктивно-емпіричний рівень реалізації інновацій характерний для педагогів тих шкіл, в яких
відсутня стратегія інноваційного розвитку. Інноваційна діяльність учителів не є системною, її
інтенсивність має епізодичний характер і періодично "спалахує" за ініціативи адміністрації.
Результативність реалізації інновацій низька, що пов’язано з відсутністю цільових орієнтирів їх
упровадження. Вибір нововведень в основному відбувається спонтанно й не пов'язаний з аналізом
незадовільного стану педагогічної системи та виділенням тих педагогічних проблем, які не вирішуються
традиційними способами. Переважає прагнення учителів до збереження свого звичного стилю роботи. В
таких випадках часто спостерігається ефект імітації інновацій.
Адаптивний рівень реалізації інновацій характеризується недостатньо обґрунтованим вибором
нововведень. Це пов’язано з тим, що педагоги не проводять якісного аналізу своєї діяльності, що не
дозволяє виділити головні проблеми в її результативності та визначити причини їх виникнення. При оцінці
та виборі інновацій не проводиться повноцінна експертиза щодо їх доцільності й можливості реалізації.
Часто висновок про необхідність нововведень приймається тільки адміністрацією школи. У ЗНЗ відсутні
концепція і стратегія інноваційного розвитку, тому інновації, що впроваджуються не орієнтовані на зміну
традиційної педагогічної системи, а адаптуються під її умови. Зазвичай педагоги, ігноруючи концептуальні
основи й цільові орієнтири, використовують тільки окремі елементи системних інновацій, пристосовуючи
їх до типового, виробленого роками стилю діяльності. Внаслідок цього нововведення не привносять
суттєвих змін у діяльність навчального закладу, оскільки "розчиняються" у традиційній системі.
Локальний рівень реалізації інновацій вносить часткові зміни в педагогічну систему навчального
закладу або окремого педагога. Ці зміни можуть стосуватися як методики вивчення окремих предметів,
так і новизни в цілях, змісті, технологіях навчання і виховання. Переважно вибір інновацій узгоджується
з необхідністю вирішення актуальних проблем, виявлених в ході аналізу наявного стану педагогічної
системи. Розроблені вчителями інноваційні проекти проходять як внутрішню, так і зовнішню
кваліфіковану експертизу. Водночас стратегічна спрямованість інновацій недостатньо виражена, що
пов’язано з відсутністю чіткої концепції розвитку школи. Цілісність реалізації концептуальних,
змістовно-цільових та процесуально-діяльнісних складових інновації спостерігається на рівні
педагогічної системи окремих учителів. Вважаємо, що за достатньої інтенсивності реалізації учителями
кластеру локальних інновацій, їх систематизації й керованості, створюються передумови виходу
інноваційної діяльності в навчальному закладі на стратегічно-системний рівень.
Стратегічно-системний рівень реалізації інновацій характерний для педагогів тих навчальних закладів, в
яких визначена місія, концепція і стратегія інноваційного розвитку. Педагогічний колектив усвідомлює
значущість інновацій для реалізації гуманістичних цінностей в освіті. Інноваційна діяльність кожного з
учителів чи їх творчих груп спрямована на досягнення стратегічних цілей розвитку навчального закладу.
Відбір та експертиза інновацій здійснюється комплексно з урахуванням як потреб, так і можливостей їх
реалізації. Ведеться постійна робота щодо підвищення інноваційного потенціалу навчального закладу,
застосовуються ефективні форми науково-методичної роботи та цільового управління на основі
моніторингу інноваційної діяльності. Педагоги дотримуються технологічного алгоритму реалізації
інновацій, тому їх інноваційні проекти системні, продумані, реалістичні. Зміни відбуваються не тільки в
діяльності окремих педагогів, а й на загальношкільному рівні. Ці зміни приводять до нової якості
навчальних досягнень учнів, здобутків їх та педагогів у різних видах діяльності.
Мета організаційно-формувального експерименту полягала в експериментальній перевірці
результативності та ефективності розробленої технології реалізації інновацій у ЗНЗ.
Впровадження експериментальної технології реалізації інновацій проводилося згідно з визначеними в
авторській концептуально-змістовій моделі її основними етапами: 1) стратегічно-проектувальнним –
концептуалізації та адаптації нововведень до умов, потреб і можливостей конкретного навчального
закладу; 2) безпосередньої реалізації інновацій – комплексу змін, які вносить нововведення у практику
роботи навчального закладу; 3) активного й продуктивного використання та розвитку інновації і
педагогічної системи – інституалізації інновації як джерела розвитку педагогічної системи й одночасного
подальшого вдосконалення самої інновації.
На першому – стратегічно-проектувальному етапі робота в експериментальних ЗНЗ була спрямована
на освоєння учителями методів діагностики та аналізу проблем у своїй діяльності й протиріч у
функціонуванні школи як соціально-педагогічної системи. Педагогічними колективами за активної
участі учнів і батьків розроблялася, а за наявності, уточнювалася, доповнювалася концепція
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інноваційного розвитку навчального закладу. При цьому колективи шкіл прагнули до створення
унікального, привабливого на ринку освітніх послуг іміджу свого навчального закладу.
Для розширення діапазону вибору потенційно актуальних для навчального закладу інновацій
створювалися їх інформаційні банки. Особлива увага приділялася підготовці вчителями авторських
розробок та їх включення в базу інновацій навчального закладу. З керівниками, педагогами ЗНЗ,
методистами управлінь освіти були проведені семінари-практикуми, майстер-класи для освоєння
теоретичних засад і технології проведення експертизи інновацій, нормативно-правового та
організаційно-управлінського забезпечення інноваційної діяльності.
Інформаційно-методичний супровід здійснювався у формі науково-практичних семінарів,
конференцій, нарад, групових та індивідуальних консультацій при розробці інноваційних проектів,
підготовці науково-методичних матеріалів, організації роботи творчих груп, самоосвітньої роботи
педагогів. Для активізації творчого потенціалу педагогів використовувалися інтерактивні форми: ділові
та рольові ігри, мозкові штурми, діаграма, матриця ідей, синектика, гірлянда асоціацій, інверсія, аналіз
конкретних ситуацій (case-study).
Результатом проведеної на стратегічно-проектувальному етапі роботи був обґрунтований вибір
педагогами інновацій та розробка проектів їх реалізації. Проекти реалізації інновацій розроблялися
відповідно із стратегією інноваційного розвитку навчального закладу.
На другому етапі – безпосередньої реалізації інновацій мета науково-методичного супроводу
інноваційної діяльності педагогів полягала в забезпеченні системності, результативності, ефективності,
оптимальності, інтенсивності змін у структурі, функціях, ресурсах педагогічної системи, способах і
результатах діяльності суб’єктів нововведень.
Проведені з педагогами та учнями експериментальних ЗНЗ дискусії, тренінги, круглі столи сприяли
розвитку в них позитивного ставлення до нововведень як засобу досягнення життєвого успіху,
самовдосконалення та самореалізації. У процесі реалізації інновацій відбувалось освоєння учителями та
учнями нових форм, засобів, методів, способів діяльності.
Для зростання продуктивності інноваційної діяльності необхідно було розширення меж та
інтенсивності інноваційного середовища навчального закладу, вихід на сучасні моделі інноваційних
процесів – інтеграції, інноваційних мереж, швидкого навчання та обміну знаннями й досвідом. Із цією
метою налагоджувалась співпраця навчальних закладів експериментальної групи з колективами тих
шкіл, що також реалізують інноваційні проекти, а також науковими установами та вищими навчальними
закладами освіти. Особливо продуктивною у плані обміну досвідом реалізації інновацій стала участь
педагогів в обласних та всеукраїнських школах новаторства, різноманітних асоціаціях та об’єднаннях
інноваційних закладів освіти.
Важливим завданням було налагодження моніторингу процесу реалізації інновацій для оперативного
коригування при відхиленні від заданих параметрів, застосування нових моделей управління,
координації й синхронізації дій усіх учасників нововведень.
На третьому етапі – активного й продуктивного використання та розвитку інновації і педагогічної
системи діяльність педагогічних колективів спрямовувалась на закріплення нових цілей, змісту, способів
діяльності в системі роботи навчального закладу, забезпечення стійкості, надійності, якості результатів
навчально-виховного процесу на засадах інноваційних технологій.
Основою успішності цього етапу стала рефлексія педагогами досвіду інноваційної діяльності, аналіз
причин успіхів і проблем, які виникали в процесі реалізації інновацій. Свідома аналітична діяльність
перетворює набутий досвід у суб’єктно значимі продуктивні способи діяльності. Здійснюючи оцінку
випробуваних способів, схем, прийомів, педагог відбирає з них найбільш продуктивні й включає їх у
власний арсенал технології реалізації інновацій. Такі апробовані способи інноваційної діяльності
поповнюють інноваційний потенціал навчального закладу й збільшують його можливості в реалізації
наступних, більш складних і масштабних нововведень.
Комплексній саморефлексії інноваційної діяльності сприяла робота педагогів над власними
портфоліо, в яких як у друкованій, так і в електронній формі систематизуються матеріали роботи над
інноваційними проектами (методичні розробки, авторські програми, статті, конспекти та відеозаписи
уроків, презентації тощо). Акцент при створенні вчителями портфоліо робився не на кількісних
показниках інформації, а на аналізі результативності інновацій, якісних змін у власній системі роботи,
методиці та результатах навчально-виховної діяльності.
Продовжувалась робота творчих груп та лабораторій, які працювали над модифікацією інновацій
відповідно до нових цілей, умов, ресурсів і потреб розвитку навчального закладу. Також
удосконалювалася сама технологія реалізації нововведень за рахунок набутого досвіду, оптимізації,
раціоналізації, паралельного виконання дій, ліквідації непотрібних операцій.
Після завершення формувального експерименту була проведена підсумкова діагностика процесу та
результатів реалізації інновацій в експериментальних та контрольних групах ЗНЗ. Комплексний аналіз і
зіставлення результатів свідчить, що в навчальних закладах, де застосовувалася розроблена авторська
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технологія, відбулися суттєві зміни в рівнях реалізації інновацій порівняно з показниками контрольних ЗНЗ.
Статистична значущість відмінностей між контрольними та експериментальними групами показала
позитивну динаміку змін рівнів реалізації інновацій за всіма виділеними критеріями. На завершальному етапі
експерименту простежується чітка тенденція до зростання відсотка інновацій, що реалізуються педагогами на
стратегічно-системному та локальному рівнях. Такі інноваційні проекти характеризуються системністю та
чіткою стратегічною спрямованістю на вирішення актуальних задач розвитку навчальних закладів.
Висновки. У результаті експерименту було встановлено позитивний вплив застосування розробленої
технології реалізації інновацій на їх системність, ефективність, результативність, цілісність
концептуальних, змістовно-цільових і процесуально-діяльнісних складових. Наслідком упровадження
експериментальної технології реалізації інновацій став якісно новий рівень інноваційної діяльності ЗНЗ
експериментальних груп. Зростання їх інноваційного потенціалу та компетентності педагогів
уможливили прогнозування та ініціювання наступних нововведень.
Перспективи подальших досліджень полягають у впровадженні технології реалізації інновацій у
масову практику інноваційної діяльності ЗНЗ, що сприятиме інтенсифікації інноваційних процесів,
переходу від здійснення разових чи періодичних проектів до постійних системних нововведень, що
визначають інноваційний тип розвитку навчального закладу.
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И. И. Коновальчук. Экспериментальная проверка эффективности технологии реализации
инноваций в общеобразовательных учебных заведениях.
В статье рассмотрены основные этапы, содержание и результаты экспериментальной проверки
авторской технологии реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Выявлено
статистическое различие между репродуктивно-эмпирическим, адаптивным, локальным,
стратегически-системным уровнями реализации инноваций. Внедрение экспериментальной технологии
осуществлялось в соответствии с определенными в авторской концептуально-содержательной модели
основными этапами: стратегического проектирования, непосредственной реализации инноваций,
активного и продуктивного использования и развития инновации и педагогической системы. В
результате эксперимента установлено положительное влияние применения разработанной технологии
реализации инноваций на их системность, интенсивность, эффективность, результативность.
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Ключевые слова: инновация, технология реализации инноваций, формирующий педагогический
эксперимент, критерии реализации инноваций, уровни реализации инноваций.
I. I. Konovalchuk. The Experimental Verification of the Effectiveness of the Innovative Technology
Implementation in Secondary Schools.
The article reviews main stages, objectives, content and results of the experimental work to determine the
effectiveness of innovations implementation in secondary schools. The strategic aim of the pilot study has been
the implementation and testing of the conceptual-semantic model of the innovative technology implementation.
The innovative technology implementation is a system that includes data on the innovation, the clear idea about
the original condition of the innovation – educational system, and predictable changes that take place in it after
implementing innovations, as well as a set of tools and techniques that ensure the optimal way to achieve these
changes. On the basis of the current state of the problem analysis in the school practice the conclusion has been
made on the focused work expedience to prepare teachers to implement innovations. The evaluation of
consistency, effectiveness, efficiency, optimality, intensity, relevance, social and subjective importance of
innovations is made by socio-axiological, conceptual, resource, structural and functional, technological and
productive criteria. Results of the conclusive experiment have confirmed the statistical difference between the
reproductive and empirical, adaptive, local, strategic and system-level implementation of innovations. The
establishment of experimental technologies of the innovation has been conducted in accordance with its main
determined stages: strategically designing, direct implementation of innovations, active and productive use and
development of the innovation and educational systems. In the process of organizational forming experiment
scientific, methodological and consulting support has been provided for teachers. Based on the analysis and
statistical treatment of the experimental results the growth of systematicity, efficiency and effectiveness of
innovations in experimental schools is revealed, which confirms the positive effect of the author's innovative
technology implementation.
Key words: innovation, innovative technology implementation, forming pedagogical experiment, criteria for the
innovation implementation, innovation implementation level.
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ ЯК ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ
У статті обґрунтовано інноваційність освіти дорослих як соціокультурного феномена в Україні та
світі. Представлено місце України в світовому просторі освіти протягом життя; з’ясовано провідні
функції освіти дорослих. Сформульовано висновок про виняткове місце і роль системи післядипломної
освіти у наданні освітніх послуг дорослим з групи професійно активного населення України.
Ключові слова: інновація, освіта дорослих, компетентність, післядипломна освіта.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Освіта дорослих є одним із найвищих пріоритетів у
процесі формування об’єднавчих цінностей суспільного життя на засадах спільного європейського і
світового простору. У структурі освітнього простору освіта дорослих є невід’ємним компонентом
безперервної освіти як основоположна ідея, принцип побудови освітнього процесу, умова становлення
особистості протягом усього життя. Актуальність освіти дорослих зростає ще й тому, що в останні кілька
десятиліть кардинально змінився процес і алгоритм передачі знань; водночас значно розширився обсяг
професійних знань, необхідних для повноцінного виконання функціональних обов’язків кожним
фахівцем. Нині неможливо один раз і назавжди підготувати людину до професійної діяльності.
Специфіка освіти дорослих нині активно обговорюється на сторінках ЗМІ і широко досліджується
соціологами (дорослі студенти / курсанти як особлива соціальна група, її статусно-рольові позиції у
суспільстві), економістами (місце і роль освіти дорослих серед чинників, що формують та змінюють
співвідношення на ринку праці та в економічній системі суспільства загалом), психологами (вплив
додаткової професійної освіти на показники психічного здоров’я, розвиток особистості у дорослому
віці), філософами (освіта дорослих як особлива філософія буття у соціумі, філософські засади
суспільства знань), медиками (роль і значення освіти для стану здоров’я дорослої людини, вплив знань,
умінь і навичок на фізіологічні процеси дорослої людини), педагогами (освіта дорослих як компонент
загального соціального інституту освіти в державі, розробка концепції і моделі освіти дорослих на
методологічному, теоретичному, технологічному й діагностичному рівнях).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Освітні інновації розглядаються у педагогічній науці в
науковому доробку Л. Даниленко [1], В. Загвязинського [2], Г. Сиротинко [3], А. Хуторського [4],
Т. Яровенко [5] та ін. як вперше створені, вдосконалені чи реалізовані освітні, дидактичні, виховні,
управлінські технології (моделі, концепції), які суттєво вдосконалюють функціонування системи освіти.
Освітні інновації виникають на ґрунті новацій у соціокультурному просторі країни; так, освіта дорослих
як соціальна інституція стала розвиватися внаслідок потреб ринку праці в фахівцях, здатних до
постійного поповнення й оновлення своїх знань, умінь та навичок. Традиційно педагогічна наука
зараховує до освітніх інновацій кредитно-модульну систему оцінювання, дистанційне навчання,
електронні системи управління навчальним закладом, інноваційні методики навчання (інтерактивні
методи, кейс-технології, проектні технології, інформаційні технології, відеотренінги тощо). Зазначимо,
що інноваційні методики навчання можуть бути використані в системі післядипломної освіти як
структурному компоненті освіти дорослих; водночас сама освіта дорослих може вважатися окремою
освітньою інновацією в освітньому просторі України та інших країн як особлива система надання знань
людям дорослого віку з професійними та особистісними потребами в конкретній галузі знання.
В Україні проблема освіти дорослих як особливої освітньої інституції інноваційного характеру стала
предметом дослідження Т. Десятова [6], М. Карпенко [7], Л. Лук’янової [8], Н. Ничкало [9], Л. Сігаєвої
[10], І. Швеця та Т. Федоренко [11] та ін.
Мета статті полягає у визначенні особливостей концепції освіти дорослих в Україні та за кордоном
як освітньої інновації.
Виклад основного матеріалу. У рейтингу найбільш успішних країн, які заохочують дорослих до
отримання нових професійних (і не тільки професійних) знань – саме ті країни, які мають найвищі
показники соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення: Німеччина, Швеція,
Швейцарія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди тощо. В останні роки до них активно наближуються
нові члени Європейського Союзу – Словенія, Естонія, Латвія, Литва та ін.
Загальні відомості про відсоток населення деяких країн Європи, які продовжують навчання у 25-64
роки, представлено у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Кількісні показники дорослого населення, яке продовжує навчання у віці 25-64 роки
Загальний відсоток дорослих осіб,
З них відсоток
З них відсоток
Країна
які продовжують навчання у віці
чоловіків
жінок
25-64 років
Бельгія
7,2
7,0
7,4
Болгарія
1,3
1,4
1,3
Чехія
5,7
5,5
5,9
Данія
29,2
24,2
34,2
Німеччина
7,8
8,0
7,6
Естонія
7,0
4,6
9,3
Франція
7,4
7,0
7,9
Латвія
7,1
4,6
9,3
Литва
5,3
3,6
6,8
Угорщина
3,6
3,0
4,1
Нідерланди
16,6
16,1
17,0
Польща
5,1
4,7
5,5
Румунія
1,3
1,2
1,4
Словенія
14,8
13,5
16,1
Фінляндія
23,4
19,4
27,5
Швеція
32,0
26,0
38,3
Велика Британія
26,6
22,0
31,2
Норвегія
18,0
17,1
18,9
Швейцарія
22,5
21,7
23,4
*[Таблицю розроблено за: 11: 211].
Як свідчать дані з таблиці 1, у кількісних показниках освіти дорослих є суттєва гендерна
характеристика: майже всюди відсоток жінок, які здобувають додаткову (чи навіть основну) освіту у
дорослому віці, є вищим (за виключенням хіба що мусульманських країн; так, наприклад, у Туреччині
кількісні показники по чоловіках і жінках становлять відповідно 1,8 %, та 1,2 %, у Хорватії – 3,1 % та 2,8
%). Дослідження Л. Сігаєвої засвідчило, що потенційний контингент дорослих, які повинні здобувати
додаткові знання (докваліфікацію, перекваліфікацію, другу вищу освіту тощо) становить в Україні не
менш як 70 % професійно активного населення [10: 347]. Ми вважаємо, що система післядипломної
освіти як єдина на сьогодні в Україні соціальна інституція, яка представляє формалізовану освіту
дорослих, має всі шанси для домінування на ринку освітніх послуг для дорослих.
Для того, щоб означити потреби дорослого населення в поповненні багажу професійних знань,
зарубіжні учені ввели спеціальне поняття ''напіврозпад компетентності'', яке окреслили як проміжок
часу, за який рівень професійної компетентності (який може бути діагностований у різних галузях науки)
спадає на 50 % [6: 7]. Дослідники зазначають, що найшвидше означений напіврозпад відбувається у
представників медичної галузі, освітян, управлінців. Проте проблема насправді лежить дещо глибше,
адже старіння набутих у процесі інституційної освіти знань стосується не лише діючих фахівців, які
внаслідок глобалізаційних процесів та НТП вимушені поповнювати обсяг професійних знань та досвіду
професійної діяльності, а й випускників вищих навчальних закладів, знання яких старіють за 4-5 років
[10: 319]. П. Кніхт у своїх працях зазначає, що напіврозпад компетентності має не лише галузеву, а й
індивідуальну специфіку; це залежить від структури самих професійних знань, частина з яких має
більший період напіврозпаду (фундаментальні знання, знання соціально-гуманітарного змісту), частина –
менший (переважно вузькоспеціалізовані інструментальні знання фахівця) [12].
Показником відсотку населення, яке навчається у дорослому віці, науковці визначають рівень
середньої тривалості навчання дорослих (у роках, з 25 до 64 років) та виводять індекс рівня освіти
дорослих для кожної країни. Україна, за даними науковців (І. Швець, Т. Федоренко) займає в цьому
списку далеко не найгірші позиції – 11,3 років середньої тривалості навчання дорослих (для порівняння:
США – 12,4 роки; Польща – 10,0 років; Бельгія – 10,9 років; Естонія – 12,0 років); при цьому в Україні
спостерігається помітна позитивна динаміка до зростання кількості років навчання для дорослого
населення (у 1991 р. цей показник становив 9,1 років). За індексом рівня освіти Україна програє серед
європейських країн багатьом, але незначно: так, Україна має означений індекс на рівні 0,858, Словенія –
0,933, Естонія – 0, 916, Чехія – 0,924; натомість Російська Федерація має цей показник на рівні 0,784,
Португалія – 0, 739, Хорватія – 0,788 [11: 214].
Науковці (Е. Гелпі [13], П. Джарвіс [14], Л. Отала [15] та ін.), розробляючи основи освіти дорослих в
Європі та світі, зазначають, що системно цей соціальний інститут має позитивну динаміку, насамперед, у
найбільш розвинених країнах світу. Дослідники стверджують про щорічне оновлення 5 % теоретичних і
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20 % професійних знань [16]. Більше того, частина професій вимагає когнітивного й технологічного
оновлення кожні 5 років; це свідчить про те, що після завершення професійної підготовки фахівець
разом із професійною адаптацією має проходити професійну докваліфікацію.
Інструментом вирішення проблеми ми бачимо не повернення вчорашнього студента до процесу
кількісного накопичення професійних знань у стаціонарній чи заочній формі, а формування у нього
здатності до навчання протягом усього життя. Останнє, у свою чергу, вимагає від фахівця розвинених
навичок комунікації, достатнього рівня організаційної і групової ефективності, прагнення до
самовдосконалення. Крім того, дорослій людині держава має забезпечити можливості до інституційного
чи позаінституційного отримання нових знань чи корекції існуючого обсягу професійних знань залежно
від завдань професійної діяльності.
Поняття освіти дорослих у зарубіжній науковій літературі корелює з такими розповсюдженими
поняттями, як ''безперервна освіта'', ''продовжена освіта'' (continuing education), ''подальша освіта'' (further
education), ''перманентна освіта'' (permanent education), ''освіта протягом життя'' (lifelong education),
''навчання протягом життя'' (lifelong learning). Означені поняття, на нашу думку, виражають одну й ту ж
концепцію – концепцію незавершеності освіти для кожної дорослої людини, спрямованої на
саморозвиток. У межах названих понять сполучаються дві сторони освіти дорослих:
1) процес засвоєння нового досвіду у вигляді знань, умінь, навичок, тобто нового соціальнопрофесійного досвіду;
2) процес побудови системи неперервної освіти як специфічного соціального інституту в суспільстві,
який наділений певними функціями і відповідає соціальним запитам стосовно професійної стратифікації
у соціумі.
Означений соціальний інститут виконує у суспільстві певну функціональну місію, як це представлено
у таблиці 2.
Таблиця 2.
Провідні функції освіти дорослих у суспільстві знань
Функція освіти дорослих
Зміст і значення реалізації функції
у суспільстві
Розвиваюча
Виявляється у реалізації потреби творчого зростання особистості,
досягненні нею поставлених перед собою ''акме'', взаємовпливі
особистісного й професійного зростання у процесі професійної та
позапрофесійної діяльності.
Компенсаторна
Реалізується у процесі заповнення нестачі професійних знань – як
недоотриманих у ході професійної підготовки (у коледжі, ВНЗ,
професійно-технічному навчальному закладі), так і необхідних для
виконання належних професійних обов’язків залежно від специфіки
професійних ролей і професійного статусу.
Адаптивна
Вплив нових знань на швидку адаптацію до мінливого
виробничого й соціального середовища; взаємозв’язок отриманої
додаткової освіти (докваліфікації, перекваліфікації) на адаптацію на
новому робочому місці внаслідок зміни професії.
Інтеграційна
Реалізується в процесі входження фахівця в незнайомий чи
малознайомий соціокультурний чи комунікативний простір у процесі
мобільного поповнення знань про середовище, в якому доведеться
працювати.
Ресоціалізаційна
Виявляється у здатності фахівця до ресоціалізації внаслідок зміни
структури й змісту соціально-професійного середовища, зміни
посади чи статусу, що визначає показники соціальної мобільності й
соціальної адаптації.
Реалізація зазначених вище функцій освіти дорослих пов’язана з перспективними напрямками
розвитку цього соціокультурного феномена та освітньої інновації, а саме:
1) розробкою нормативно-правового поля освіти дорослих (освіти протягом життя) як неформальної,
формальної чи інформальної системи – залежно від потреб особистості, соціально-професійної групи чи
суспільства загалом;
2) формуванням позитивних ментальнісних змін у дорослого населення України з метою створення
установки на постійне оновлення професійних знань протягом усього професійно активного періоду життя;
3) розробкою змістових та технологічних інновацій у системі післядипломної освіти з метою
залучення до освіти протягом життя значно більшого відсотка професійно активного населення України;
4) створенням комплексу моніторингових установ для забезпечення оцінки якості освіти дорослих на
формальному, неформальному, інформальному рівнях.
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Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано інноваційність освіти дорослих як соціокультурного
феномена в Україні та світі. Представлено місце України в світовому просторі освіти протягом життя;
з’ясовано провідні функції освіти дорослих. Сформульовано висновок про виняткове місце і роль системи
післядипломної освіти у наданні освітніх послуг дорослим з групи професійно активного населення України.
Перспектива подальших досліджень вбачається нами у розробці методологічних засад
функціонування системи післядипломної освіти в університетах України.
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Косыгина Е. В. Образование взрослых в мире и в Украине как образовательная инновация.
В статье обоснована инновационность образования взрослых как социокультурного феномена в
Украине и в мире. Представлено место Украины в мировом пространстве образования на протяжении
жизни; определены ведущие функции образования взрослых. Сформулирован вывод об исключительном
месте и роли системы последипломного образования в предоставлении образовательных услуг взрослым
из группы профессионально активного населения Украины.
Ключевые слова: инновация, образование взрослых, компетентность, последипломное образование.
Kosygina E. V. The Adults' Education in the World and Ukraine as the Educational Innovation.
The article justifies the innovativeness of the adults' education as the sociocultural phenomenon in Ukraine and
in the world. The place of Ukraine in the world's area of the life-continuing education is represented; the leading
functions of the adults' education are found out. The conclusion is made on the special place and role of the
system of the post-graduate education in supplying educational services to adults from the group of the
professional active population of Ukraine.
Key words: innovation, adults' education, competence, post-graduate education.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА РІВНІ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НІДЕРЛАНДІВ
Статтю присвячено організації та змісту навчання іноземних мов на рівні середньої освіти
Нідерландів. Висвітлено особливості загальноосвітнього та професійного напрямів ланки освіти щодо
місця іноземних мов у навчальних планах, розподілу академічного навантаження, кількості виучуваних
мов. З’ясовано сучасну специфіку змісту курсів з іноземних мов, яка полягає у поєднанні загального та
професійного компонентів.
Ключові слова: організація, зміст, навчання, іноземні мови, напрям, середня освіта.
Постановка проблеми. Пришвидшення євроінтеграційного поступу України та посилення суспільної
зацікавленості до іншомовної підготовки у системі освіти і на рівні середньої освіти зокрема активізують
необхідність приведення її у відповідність до вимог сучасності. Вивчення практик провідних країн
Європейського Союзу (ЄС), які здійснюють розбудову іншомовної освіти за освітніми рівнями,
починаючи від утворення спільноти, вбачається актуальним для України з огляду на їх досягнення та
результативність опанування мов громадянами, досвід узгодження внутрішніх мовних реалій країн та
зовнішніх викликів у Європі. Так, серед інших виокремлюються Нідерланди – маленька країна з
відносно малопоширеною мовою поза межами держави, три чверті населення якої вивчає дві іноземні
мови у ланці середньої освіти та вільно володіє кількома. Так, за даними Eurobarometer (2012 р.) 94 %
нідерландців вміють розмовляти щонайменш однією іноземною мовою. Ці показники складають для
англійської мови 90 %, для німецької – 71 % та для французької – 29 %. 77 % мають практичні уміння з
двох іноземних мов, що забезпечило входження Нідерландів до групи з восьми країн ЄС разом з
Люксембургом (84 %), Словенією (67 %), Мальтою (59 %), Латвією (54 %), Литвою (52 %), Естонією (52
%), які досягли значних показників у реалізації довгострокових стратегічних завдань ЄС щодо
опанування громадянами двох іноземних мов крім рідної [1: 5, 13, 21; 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широкий тематичний спектр питань з іноземних мов у
ланці старшої школи, висвітлених у сучасних роботах українських учених і дослідників, засвідчує їх
вагомість для вітчизняної науки і практики. Ґрунтовний компаративістичний аналіз засад
функціонування старшої школи країн ЄС здійснили О. Локшина, Н. Лавриченко, Г. Єгоров,
Б. Мельниченко. Проблема мовної політики в освіті країн спільноти представлена у роботах
Н. Пелегаши, О. Тарасенко, О. Токменко. Дослідженням іншомовної освіти у ланці старшої школи країн
ЄС займалися О. Першукова, М. Тадеєва, О. Кузнєцова, Л. Гульпа. Проблематику навчання іноземних
мов у школах Чехії висвітлила Н. Дзюбишина. Оновленням підходів у викладанні іноземних мов у
середній школі Франції опікувалася В. Папіжук. Розвідку щодо стану мовної освіти у структурі середньої
школи Іспанії провела Н. Іващук. Питання мовної освіти Сполучених Штатів вивчала О. Зіноватна.
Серед європейських учених, які присвятили свої праці навчанню іноземних мов у школі Нідерландів,
варто
згадати
М. Верспур
(Marjolijn Verspoor), М. Кремер (Marjolein Cremer), Б. Бартрама
(Brendan Bartram), К. Ягмур (Kutlay Yagmur).
Мета статті полягає у виявленні особливостей організації та змісту навчання іноземних мов на рівні
середньої освіти Нідерландів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень середньої освіти за Міжнародною стандартною
класифікацією освіти ЮНЕСКО (2011 р.) – це рівень МСКО 3, на якому навчається молодь віком 14/16-17/20
років упродовж 2-5 років після закінчення навчання на рівнях МСКО 1 та МСКО 2, отримуючи повну
середню освіту. Навчальні програми цього рівня, які надаються в різних типах навчальних закладів,
відкривають для молоді можливість отримати повну середню освіту для продовження навчання в університеті
(академічний напрям) чи набути необхідні навички для отримання роботи (професійний напрям) [3: 38-42].
Особливості навчання іноземних мов у Нідерландах зумовлюються напрямами, що існують у неповній
загальній середній освіті (МСКО 2), яка є базовою і переходить у ланки повної середньої освіти (МСКО 3) і
післяобов’язкової освіти [4: 144]. Напрямами ланки неповної загальної середньої освіти (МСКО 2) є:
– доуніверситетська освіта (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs / VWO – pre-university education)
триває три роки (1 етап, вік учнів 12-14 р.);
– старша загальна середня освіта (Hoder algemeen voortgezet onderwijs / HAVO – senior general
secondary education) триває три роки (1 етап, вік учнів 12-14 р.);
– допрофесійна середня освіта (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs / VMBO – pre-vocational
secondary education), що була створена у 1999 р. шляхом поєднання молодшої загальної середньої освіти
© Максименко О. О., 2014
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та допрофесійної освіти, триває чотири роки, що відповідає періоду базової освіти (вік учнів 12-16 р.), і є
основою для професійної середньої освіти (Middelbaar beroepsonderwijs / MBO – Vocational secondary
education – MCKO 3). Близько 60 % учнів здобувають VMBO [5: 19].
Хоча навчання здебільшого відбувається у школах, що надають програми за цими напрямами,
існують вузько спеціалізовані та широко спеціалізовані заклади. Водночас зазначені напрями не є
відокремленими, що передбачає можливість їх зміни на наступному рівні освіти за умови виконання
переліку освітніх вимог.
Що стосується навантаження, то перші три роки в усіх напрямах VWO, HAVO, VMBO мінімальна
кількість годин складає 1280 на рік (32 на тиждень); на четвертому році VMBO – 1200 (30 на тиждень).
Перелік обов’язкових предметів для неповної загальної середньої освіти / базового періоду середньої освіти
містить 15 одиниць (1000 годин по 50 хвилин на рік). Обов’язковими для навчання іноземними мовами є
перша (англійська) та друга (французька, німецька). Рекомендована кількість годин у неповній загальній
середній освіті / базовому періоді середньої освіти, відведених на англійську – 280 годин, другу іноземну мову
(французьку, німецьку) – 240.
Відмінністю напрямів у мовній освіті є те, що протягом перших трьох років у VWO та HAVO передбачено
обов’язкове навчання третьої іноземної мови (французької, німецької, іноді іспанської), а навчальні плани
класичних граматичних шкіл (gymnasium) повинні включати латинську і грецьку. До вибіркових предметів,
на які припадає 20 % академічного навантаження, з мовного циклу віднесено фризьку та інші іноземні мови;
учні сучасних граматичних шкіл (athenaeum) можуть вивчати латинську [5: 19].
Таким чином, дотримуючись рекомендацій щодо переліку виучуваних іноземних мов у неповній
середній освіті (англійська, французька, німецька та інші), їх навчання відбувається за програмами, що
передбачені для окремих напрямів і профілів та містять компоненти (обов’язкові, вибіркові), що
дозволяє створити гнучку систему опанування іноземних мов в межах цих програм.
Специфікою напряму VMBO є те, що по закінченні двох років навчання учні обирають бізнес сектори
/ business sectors (техніку й технології, обслуговування та соціальне забезпечення, бізнес і сільське
господарство) і типи програм (теоретичний, комбінований, професійний середній, професійний базовий).
Це забезпечує протягом наступних двох років опанування переліку предметів за секторами (для техніки і
технології – математика, фізика, хімія; для обслуговування та соціального забезпечення – біологія,
математика або інші суспільні науки; для бізнесу – економіка, математика, французька чи німецька; для
сільського господарства – математика, біологія чи фізика з хімією), а також варіативний розподіл
академічного навантаження за типами програм для означених секторів [5: 19]. Програма кожного сектору
включає загальний, спеціалізований галузевий та вибірковий компоненти. З іноземних мов обов’язковою
для вивчення є англійська, яка входить до загального компонента усіх типів програм. У таблиці 1
представлений розподіл навантаження з мов за типами програм.
Таблиця 1.
Перша мова
Друга мова
Третя мова
обов’язкова
Типи програми / Мова
основна вибіркова основна
вибіркова
(англійська)
Теоретичний
480
+200
200
+200
Комбінований
240
Професійний середній
440
+160
–
Професійний базовий
400
+120
Розподіл іноземних мов, наведений у таблиці, ґрунтується на трьох основних складових, а саме: типі
програми, порядку мови та обов’язковості чи вибірковості предмета. Це дозволяє забезпечити широкі
можливості опанування двох мов, враховуючи напрям підготовки, навантаження, бажання учня. По
завершенні навчання у напрямі VMBO учні складають 6-7 іспитів із загальноосвітніх, до яких входить
іноземна мова, та професійних предметів.
Варто зазначити, що перелік мов має тенденцію до розширення і включає не лише англійську,
французьку, німецьку, іспанську, а також арабську, турецьку, російську, італійську [6].
Ланка загальної середньої освіти (МСКО 3) країни складається частково з обов’язкової (VWO та
HAVO по одному року) та післяобов’язкової (VWO – два роки, HAVO – один рік) освіти. Напрямами
загальної середньої освіти є:
– доуніверситетська освіта (VWO, 2-й етап – три роки, вік учнів 15-18 років). Навчальними закладами
є сучасні граматичні школи (athenaeum), класичні граматичні школи (gymnasium), де обов’язковими є
латинська та грецька, ліцеї (lyceum), що є поєднанням двох попередніх;
– старша загальна середня школа (HAVO, 2-й етап – два роки, вік учнів 15-17 років) [7: 60-61].
Другий етап HAVO та VWO передбачає наявність профілів: точні науки і техніка, точні науки і
медицина, економіка і суспільство, культура і суспільство. У навчальній програмі кожного профілю
присутні компоненти: загальний (35-43%); спеціалізований (передбачає перелік обов’язкових та вибіркових
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предметів згідно обраного напряму, 39-48%); вибірковий (узгоджується із навантаженням спеціалізованого
компоненту, 18-20%) [7: 53; 8: 5]. Тривалість навчальної години збільшується до 60 хвилин.
На другому етапі HAVO (4-5 роки навчання) академічне навантаження (3200 годин) розподіляється за
компонентами таки чином:
1) загальний – 1120;
2) спеціалізований із поділом на обов’язкові та вибіркові предмети (точні науки та техніка – 14001480; точні науки та медицина – 1360-1440; економіка та суспільство 1360-1440; культура та суспільство
– 1360-1520);
3) вибірковий з поділом на предмети офіційного іспиту та ''вільний'' компонент (точні науки і техніка
– 600; точні науки і медицина / економіка і суспільство / культура і суспільство – 640).
Школам надано право визначати наповнення спеціалізованого і вибіркового компонентів. Іноземні
мови входять до переліку предметів: 1) загального компонента усіх профілів (англійська – 400 годин); 2)
спеціалізованого компонента (вибіркові предмети, 400 годин) для профілю ''Економіка і суспільство''; 3)
спеціалізованого компонента для профілю ''Культура і суспільство'' (обов’язкові предмети, 400 годин) та
для напряму ''Культура'' (вибіркові предмети, 400 годин). Перелік іноземних мов містить англійську,
французьку, німецьку, іспанську, російську, італійську, арабську, турецьку, фризьку [5: 24; 9].
Другий етап VWO (4-5-6 років навчання) передбачає також розподіл академічного навантаження
(4800 годин) за компонентами:
1) загальний – 1920;
2) спеціалізований із поділом на обов’язкові та вибіркові предмети (точні науки та техніка – 19201960; точні науки та медицина – 1880-1920; економіка та суспільство – 1880-2040; культура та
суспільство – 1880-2160);
3) вибірковий – із поділом на предмети офіційного іспиту та ''вільний'' компонент (точні науки та
техніка – 840; точні науки та медицина / економіка та суспільство / культура та суспільство – 920).
Іноземні мови входять до: 1) обов’язкового компоненту усіх профілів (англійська (400 годин), друга
іноземна (480 годин); 2) спеціалізованого компоненту (вибіркові предмети, 480 годин) для профілів
''Економіка і суспільство'', ''Культура та суспільство'' (напрям ''культура'') [5: 249; 9]. Рівень знань з
іноземних мов по закінченні школи – В1, хоча в академічних напрямах він зростає для HAVO (п’ятий рік
навчання) до В2, для VWO (шостий рік навчання) до В2/С1 [10]. У напрямі VWO присутня двомовна
освіта: після першого року навчання можливе викладання близько половини предметів англійською мовою.
До 6-7 іспитів, що їх складають учні на отримання свідоцтва (Diploma) по закінченні середньої освіти у
напрямах HAVO та VWO, як обов’язковий, окрім голландської, входить сучасна іноземна мова [5: 25].
Таким чином, на другому етапі HAVO та VWO, як і на попередньому, продовжується навчання
розширеного переліку іноземних мов, які входять до загального компонента незалежно від обраного
профілю до обов’язкового та спеціалізованого компонентів.
Професійна середня освіта (Middelbaar beroepsonderwijs / MBO – Vocational secondary education –
MCKO 3) регулюється Актом про освіту дорослих і професійну освіту від 1 січня 1996 р. Здобувають її
студенти, починаючи з 16 років, основна маса молоді віком до 22 років (95 %). Мета цього напряму
освіти – надати теоретичну і практичну підготовку для діяльності у багатьох сферах, продовжити
загальну освіту та здійснювати особистісний розвиток студентів для активної участі у подальшому
дорослому житті [5: 26].
Галузями підготовки виокремлюються техніка, комерція (адміністрування, обслуговування),
медицина та сільське господарство. Кваліфікаційна структура професійної середньої освіти має чотири
рівні підготовки з тривалістю від одного до чотирьох років. Усі курси і кваліфікації, загальна кількість
яких складає понад 700, зазначені у переліку Центрального реєстру професійних курсів (the Central
Register of Vocational Courses). Курси надаються за двома напрямами: професійне навчання (практична
підготовка займає 20-60 % курсу) та блоковий / денний (практична підготовка займає більше 60 % курсу)
[7: 54; 5: 27]. Для вивчення пропонуються курси з двох іноземних мов, які не були до останнього часу
обов’язковими. 30 % студентів займаються опануванням двох іноземних мов у напрямі [2].
На основі Закону про освіту дорослих та професійну освіту адміністрація окремого закладу укладає
навчальні та екзаменаційні вимоги для кожного курсу, що включає освітні та розвиваючі завдання,
складові, зміст та організацію, форму навчання, практику [5: 18-29]. Варто зазначити, що співпраця
сектору освіти з промисловістю активізувалася з 1999 року з утворенням центрів-посередників, що
мають покращити централізацію освіти і зайнятості, сприяти поширенню знань, використанню нового
обладнання, опануванню іноземних мов.
Варто зазначити, що ситуація в іншомовній освітній ланці знаходиться під постійною увагою уряду
країни. Так, за запитом Парламенту Нідерландів було виконано дослідження, яке виявило низку
існуючих проблем, серед яких недостатність рівня знань мов та його підтримки після закінчення
офіційного навчання (менше половини населення досягли рівня В1, а під час навчання у школі цей
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показник є навіть вищим); невідповідність можливостей опанування мов у секторі професійної середньої
освіти та сучасних вимог.
Парламент Нідерландів наголосив на необхідності покращення якості викладання і опанування
іноземних мов за освітніми ланками та висунув стратегічну мету щодо набуття трьома четвертими
громадян умінь спілкуватися двома іноземними мовами. Уряд ініціював започаткування Програми (20092019 рр.) з втілення політики заохочення і заходів щодо забезпечення можливостей опанування мов. Вона
передбачає активніше застосування Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти, покращення
підготовки викладачів з урахуванням новітніх сучасних методів навчання іноземних мов. Для напрямів
доуніверситетської освіти та старшої загальної середньої школи актуалізується обов’язковість опанування
учнями двох іноземних мов. У напрямі допрофесійної середньої освіти та професійній середній освіті
рекомендовано заохочувати, забезпечувати та залучати до вивчення мов ширші верстви студентства. У
ланці професійної середньої освіти (МВО) впроваджується обов’язкове вивчення однієї іноземної мови з
подальшими перспективами щодо визнання обов’язковою другої іноземної мови [2].
Отже, організація навчання іноземних мов у Нідерландах вибудовується, виходячи з особливостей
освітньої системи. Навчання розширеного переліку іноземних мов у загальноосвітньому компоненті
відбувається за напрямами у ланці неповної загальної середньої освіти (доуніверситетська освіта, старша
загальна середня освіта, допрофесійна середня освіта) і продовжується у ланці повної загальної
(доуніверситетська освіта, старша загальна середня освіта) і професійної середньої освіти. У ланці
неповної середньої освіти в усіх напрямах іноземні мови є обов’язковими та вибірковими предметами,
змінюючись по кількості залежно від напряму чи типу навчального закладу (3 обов’язкові для
доуніверситетської і старшої загальної середньої освіти, 2 обов’язкові для допрофесійної середньої
освіти на першому етапі, входять до загального компонента як обов’язкові (2-3) та вибіркові складові з
навантаженням відповідно до обраних секторів спеціалізації, типів обраних програм на другому етапі), а
також є обов’язковим іспитом. У повній загальній середній освіті іноземні мови (2-3) продовжують
вивчатися як складова загального і спеціалізованого компонента освіти (профільна доуніверситетська
освіта та старша загальна середня освіта) та є обов’язковим іспитом для отримання свідоцтва і
передумовою навчання у ланці вищої освіти. У професійній середній освіті іноземні мови вивчаються
згідно навчальних програм для отримання кваліфікацій та в умовах активнішого заохочення і залучення
молоді до їх опанування.
Що стосується змісту навчання іноземних мов, то варто зазначити, що у допрофесійній середній освіті
(VMBO) передбачено двокомпонентну структуру змісту. У цьому напрямі зміст відзначається домінуванням
загального компонента, який охоплює широкий перелік тем соціокультурного і практичного характеру у
контексті сучасних реалій життя власної та англомовних країн (Великої Британії, Сполучених Штатів
Америки), життєвих ситуацій (подорожі, розмови, транспорт, музеї тощо). Елементи ділової мови (написання
офіційних листів, звернень, резюме, електронних листів тощо) формують професійний компонент і
розглядаються у контексті тем, що вивчаються. У викладанні курсу англійської мови (Коледж Хет Доренвірд /
Het Dorenweerd College, Дурверс, провінція Гердерланд) використовується вітчизняний підручник (Making the
Finish / Eugene van Leeuwen, Ben Schoonbeek, Bert Theeuwes, 2002) [11].
Прикладом наповнення змісту навчання мов для академічного напряму доуніверситетської освіти
(VWO), старшої загальної середньої школи (HAVO), теоретичного спрямування допрофесійної середньої
освіти (VMBO) може слугувати курс з англійської мови (Коледж Лейдш Рейн / Leidsche Rijn College,
Утрехт, провінція Утрехт). Програмою передбачено використання вітчизняного підручника (Of course!
Engels Voor De Tweede Fast. Source Book 5/6 VWO / [Antoon van Eijk, Frank ten Haken, Guido Schuring,
Isabel Davidson], 2009) [12]. Зміст складається з розширеного загального компоненту, а також
ознайомлення з використанням мови у дорослому житті, що утворює професійний компонент. Тематика
загального компоненту представлена переліком питань практичного характеру в умовах сучасного життя
у власній країні, Великій Британії, Америці, інших країнах світу, а саме: 1) розвиток подій у часі і
перспективи власної діяльності (школа майбутнього, власна діяльність чи споглядання досягнень інших,
проблемні питання тощо); 2) злочин (реалії життя злочинців, докази, жорстокість у мас-медіа,
правосуддя, злочинність у віртуальному просторі та інших культурах тощо); 3) загадкові таємниці (давні
культури, видатні особи, загадки природи і всесвіту, релігії і давні цивілізації); 4) молоде покоління
(молодь та її спосіб життя і проблеми, харчування, відомі молоді особи); 5) мистецтво (сучасність і
майбутнє кіно, популярні картини, музика); 6) критичні моменти життя (торгівля органами, вживання
допінгу в спорті, наркотики, вплив реклами на молодь, проблема клонування, екстремальні розваги); 7)
сучасна молодь (молодь і спорт, різна орієнтація молоді, різні способи життя, молодь без закінченої
освіти, культ ідей); 8) проблеми міграції (мігранти та їх життя у Європі та Америці, дискримінація
жінок); 9) вагомість і небезпека нового (управління державою, телекомунікації, генетично модифікована
їжа, забруднення довкілля, досліди над тваринами); 10) вирішення проблем (ядерна катастрофа,
захворювання, глобальна зміна клімату, любов і стосунки, криза, праця дітей, надмірна вага).
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Професійний компонент включає елементи ділового мовлення і передбачає підготовку до написання
офіційних звернень та листів, листів щодо працевлаштування і власного резюме, електронних
повідомлень у контексті ділового спілкування. Особливість його втілення полягає у відпрацюванні на
окремих ситуативних завданнях у контексті виучуваної теми.
Кожна із запропонованих тем вивчається на автентичних матеріалах для читання, аудіювання,
розмовної практики, писемного мовлення та їх комбінування, у спілкуванні та виконанні завдань з
використанням медійних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій. Зміст кожної теми
деталізується у переліку основного лексичного і граматичного матеріалу. Останній охоплює часи,
пасивний стан, умовні речення, пряму і непряму мову, порядок слів і питання, герундій, прикметники і
прислівники, займенники, іменники та артиклі, прийменники [12].
Таким чином, зміст курсу іноземної мови охоплює два компоненти. Загальний компонент представлено
широким переліком сучасних нагальних проблемних тем, які розглядаються у соціокультурному та
міжкультурному вимірі. Професійний компонент знайомить з елементами ділового мовлення у контексті
розв’язання питань як у повсякденному житті, так і у діловому спілкуванні, працевлаштуванні тощо у процесі
вивчення тематичних питань.
Висновки. Таким чином, особливістю організації навчання іноземних мов на рівні середньої освіти
Нідерландів є гнучка функціональна система широких можливостей опанування двох-трьох мов. Вона
ґрунтується на визначенні обов’язкової кількості виучуваних мов та належності предмету до різних
компонентів, що дозволяє узгодити освітні вимоги та бажання учня. Характерною рисою є усунення
розбіжностей між загальноосвітнім та професійним напрямами у ланці, що пояснюється реалізацією
стратегічної перспективи опанування двох громадянами.
Специфіка змісту навчання іноземних мов у ланці полягає у поєднанні загального і професійного
компонентів. Загальний компонент наповнений проблемними питаннями сучасності, викладеними з
урахуванням соціокультурного і міжкультурного аспектів. Професійний компонент втілений у питання
ділового характеру в рамках щоденних потреб і ситуацій офіційного спілкування. Змісту властиві
автентичність, поєднання видів діяльності, залучення інформаційно-комунікаційних технологій, базованість
на граматичному та лексичному матеріалі.
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Максименко О. А. Особенности организации и содержания обучения иностранным языкам на
уровне среднего образования Нидерландов.
Статья посвящена организации и содержанию обучения иностранным языкам на уровне среднего
образования Нидерландов. Освящены особенности общеобразовательного и профессионального
направления уровня образования на предмет места иностранных языков в учебных планах,
распределения учебной нагрузки, количества изучаемых языков. Выяснена современная специфика
содержания курсов иностранных языков, которая состоит в сочетании общего и
профессионального компонентов.
Ключевые слова: организация, содержание, обучение, иностранные языки, направление,
среднее образование.
Maksymenko O. O. Peculiarities of Organization and Content of Teaching Foreign Languages in the
Secondary Education in the Netherlands.
The article deals with the problem of organization and content of teaching foreign languages in the secondary
education in the Netherlands. The scientific methods of description, comparison, analysis are used in order to
specify the peculiarities of the issue. It highlights the structure of the secondary education in the country and the
description of its main directions: pre-university education, senior general secondary education, pre-vocational
secondary education, senior vocational secondary education. The research contains the information on the
approaches used to place the foreign languages, the number of hours devoted to the subject in the different
curricula of these directions. It is proved that the Netherlands has the flexible system of grouping the subjects
into components that rations the number of foreign languages learnt and chosen by pupils in all directions of the
secondary education; the difference in the foreign language teaching among the general and vocational
directions is diminished at the current stage. The foreign language teaching content comprises general and
vocational components. General component is aimed at the general educational topics, the improvement of four
language skills. The vocational component consists of the topics of formal communication in the curricula; it is
to develop the skills of solving the problems in the everyday life and formal situations as well.
Key words: organization, content, teaching, foreign languages, sector, secondary education.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
У статті проаналізовано структуру організації профільного навчання на прикладі Житомирської
області. Показано тенденцію до зростання у загальноосвітніх навчальних закладах частки класів
природничо-математичного напрямку навчання. Проведено діагностику готовності вчителів біології до
профільного навчання старшокласників. Окреслено найважливіші проблеми в реалізації цього напрямку
освіти. Обґрунтовано реальні шляхи допомоги вчителям-практикам та необхідність змін у системі
підготовки майбутніх учителів біології в умовах профілізації освіти.
Ключові слова: профільне навчання, диференціація освіти, природничо-математичний напрямок,
викладання біології.
Постановка проблеми. З прийняттям Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ
столітті; законів України ''Про освіту'' (1996, 2014 рр.), ''Про загальну середню освіту'' (2012), Концепції
профільного навчання у старшій школі (2003) та її нового проекту (2014); Державного стандарту базової
і повної середньої освіти (2004); Постанови Кабінету Міністрів України ''Про затвердження Положення
про освітній округ'' (2010) та інших чинних нормативно-правових актів вищих органів влади значно
посилилися вимоги суспільства до професійних якостей учителя. Нові підходи до організації і змісту освіти,
що відповідають європейським стандартам, передбачають упровадження профільного навчання у
старшій школі. Це один із різновидів диференційованого навчання, який зумовлює орієнтацію учнів на
майбутню професію відповідно до їх схильностей, здібностей, а також інтересів та вимог суспільства.
Система профільної освіти покликана максимально диференціювати навчання. Це відбувається як за
рахунок створення закладів освіти нового типу (одно- і багатопрофільних), так і введення у школах
окремих класів з різними профілями і напрямками навчання відповідно до навчально-методичного,
матеріально-технічного і кадрового забезпечення та освітніх потреб регіону. В останні роки, коли
впровадження профільного навчання набуває масового характеру, стаючи державною справою, особливо
гостро постає потреба у розробці сучасних теоретичних і методичних засад професійної підготовки
майбутніх учителів і педагогів, що вже працюють в загальноосвітніх навчальних закладах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, проблема диференційованого підходу до навчання
завжди займала чільне місце в психолого-педагогічних дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних
учених. Зокрема, розкриття поняття навчальної диференціації, аналіз її конкретних форм знайшли
відображення у працях українських дослідників, педагогів, учених та вчителів-практиків Н. Бєскової,
О. Бугайова, М. Бурди, Г. Ващенка, Б. Грінченка, С. Гончаренка, В. Кизенко, Л. Жовтан, Н. Кнорр,
О. Корсакової, Л. Липової, А. Самодрина, А. Сікорського, В. Сухомлинського та інших. Дослідження
білоруських учених (Г. Бунтовської, Н. Костюкович, Б. Крайко, М. Смолярова), російських педагогів
(С. Алєксєєва, М. Артюхова, Б. Комісаровова, Л. Кузнєцової, К. Мєшалкиної, І. Осмоловської та ін.) та
педагогічної школи країн Балтії (І. Унт, В-Р. Ленгвинас, Х. Лійметс) направлені на формування професійної
спрямованості особистості старшокласника, розвитку індивідуалізації і диференціації навчання.
В останнє десятиліття важливим напрямком модернізації освіти в Україні стало профільне навчання,
яке передбачає створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного
самовизначення за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання. Провідну роль у
розробці теоретичних і методичних засад профільного навчання в Україні здійснюють такі науковці, як
М. Гузик [1], В. Кизенко [2], Л. Липова, В. Малишев, П. Замаскіна [3], А. Самодрін [4] та ін. Не
залишається поза увагою педагогів і вивчення біології в умовах профільної організації навчання.
Зокрема, Я. Фруктовою досліджено методичний аспект диференційованого вивчення курсу ''Загальна
біологія'' у старших класах загальноосвітніх навчальних закладах України [5]. Дослідження С. Сябро [6]
присвячене психолого-педагогічним аспектам готовності учня до навчання у профільних класах
біологічного спрямування. Монографія Н. Шиян розкриває теорію і практику профільного навчання у
школах сільської місцевості (на прикладі вивчення хімії і частково біології) [7]. Проблемам підготовки
вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників у системі інститутів
підвищення кваліфікації присвячене дисертаційне дослідження І. Сотніченко [8], в якому розроблено
програмно-методичне забезпечення курсового навчання, розкрито зміст і особливості науковометодичного й організаційно-педагогічного супроводу вчителів профільної школи у міжкурсовий період.
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Незважаючи на стійкий інтерес суспільства до профілізації освіти, активне впровадження цього
принципу у роботу навчальних закладів України, теоретичні і методичні засади підготовки вчителів
біології до профільного навчання залишаються недостатньо розробленими.
Мета статті – проаналізувати структуру організації профільного навчання регіону на прикладі
Житомирської області; провести діагностику готовності вчителів біології до профільного навчання
старшокласників; окреслити найважливіші проблеми у практичній реалізації цього напрямку освіти та
можливі шляхи їх вирішення.
Дослідження проводилися у межах комплексної тематики Житомирського державного університету
імені Івана Франка ''Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах
євроінтеграції'' (номер держреєстрації 0110U00210) та ''Підготовка майбутнього педагога до реалізації
принципа наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ВНЗ'' (номер
держреєстрації 0114U001667).
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження, базуючись на відомостях, наданих державним
управлінням освіти Житомирської області, здійснено аналіз структури профільної освіти у регіоні,
поширення природничого напрямку навчання у старшій школі та класів з поглибленим вивченням
біології. Спостерігається чітка тенденція до зростання профілізації освіти на Житомирщині взагалі і
посилення природничого напрямку навчання зокрема. Так, у 2007-2008 рр. на Житомирщині профільне
та поглиблене вивчення біології здійснювалось у 25-ти ЗНЗ (школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах). При
цьому учні 19-ти класів області та 12-ти класів Житомира вивчали біологію на профільному рівні у 10-му
та 11-му класах. У 5-ти класах області та 4-х міських спеціалізація здійснювалася в середній школі,
переважно з 8-го чи 9-го класу [9]. В 2012-2013 рр. ці показники зросли більше, ніж вдвічі (рис. 1).
Зокрема, вивчення біології на профільному рівні відбувається в 52-х навчальних закладах Житомирщини
і охоплює учнів 55-ти класів районів області і 18-ти – по Житомиру. Поглиблене вивчення біології у 8-9
класах (а у НВК № 10 ''Школа – гімназія – ліцей'' м. Бердичева навіть у 5-7 класах) впроваджено у
навчальний процес 12-ти ЗНЗ у 18-ти класах.
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Рис. 1. Поширення природничого профілю навчання в закладах освіти Житомирської обл.
У системі освіти Житомирщини функціонує 387 закладів із профільним навчанням, причому
природничо-математичний напрямок займає вагоме місце (рис. 2), що зумовлено освітньою струкурою
регіону, значною кількістю закладів освіти І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, які зорієнтовані на природничі
і технічні професії. Реалізація його відбувається в 63 % класах з математичним і фізико-математичним
профілями. Решту 37 % складають класи природничого спрямування (біологічні, біолого-хімічні, біологогеографічні, біолого-екологічні, біолого-фізичні, біотехнологічні, екологічні, еколого-географічні, природничі,
хіміко-біологічні, хіміко-технологічні).
Природничоматематичний
Технологічний
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Рис. 2. Структура основних напрямків профільного навчання на Житомирщині, % ЗНЗ.
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Як відомо, зміст профілю навчання реалізується освітніми закладами залежно від своїх кадрових і
матеріально-технічних можливостей. Аналіз роботи класів природничого профілю та класів з
поглибленим вивченням біології в Житомирській області свідчить про високу кваліфікацію педагогічних
кадрів, що працюють в них: 64,7 % вчителів вищої категорії (із них 15,8 % мають педагогічне звання
''старший вчитель'', а 18,9 % – вчителі-методисти); 23,8 % – першої, 8,8 % – другої категорії і лише 2,7 %
– спеціалісти.
З метою діагностики готовності вчителів біології до профільного навчання старшокласників,
окреслення найважливіших проблем у практичній реалізації цього напрямку освіти, автором було
здійснено анкетування 82 вчителів Житомирської області. Респондентами стали слухачі курсів підвищення
кваліфікацї Житомирського Інституту післядипломної педагогічної освіти, а також здійснено адресне
письмове анкетування вчителів біології, що працюють в профільних біологічних класах області за
допомогю офіційних листів у відповідні ЗНЗ. Це переважно досвідчені вчителі: 61,7 % мають педагогічний
стаж понад 20 років, 8,3 % – 16-20 років, 20 % респондентів з 11-15-ти річним досвідом роботи, 6,7 % – 6-10
річним і лише 3,3 % вчителів мають досвід менше 6 років. Більшість з респондентів працює у звичайних
загальноосвітніх школах, 17,7% – в ліцеях, 16,1 % в гімназіях, 6,4 – у НВК, 1,6 % – у колегіумах, причому
72,5 % навчальних закладів мають класи природничо-математичного напрямку навчання.
Варто зазначити, що переважна більшість вчителів-практиків (85,4 %) підтримують ідею профільного
навчання, хоча багато з них зазначає доцільність більш ранньої диференціації навчання у середній школі – з 7го класу (22,6 %), 8-го (17,7 %) чи 9-го класу (12,9 %). Висловлюють бажання працювати в профільних класах
67,4 % вчителів, мотивацією яких є самореалізація в професії, можливість працювати творчо, нестандартно,
бачити результат своєї роботи в успіхах учнів. Проте значна частина опитаних не бажає цього, серед причин
вказуючи, що працювати у профільних класах неможливо через недосконалі підручники (17,2 %); це забирає
багато часу на самопідготовку і не стимулюється (4,7 %); 4,5 % не відчувають себе професійно готовими; 3,1
% не бачать для себе різниці порівняно зі звичайним класом; стільки ж вказують на тиск з боку керівництва
щодо результатів роботи – участі МАН, олімпіадах, конкурсах тощо.
Важливим запитанням анкети було те, які завдання профільної школи вчителі важають головними?
Виявилося, що більшість учителів провідними цілями вважають навчальні, і меншою мірою –
орієнтуються на допомогу у виборі професійного шляху випускників (рис. 3).
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Рис. 3. Основні завдання профільної школи на думку вчителів (за 5-ти бальною шкалою):
1 – забезпечити успішне складання ЗНО учнями та їх подальшу вищу освіту;
2 – забезпечити високий рівень знань випускників із профільних предметів;
3 – забезпечити високий рівень знань випускників із профільних предметів;
4 – врахувати нахили, здібності, інтереси учнів згідно обраного профілю;
5 – допомогти учням у виборі майбутньої професії.
Ми запитували вчителів, яка частка випускників профільних класів в подальшому обирає ВНЗ і
професію, пов’язана з біологією. Виявилось, що у 48,3 % вчителів половина або більше учнів обирає свій
життєвий шлях у цьому напрямку, 36,7 % вчителів вказали на третину і менше школярів, професійно
зорієнтованих, а 15 % не знають подальшої долі випускників. Причому існує певна кореляція між вибором
професійного шляху випускників і фаховим рівнем учителів, що викладали в них профільні предмети.
Згідно Концепції профільного навчання важливою складовою частиною навчального плану є курси за
вибором, спецкурси та факультативи. Вчителі переважно позитивно ставляться до них, зазначаючи, що
вони сприяють підвищенню компетентності учнів із профільних предметів; успішному складанню ДПА
та ЗНО; допомагають у виборі ВНЗ та майбутньої професії; сприяють підвищенню загального розвитку
школярів. Значна частина вчителів відчуває себе готовими до самостійного складання програм
спецкурсів чи факультативів, обрання їх тематики (58,2 % частково, 21,8 % – повністю). У багатьох
школах вони вже успішно впроваджені у навчальний процес. Проте вчителі вказують на перевантаження
учнів і вчителя, труднощі з розкладом занять.
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Вчителям було запропоновано вказати, з чим пов’язані труднощі і проблеми з впровадженням
профільного навчання у ЗНЗ, оцінивши ступінь значимості за п’ятибальною системою. Найбільш
значимими проблемами вчителі вважають: відсутність або недосконалість підручників і програм для
профільних класів (4,31 балів); погану матеріально-технічну базу шкіл – нестачу мікроскопів, таблиць,
препаратів, відсутність Інтернету (3,88); низький рівень мотивації учнів при виборі профілю і
недосконалістю відбору учнів у профільні класи (3,45); погано налагоджену роботу по обміну досвідом
(3,45); відсутність належної мотивації для учителя, матеріального та морального стимулу (3,16);
недостатній рівень власної підготовки у ВНЗ (2,91 бал).
Які ж існують реальні шляхи допомоги вчителю, що працює у старшій профільній школі? На думку
вчителів-практиків, найбільш важливими є випуск і розповсюдження навчально-методичної літератури
(посібників з окремих розділів біології, практикумів, олімпіадних завдань, збірників тестів, робочих
зошитів тощо), самоосвіта, особистий контакт із колегами, що працюють у профільних класах (рис. 4).
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Рис. 4. Основні шляхи допомоги учителю профільної школи
(за 5-ти бальною шкалою, за результатами анкетування вчителів-практиків):
1 – видання і розповсюдження навчально-методичної літератури;
2 – самоосвіта, особистий контакті із колегами, що працюють у профільних класах;
3 – співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами;
4 – підвищення кваліфікації на курсах через систему післядипломної освіти вчителів;
5 – створення заочних, дистанційних консультативних центрів із профільного навчання;
6 – обмін досвідом через систему методичних об’єднань, семінарів.
На запитання, чи потрібно у зв’язку з впровадженням профільного навчання у ВНЗ змінювати
систему підготовки студентів – майбутніх учителів, 58 % учителів відповіли негативно. Вони
вважають, що професійна компетентність залежить від бажання самовдосконалюватись і від практики
роботи в школі. Проте серед учителів 42 % колишніх випускників 10-ти різних навчальних закладів
України вважають, що зміни необхідні. Серед шляхів, що сприятимуть підвищенню готовності
випускників до роботи в умовах профілізації освіти, найбільш ефективними вчителі вважають введення
спецкурсу, який знайомив би студентів-випускників з особливостями профільного навчання, методиками
роботи в профільних класах, досвідом вчителів практиків (4,55 балів); підвищення рівня викладання,
вимог до знань і умінь із фахових біологічних дисциплін та методики біології (по 4,15 балів); збільшення
тривалості практик (3,58 балів).
У проекті Концепції профільного навчання у старшій школі 2013 р. вказано багато моделей
організації профільного навчання. Вчителям було запропоновано поставити власну оцінку їх
ефективності (від 1 до 5 балів), виходячи з досвіду роботи у профільних классах. Респонденти віддають
перевагу профільним класам із поглибленим вивченням предметів в основній школі (4,11 балів),
старшим класам з декількома напрямками профілізації (3,87) та створенню опорних профільних шкіл як
центру методичної роботи, де проводяться тренінги, семінари, можлива дистанційна форма навчання
тощо (3,82 бали).
Окрім запитань анкети, вчителям було запропоновано заповнити картку самооцінки складових власної
компетентності як вчителя профільної школи. Загалом, враховуючи прийняті в психолого-педагогічній
літературі погляди, їх можна згрупувати в такі компоненти: мотиваційно-вольовий (зовнішні і внутрішні
мотиви професійної діяльності); когнітивний (різноманітні знання); діяльнісний (уміння і навички);
особистісний (особисті якості, уміння рефлексувати тощо). Для їх кількісної оцінки використовували
дещо видозмінену нами методику Н. В. Кузьміної [10], надаючи різним рівням сформованості таких
числових значень: 5 – високий, 4 – достатній, 3 – середній, 2 – низький, 1 – мінімальний. Зведені дані
обробки результатів самооцінки вчителя наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Структурні компоненти компетентності вчителя профільної школи (за даними самооцінки)
Структурні компонент та їх складові
Мотиваційно-вольовий компонент
Особистий інтерес до профільного навчання, бажання його
здійснювати в професійній діяльності
Когнітивний компонент
Знання основних завдань, принципів, напрямків, форм здійснення
профілізації навчання
Знання вікової психології, психолого-педагогічних засад
розвиваючого навчання, стимулювання пізнавальної активності
учнів
Загальний науковий рівень знань розділів біології, що
викладаються в старшій школі
Діяльнісний компонент
Володіння методикою викладання предмету в класах із різним
профілем навчання і на різних освітніх рівнях
Володіння методикою організації диференційного навчання учнів
Володіння методиками контролю знань і умінь учнів
Володіння інтерактивними технологіями навчання
Володіння методикою організації самостійної роботи учнів
Володіння методиками здійснення практичного компоненту
програми (проведення екскурсій, лабораторних і практичних робіт,
розв’язування задач тощо)
Уміння здійснювати керівництво науково-дослідницькою роботою
учнів в межах МАН, конкурсів наукових робіт і проектів
Уміння проводити позааудиторну і позаурочну роботу з біології,
поєднувати навчальну і виховну діяльність
Володіння персональним комп’ютером, уміння шукати та
обробляти наукову інформацію
Уміння ефективно використовувати різноманітні мультимедійні
засоби навчання, новітні інформаційні технології
Уміння організовувати роботу з обдарованими дітьми
Вміння створювати позитивну психологічну атмосферу співпраці з
учнями та ситуацію успіху
Особистісний компонент
Креативність (уміння бачити суперечності, генерувати ідеї,
створювати гіпотези дослідження тощо)
Вміння здійснювати самоаналіз, самоконтроль, саморегуляцію,
самокорекцію професійної діяльності

Середній
бал

Рівень
сформованості

4,2

достатній

3,8

достатній

4,3

достатній

4,0

достатній

4,1

достатній

4,1
4,4
4,0
4,3
4,2

достатній
достатній
достатній
достатній
достатній

3,5

середній

4,1

достатній

3,9

достатній

3,6

середній

4,1
4,4

достатній
достатній

4,0

достатній

4,1

достатній

Отримані результати дають змогу визначити переважно достатній і високий рівні сформованості
умінь і навичок, необхідних для роботи в умовах профільної старшої школи у вчителів біології
загальноосвітніх навчальних закладів, що пов’язано з великим досвідом роботи і високою кваліфікацією
респондентів. Найбільш проблемними виявилися: знання основних завдань, принципів, напрямків, форм
здійснення профілізації навчання (20,9 % вчителів мають середній, 6,3 % – низький і мінімальний рівні
сформованості); володіння методикою викладання предмету в класах із різним профілем навчання і на
різних освітніх рівнях (18 – середній, 3,3 % – низький і мінімальний рівні); володіння інтерактивними
технологіями навчання (17,4 – середній, 3,2 % низький і мінімальний рівні); уміння здійснювати
керівництво науково-дослідницькою діяльністю учнів (25,4 – середній, 14,9 % – низький і мінімальний
рівні); а також інформативні уміння – володіння персональним комп’ютером, пошук та обробка наукової
інформації, використання мультимедійних засобів навчання тощо (14,1 % вчителів мають середній,
стільки ж – низький і мінімальний рівні сформованості).
Висновки. За останні п’ять років стерігається чітка тенденція до зростання профілізації освіти на
Житомирщині і посилення природничого напрямку навчання. Переважна більшість вчителів-практиків
підтримують ідею профільного навчання, а 67,4 % із них висловлюють бажання працювати в профільних
класах, у них домінує позитивна внутрішня мотивація, бажання самореалізації у професії. Проте виникає
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необхідність посилення професійної спрямованості роботи вчителів профільних класів, оскільки
більшість з них провідними цілями вважають навчальні і меншою мірою – орієнтуються на допомогу
випускникам у виборі професійного шляху. Важливим аспектом допомоги вчителям є видання і
розповсюдження навчально-методичної літератури (посібників з окремих розділів біології, практикумів,
олімпіадних завдань, збірників тестів, робочих зошитів тощо). Учителі наголошують також на
ефективності самоосвіти, особистого контакту з колегами, що працюють у профільних класах.
Нагальною потребою є необхідність удосконалення підготовки студентів – майбутніх учителів біології
шляхом введення спецкурсу, який знайомив би студентів-випускників з особливостями профільного
навчання, методиками роботи у профільних класах, досвідом учителів-практиків, підвищення рівня
викладання, вимог до знань і умінь із фахових біологічних дисциплін та методики біології.
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Мельниченко Р. К. Проблема готовности учителей биологии к работе в условиях профильной
организации обучения.
В статье проанализирована структура организации профильного обучения на примере Житомирской
области. Отмечена тенденция к увеличению числа классов естественно-математического направления
в общеобразовательных учебных заведениях. Осуществлена диагностика готовности учителей
биологии к профильному обучению старшеклассников. Выяснены важнейшие проблемы в реализации
этого направления образования. Обоснованы механизмы помощи учителям-практикам и необходимые
изменения в системе подготовки будущих учителей биологии в условиях профилизации образования.
Ключевые слова: профильное обучение, диференция образования, естественно-математическое
направление, преподавание биологии.
Melnychenko R. K. The Problem of Biology Teachers' Readiness to Work under the Conditions of Specialized
Education Organization.
The article presents the analysis of the regional specialized education structure on the example of Zhytomyr
region. It is specified that there exists the tendency for the number of classes that specialize in the natural
sciences and mathematics as well as specialized biological classes to grow at the secondary school. The
research diagnoses the biology teacher’s readiness to introduce the specialized education for senior school
pupils. The main problems of this trend in the education and their possible solutions are singled out. The
investigation proves that the overwhelming majority of practicing teachers supports the idea of the
specialized education, 67,4 % of them express the desire to work with specialized classes, have the
dominating inner motivation and want to achieve the self-realization. At the same time the majority of
teachers considers educational aims to be leading and is less focused on helping school-leavers to choose a
career which makes it necessary to strengthen the professional component of the teachers’ activities. The
research views publishing and disseminating training resources as an important factor of helping the
teachers. The teachers themselves stress the effectiveness of the self-education, personal contacts with
colleagues, working in specialized classes. The research proves that it is vital to improve the training of
students, prospective teachers of biology, by introducing the special course that will familiarize the graduates
with the peculiarities of the specialized education, methods of teaching in specialized classes, the experience
of practicing teachers and by improving the level of teaching, requirements for knowledge and skills in
professional biological sciences and methods of teaching biology.
Key words: specialized education, differentiation of education, Natural Sciences and Mathematics direction,
teaching biology.
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ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ
ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ
У статті представлено аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми освітніх можливостей для
підготовки вчителів до роботи в умовах багатомовної освіти. Встановлено загальноєвропейські
пріоритети в освіті педагогів. Розглянуто різні моделі навчання. З’ясовано особливості підготовки
вчителів-філологів для різних технологій формування багатомовності й фахівців із викладання кількох
предметів мовного й немовного профілів. Визначено, що залежно від технології формування
багатомовності, освіта вчителів має деякі відмінності, але існує й спільна складова. Відмічено
існування недоліків у системі підготовки фахівців для багатомовної освіти. Надано рекомендації для
української освіти.
Ключові слова:багатомовна освіта, освіта вчителів, технології багатомовної освіти, інтегрований
курикулум, європейська інтеграція, загальноєвропейські пріоритети, тенденції розвитку.
Постановка проблеми. Впродовж тривалого періоду в англомовній науковій літературі
застосовувалося словосполучення teacher training (підготовка вчителів), яке у рамках суто
біхевіористського підходу відображало спрямованість на формування мовних вмінь, залишаючи поза
увагою увесь спектр компетенцій педагога та заперечуючи освітній аспект навчання нової мови. Але в
кінці ХХ ст. серед вимог постіндустріального інформаційного суспільства європейських країн постали
потреби інвестицій у розвиток людського капіталу, де мовній освіті відведено одну з головних позицій, а
суспільну багатомовність (multilingualism) названо невід’ємною частиною європейської ідентичності та
громадянського суспільства, що навчається [1: 67]. В умовах європейської мовно-культурної
гіпердиверсифікації (hyperdiversification за М. Келлі) та суперрізноманіття (superdiversity за
Дж. Андерсоном) функції шкіл та інших закладів освіти значно розширюються, роль роботи вчителів
філологічного напряму та усього педагогічного персоналу суттєво змінюється. Процеси викладання та
підготовки компетентного педагога визнано ''…складним, багатокомпонентним та цінніснообґрунтованим процесом, який нині ускладнено умовами побудови базованого на знаннях суспільства''
[2: 1]. Тому впродовж кількох десятиліть у країнах Європи відбувається процес інкорпорації освітніх
закладів типу teacher training colleges, Pädagogische Hochschulen, écoles normales до складу університетів,
бо в умовах університету більше можливостей для забезпечення нового рівня освіти, який нині
відображено застосуванням словосполучення teacher education [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню європейських освітніх можливостей для
педагогів, пов’язаних із багатомовністю соціуму та підготовкою до роботи в умовах багатомовної освіти,
сьогодні приділяють велику увагу. Серед основних принципів Болонського процесу: запровадження
трирівневої структури у більшості закладів вищої освіти; посилення процесу забезпечення якості
навчання; полегшення процесу визнання дипломів, кваліфікацій і періодів навчання, а також сприяння
академічній мобільності, що означає мобільність студентів, викладачів та адміністративноуправлінського персоналу [4]. Цьому колу проблем присвятили свої дослідження відомі європейські
фахівці: Дж. Андерсон (Jim Anderson), М. Байрам (Michael Byram), Дж. Баскіт (Jordy Busquet), Г. Вілліамс
(Glin Williams), О. Гарсіа (Ofelia García), М. Келлі (Michael Kelly), М. Гренгель (Michael Grangel),
Ч. Макс (Charles Max), Дж. Макпайк (Joanna McPake), М. Струбель (Miguel Strubell), М. Флемінг
(Michael Fleming), К. Хело (Christine Hélot), Г. Зиглер (Gudrun Ziegler) та багато інших науковців. У
роботах дослідники висвітлюють суттєві зміни, що відбулися у соціально-економічному й освітньому
контекстах країн Європи, аналізують сучасні вимоги до представників цього освітнього напряму, їх
функції у сучасному навчальному процесі, окреслюють загальні перепони, що є на шляху формування
спільного європейського освітнього простору.
Мета статті полягає в аналізі європейського досвіду освіти вчителів для роботи в умовах
багатомовної освіти.
Виклад основного матеріалу. З численних викликів, які постають перед об’єднаним суспільством
країн Європи, неузгодженість багатьох аспектів освіти вчителів і персоналу шкіл є складною проблемою.
Адже системи підготовки вчительських кадрів, що діють у Європі, значною мірою відображають
історичні умови і традиції шкільництва, притаманні системам освіти різних країн, які певною мірою
відповідають національним потребам. В ХХІ ст. майбутні європейські педагоги потребують освітнього
процесу, який допомагає усвідомити роль і значення педагогічної професії для розвитку учнів як
особистостей і усього суспільства загалом. Загальноєвропейські пріоритети у підготовці педагогів
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окреслені фахівцями Європейської Комісії ще у перші роки нового тисячоліття у процесі роботи над
документом ''Education and Training 2010'': 1) високий професійно-кваліфікаційний рівень, що означає
наявність у педагога спеціальних предметних та загальнопедагогічних знань, готовності надавати
підтримку учням у навчанні, розуміння соціально-культурного виміру освіти і його поновлення в
контексті процесу ''навчання впродовж життя''; 2) професійна мобільність є центральним компонентом
освіти вчителів і передбачає готовність приймати участь у проектах та інших видах педагогічної
діяльності на території європейських країн для професійного розвитку; 3) освітнє партнерство, що
спирається на рефлексію власної практичної діяльності та діяльності інших [5].
На зустрічах міністрів освіти в 2007, 2008 та 2009 рр. європейські пріоритети у підготовці педагогів
було уточнено, зокрема педагогічні вміння було розширено за рахунок здатності створити безпечне і
привабливе навчальне середовище, застосування ІКТ, викладання в умовах етнічно неоднорідного складу
учнів, формування трансверсальних компетентностей, застосування культури рефлексивної практики, що
передбачає дослідницьку й інноваційну роботу, співробітництво та автономне навчання [2: 3].
Сьогодні більшість країн Західної Європи 1 мають власні можливості і власне бачення системи
підготовки учительських та викладацьких кадрів для роботи в середній школі та закладах вищої освіти.
Керівництво забезпеченням якості підготовки педагогічних кадрів здійснюють місцеві міністерства
освіти відповідно законодавства (Велика Британія, Франція). У країнах з федеративним устроєм, зокрема
у ФРН, відповідальність несуть міністерства освіти і культури 16 земель, роботу яких на національному
рівні координує Постійна конференція міністрів освіти. У Бельгії усі аспекти освітньої та мовної
політики вирішують на рівні урядових інституцій трьох спільнот Фландрії, Валлонії та німецькомовної
спільноти [6: 85-94]. В умовах інтеграції національні системи педагогічної освіти зберігають своєрідність
в управлінні і формах організації освітнього процесу.
Варто зазначити, що підготовка вчителів-філологів, і у тому числі вчителів іноземних мов у різних
країнах Європи, досить суттєво відрізняється. Стан галузі навчання іноземних мов на початку
тисячоліття відобразило широкомасштабне і детальне дослідження фахівців з Університету
м. Саутгемптон ''The training of Teachers of Foreign language: Developments in Europe'', яке
супроводжувалося численними дискусіями фахівців щодо різноманітних аспектів названої проблеми.
Цінність дослідження полягає у тому, що на основі узагальнення напрямків розвитку галузі у 32 країнах
представлено аналіз 15 мовних профілів (case studies) різних країн, що охоплюють початкову та середню
ланки освіти, і окреслено профіль європейського вчителя-філолога для ХХІ ст. [7]. Логічним
продовженням попереднього документу стала публікація доповіді Європейській Комісії ''European
Profile for Language Teacher Education. A Frame of Reference – Final Report'' (EPOSTL), в якій було
визначено ключові елементи в освіті вчителів-філологів у ХХІ ст., створено рамку-довідник щодо вимог,
які ставить сучасність перед людьми цієї професії. Документ містить набір засобів для саморефлексії
студентів процесу підготовки до самостійної педагогічної діяльності (193 дескриптори за принципом 'can
do') та можливості зафіксувати приклади робіт у особистому досьє. Документ має за мету забезпечення
процесу формування необхідних вмінь, знань та професійних компетентностей; сприяння професійному
розвитку, прозорості кваліфікацій і можливості їх переносу. Значної уваги приділено практичним
рекомендаціям, вони стосуються: 1) структури курсів з освіти вчителів; 2) знань та усвідомлення основ
викладання мов; 3) опанування стратегій викладання та навчання мов; 4) ціннісних складових процесу
навчання мов, розвиток яких підлягає всебічному заохоченню [8].
Як свідчить аналіз наукових джерел (М. Байрам, М. Барді, М. Гренфель, Ф. Каена, М. Келлі,
Р. Куперц, М. Струбель) під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів педагогічна освіта
філологічного напряму отримує спільне спрямування на основі міжнародного досвіду, зберігаючи при
цьому власні здобутки та напрацювання. Нині вона спрямована на вивчення наукових предметів для
розвитку здатності працювати вчителем у нових умовах, навчаючи при цьому представників різних
культурних етносів ''жити разом''. Зміст та тривалість програм підготовки вчителів значно розширені у
напрямі посилення професійної спрямованості та її відповідності різним ступеням освіти. За мету узято
опанування студентами основ наук про освіту та викладання, в тому числі спеціальних предметів, для
формування діапазону компетентностей, які спираються на знання психології, фізіології, лінгвістики та
психолінгвістики, соціології та соціолінгвістики, культурології та основ міжкультурної комунікації [3; 9].
Процес навчання може відбуватися як протягом здобуття вищої освіти (undergraduate cycle), так і після
(postgraduate cycle), і передбачає проходження певних навчальних курсів pre-service, тобто навчаючись у
стінах вишу, та in-service – безпосередньо під час роботи в шкільному колективі. Існуючі моделі
навчання у цьому аспекті поділяють на паралельні (concurrent), як наприклад 4-річний курс навчання,
результатом якого зазвичай є ступінь бакалавра (bachelor), що дає дозвіл працювати у закладах
Окрім Ліхтенштейну та німецькомовної спільноти Бельгії. В цих країнах відсутні заклади вищої освіти, що
готують вчителів, валідними є зарубіжні сертифікати про навчання.
1
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дошкільної освіти та початковій ланці школи, та послідовні (consecutive), що передбачають дві фази
підготовки, здобуття освітньої кваліфікації магістра (master) уже після закінчення вишу і практики в
школі в якості помічника вчителя під спільним керівництвом шкільної адміністрації та співробітників
університету. Варто зазначити, що характерною ознакою усіх моделей є наявність тісних зв’язків між
закладами вищої освіти та школами [10].
Впродовж останньої декади ХХ та на початку ХХІ ст. підготовку pre-service до роботи у контексті
багатомовної освіти було передбачено лише університетами Німеччини та Австрії. Завдяки
довготривалим проектам, які видозмінилися у постійні курси, нині таку освіту можна здобути в
університетах Швейцарії, Бельгії (франкомовна та німецькомовна спільноти), Нідерландах та Франції.
Така освіта обов’язково вимагає здобуття ступеня магістра (Advanced Level Programme in Multilingual
education, Masters Type).
Загальною тенденцією у більшості країн Західної Європи є пропозиція додаткового періоду навчання,
що зазвичай триває два семестри. Такі курси, як правило, зорієнтовані на певні місцеві потреби, і мають
напрями: а) викладання основної мови країни як другої та / чи іноземної; б) викладання рідних мов дітеймігрантів; в) інтегроване викладання ''мови та змісту'' за системою CLIL; г) викладання рецептивного
навчання близьких мов; д) викладання в групах із неоднорідним етнічним складом учнів; е) викладання
мови Есперанто. Щоб здобути відповідну освіту передбачена досить гнучка система підготовки, можливе
застосування різних форм навчання, у тому числі дистанційних. Курси зорієнтовано на: а) використання
електронних технологій у процесі підготовки майбутніх професіоналів; б) підготовку вчителів та
викладачів до обліку різноманітних лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників їх професійної
діяльності; в) вивчення досвіду викладання рідної мови як іноземної чи другої мови [6; 11-13].
Варто зазначити, що у країнах Західної Європи існують різні профілі підготовки вчителів, які задіяні
у багатомовній освіті. Оскільки вчителів-філологів, що мають кваліфікацію для викладання однієї чи
кількох мов (specialist) нерідко не вистачає, то сучасну / іноземну мову на початковій ланці за наявності
додаткової кваліфікації викладають вчителі, що проводять усі інші уроки (generalist). Часто вчителів
іноземної мови готують у поєднанні з підготовкою до викладання кількох предметів мовного та
немовного профілів (semi-specialist) [6: 85]. Так викладання мовних дисциплін у країнах Західної Європи
на рівні початкової школи (ISCED 1) здійснюється вчителями, які проводять усі інші уроки (generalist), a
якщо мов кілька, то їм нерідко допомагають вчителі-спеціалісти (specialist) філологічних спеціальностей.
На рівні нижчої середньої та вищої середньої освіти (ISCED 2 та ISCED 3) мови як предмет курикулуму
викладають вчителі-спеціалісти, або фахівці з підготовкою до викладання кількох предметів мовного та
немовного профілей (semi-specialist).
На форумі Ради Європи ''Право учнів на якісну освіту та рівність в освіті – Роль лінгвістичної та
інтеркультурної компетентностей'' (''The right of learners to quality and equality in education – The role of
linguistic and іntercultural competences'') узято курс на інтеграцію курикулуму з мовних предметів.
Багатомовна освіта в рамках однієї школи розвивається за принципом ''Whole School'', об’єднана ідеєю
багатомовності усіх діючих суб’єктів: учнів, учителів різних рівнів навчання, напрямків знань та
шкільної адміністрації, за консультативної підтримки, коригування і контролю позашкільних
спеціалістів. На Форумі було визначено три основні вектори професійної підготовки педагогічного
персоналу, що потребують інтенсивного розвитку: 1) підтримка розвитку мовної свідомості школярів,
формування знань про мову та комунікацію; 2) усвідомлення зв’язку між рівнем розвитку мовної
компетентності учнів та успіхами у навчанні; 3) запровадження багатомовної шкільної політики в
контексті соціальної справедливості [14].
Характерною ознакою багатомовної освіти є узгодженість дій вчителів, а саме вчителів-філологів, які
викладають мову навчання, яка є рідною для, принаймні, більшості учнів, які вивчають мову як предмет
чи застосовують її у якості опанування змісту інших предметів (як уже йшлося вище тут можуть
працювати вчителі і немовних спеціальностей), а також вчителів усіх інших мов навчання (languages of
schooling), включаючи регіональні мови, мови національних меншин та мігрантів з метою визначення так
званих ''точок професійної зацікавленості'' для запровадження взаємодоповнюючих зв’язків між
предметами, створення можливостей трансферу знань без зміни їх соціальної та когнітивної основи.
Рішення про те, як саме мають узгоджувати дії вчителі приймають колегіально в результаті обговорення.
Значний вплив має ситуація, як наприклад спільний проект, вмотивованість вчителів та наявні ресурси,
включаючи час [15: 40]. Тому підготовка персоналу для багатомовної освіти має включати підготовку до
діалогу, для якого необхідні знання про власне соціально-культурне тло та широку обізнаність про
характерні ознаки особливості чужих культур.
В умовах багатомовної освіти зростає роль та функції вчителя-філолога. Робота над формуванням у
школярів багатомовної і багатокультурної компетентності є ключовою, бо полягає у підготовці
перемагати перешкоди, демонстрації схильності до мов, культур і спілкування. Адже багатомовна особа
(plurilingual speaker) – це особа, яка може взаємодіяти з іншими, здатна зрозуміти інші соціально-
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культурні перспективи та способи сприйняття світу, може бути посередником між представниками
різних культур, бо усвідомлює їх відмінності.
Важлива роль у європейській багатомовній освіті відведена помічникам учителя (a foreign language
assistant (FLA), paraprofessional educator (PPE), language learning mentors). Завдяки угодам між
державами (Європи, Америки, Японії, Китаю, Росії) та існуванню Служби освітніх обмінів (нім.
Pädagogischer Austauschdienst) цю роботу зазвичай виконують носії мови. Це нерідко студенти старших
курсів педагогічних вищих навчальних закладів із країн, де спілкуються виучуваною мовою, чи
волонтери без педагогічної освіти із спільноти мігрантів, які змінили місце проживання і соціалізувалися
раніше. У Франції для навчання рідної мови і культури дітей нефранцузького походження
використовують спеціальний підхід, що має назву ''Education de langue et Culture d’Origine'' (ELCO), в
перекладі означає ''навчання мови і культури країни походження''. Для нього характерне проведення
уроків вчителями-носіями мов, які здобули освіту і отримали дипломи у країні, звідки мігрували сім’ї
дітей. Завдяки двостороннім договорам їх відряджають працювати у школи Франції на термін до 4-5
років 2 [16: 99]. Провідні європейські фахівці вважають їх роботу надзвичайно ефективною (М. Келлі), бо
в її процесі зазвичай відбуваються: 1) активна стимуляція навчального процесу завдяки спілкуванню
близьких за віком та інтересами осіб; 2) розробка та запровадження нових ресурсів для навчання мов;
3) інтенсивна стимуляція усного спілкування як серед учнів, так і вчителів, що не обмежується часом,
відведеним на заняття. Позиція помічника учителя застосовувана в школах Європи не лише для навчання
світових мов, а й мов національних меншин, які є розповсюджені у сусідніх країнах. На особливу увагу у
цьому ракурсі заслуговує допомога в освіті дітей з ромської спільноти.
Особливо розповсюджена у сучасних країнах Європи імерсійна технологія формування
багатомовності, що передбачає досягнення учнями: 1) високого рівня володіння однією чи кількома
іноземними мовами, міжкультурної грамотності; 2) здатності до роботи у групі, професійного
спілкування, міждисциплінарної проектної роботи; 3) готовності до самостійного набуття знань та
роботи з навчальними матеріалами, їх створенням та адаптацією. Уроки, присвячені навчанню
предметного змісту нерідною мовою (CLIL), проводять спеціалісти-філологи, які отримали належну
предметну підготовку, або вчителі комбінованої спеціальності з мовних і немовних дисциплін (semispecialist) [11]. Типовою для різних країн Європи є підготовка студентів до роботи у форматі CLIL,
починаючи із третього року навчання. В основному застосовують семінарський формат занять (45 хв. /
два рази на тиждень). Основна увага присвячена: а) опануванню специфічного для предмета вокабуляра
та особливостей розмовної поведінки вчителів та учнів в процесі уроку (повторення, перефразування,
пояснення за допомогою прикладів та аналогій), тренуванню у застосуванні інтерактивних стратегій;
б) ознайомленню із навчальними матеріалами у друкованому та віртуальному вигляді; в) колективній
підготовці студентами елементів уроків (5-20 хв.), їх обговоренню, аналізу; г) практичній підготовці,
проведенню уроків; д) оцінюванню та аналізу роботи студентів представниками шкільної адміністрації
та університетськими викладачами [11]. Вчителі-спеціалісти природничого напряму та вчителі
комбінованої спеціальності (semi-specialist), працюючи за технологією CLIL, мають бути обізнаними зі
специфікою предмету викладання академічною мовою (наукові поняття і процеси), а також бути
готовими надати інформацію про основні граматичні категорії та вокабуляр з предмету навчання [17].
До роботи в рамках рецептивної технології, за якою навчання однієї мови сприяє навчанню інших,
готують вчителів-філологів в університетах Німеччини та Нідерландів. Для прикладу розглянемо
університетський курс додаткової спеціалізації у м. Ганновер (Німеччина). Вчителі в контексті цієї
технології мають допомогти учням у розвитку стратегій застосування уже наявних знань (загальні,
культурні, ситуативні, поведінкові, прагматичні, графічні, фонологічні, граматичні та лексичні) і у
розвитку нових знань для розуміння змісту нового тексту чи повідомлення. Тому, в основі курсу
навчання опанування є: а) процедури дослідження мовного профілю класу; б) застосування набору
технік Intercomprehension; в) способи активізації природної багатомовності учнів у якості навчального
ресурсу [12].
Підготовка вчителів мови Есперанто для роботи у рамках пропедевтичної технології багатомовної
освіти відбувається на факультетах лінгвістики, в контексті курсу інтерлінгвістики. Серед відомих
університетів, що мають курс Есперанто є: Eötvos Lóránd University (м. Будапешт, Угорщина), Adam
Mickiewicz University (м. Познань, Польща), San Francisco University (м. Сан Франциско, США).
Міжнародна система сертифікації та оцінювання якості підготовки з цього напряму поки відсутня, але
існують національні системи сертифікації, які функціонують під керівництвом національних асоціацій
Есперанто. Передбачено три кваліфікаційні рівні, що відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям

2
Щоб створити такі класи довготривалі договори з Францією заключили: Португалія у 1973 р., Італія та Туніс у
1974 р., Марокко та Іспанія у 1975 р., Югославія у 1977 р., Турція у 1978 р., Алжир у 1982 р.
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з мовної освіти (CEFR) і обов’язково включають питання з культурно-етичних аспектів Есперанто
(Esperanto culture) [13].
Про спільну складову специфічної освіти вчителів-філологів для роботи у різних підходах
багатомовної освіти зазначає М. Байрам: 1) плюрилінгвальність (індивідуальна багатомовність) вчителів,
яка може включати дотримання з боку самого вчителя підходу ''близький до носія'' в одній чи двох
мовах, але водночас вимагає розуміння існування компетентностей різного рівня, спрямованості на
формування в учнів мовної свідомості; 2) інтеркультурна компетентність, що передбачає бажання
спілкуватися з представниками інших європейських та неєвропейських культур, набувати досвіду,
експериментувати, аналізувати і розвивати цю здатність в учнів; 3) усвідомлення цінностей суспільства,
що в європейському контексті є тісно пов’язаним із демократичним громадянством, постійне донесення
цієї ідеї до свідомості учнів [3]. Це означає, що вчитель повинен бути посередником між культурами,
постійно проводити міжкультурне навчання, виховувати учнів на засадах загальнолюдських цінностей,
віри в їх пріоритет, навчати культурі спілкування, прийнятої у сучасному цивілізованому світі і
відповідно планувати свої заняття. Під час розгляду культурних відмінностей учителю варто пам’ятати
про принцип рівноцінності усіх культур і пригнічувати власний етноцентризм як почуття переваги
власної мови і культури над іншими. Завдання вчителя полягає у тому, щоб виховати об’єктивне, вільне
від забобонів і толерантне ставлення до чужої культури, щоб пробудити в учнів зацікавленість у пізнанні
культурних особливостей інших народів, створити умови для взаємодії, взаємопроникнення та
взаємодоповнення культур.
Однією із нагальних вимог сьогодення, що стосуються вчителя-філолога, є вміння створити для
кожного учня і студента збірку документів про власні успіхи у навчанні, так званий ''Європейський
мовний портфель''. Адже навчальний предмет ''Іноземна мова'' (Foreign language) чи ''Сучасна мова''
(Modern Language) тісно пов’язаний із поняттям мобільність і слугує тим інструментом, без якого
неможлива успішна академічна мобільність. У цьому контексті важливим є питання академічної
мобільності для вчителів-філологів та іншого педагогічного персоналу. Як зазначає М. Струбель
(Miquel Strubell), керівник європейського дослідницького проекту ''Detecting and Removing Obstacles to
Foreign Language Teaching Abroad'' (''Визначення та усунення перепон для викладання іноземної мови за
рубежем''), що був фінансований Європейською Комісією у 2006 р., практикуючі вчителі висловлюють
чимало нарікань на процедуру визнання валідності дипломів, зважаючи на її складність і тривалість [18:
93]. У зв’язку із цим, на думку європейських фахівців, ще в період навчання і після нього майбутньому
вчителю бажано забезпечити можливість проживання в країні мови викладання протягом значного
періоду [18: 83]. Про це йшлося ще в Резолюціях Ради Європи від 1976 р. та 2001 рр., ''Плані дій зі
сприяння навчанню мов та лінгвістичному розмаїттю'' (European Commission, 2007). Нині обмін вчителів
y країнах зокрема Західної Європи відбувається за існуючими дво- та багатосторонніми міждержавними
домовленостями. Найбільш відомими програмами є ''Teacher Exchange Europe'' (Великобританія),
''Bilateraler Lehreraustausch'' (Німеччина), ''Puesto por Puesto'' (Іспанія), ''Échanges poste pour poste''
(Франція). Однак цього замало, тому намічено ефективно використовувати альтернативні шляхи – участь
вчителів у короткочасних зарубіжних візитах, систематичне застосування ICT для спілкування із
зарубіжними партнерами [7; 19].
Як уже широко відомо, Рада Європи спільно із UNESCO прийняла Конвенцію iз визнання
кваліфікацій та дипломів, так звану Лісабонську Конвенцію (1997). Водночас було створено документ
''Guide for users of the general system for the recognition of professional qualification'' (''Практичні
рекомендації з визнання професійних кваліфікацій''), в якому було запропоновано систему спрощення
процесу визнання дипломів для допомоги вчителям отримати роботу в європейських країнах. Система не
забезпечує автоматичного визнання дипломів, здобутих у різних європейських країнах, але інформує про
офіційну процедуру їх підтвердження: містить пояснення як написати аплікаційний лист, знайомить з
умовами проходження тестування та отриманням дозволу на роботу і т. д. [19].
Дієвим інструментом вирішення поставлених Болонським Самітом проблем має стати запровадження
і функціонування Європейської системи переносу та акумуляції кредитів (The European Credit Transfer
and Accumulation System, ECTS) та Додатку до диплома (Diploma Supplement). Для вивчення проміжних
результатів із виконання завдань, намічених Конференцією у Болоньї у 2012 р., європейські авторитетні
агентства зі збору та аналізу статистичних даних Eurydice, Eurostat та Eurostudent об’єднали зусилля під
керівництвом Bologna Follow Up Group. Результат роботи було оприлюднено на Конференції Міністрів
Освіти у Бухаресті (26-27 квітня 2012). У аналітичному документі йдеться про те, що значну перепону у
процесі Європейської системи переносу і акумуляції кредитів та Додатку до диплома становлять
відмінності у трактуванні цих засобів із боку керівництва закладів вищої освіти у різних країнах Європи.
А також зазначено, що іншу проблему на шляху академічної мобільності вчителів становлять
недостатній рівень мовних знань самих вчителів та їх особисті обставини життя [4: 58].
Попри розповсюдженість багатомовної освіти в країнах Західної Європи, чимало фахівців відмічають
значні недоліки у системі підготовці фахівців, які виражені, передусім, у відсутності
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загальноєвропейської системи сертифікації. Так, у більшості країн Європи (Австрія, Нідерланди,
Великобританія, Німеччина, Франція) університети продовж pre-service навчання пропонують навчальні
модулі, семінари та курси, які нерідко організовують на певний термін залежно від потреб. Після
закінчення такого навчання студентам видають сертифікат, який у більшості названих країн є бажаним,
але вимога його наявності для прийняття на роботу відсутня. Натомість існує наполеглива рекомендація
для вчителів, які працюють у школах з технологією CLIL, з боку органів освіти у Австрії, Бельгії
(фламандськомовна спільнота), Нідерландах, Фінляндії та Італії здобути післядипломну освіту (inservice). Це стосується, передусім, викладання змісту предметів іноземною мовою, а не мовою
національних меншин чи регіональною, носіями якої можуть бути ці вчителі. Проблема вдосконалення
освітніх можливостей для вчителів багатомовної освіти стала однією із ключових в ході on-line дискусії
серед фахівців галузі, результати якої були оприлюднені в 2008 р. Було визнано необхідність: 1) більш
досконалого опрацювання загально педагогічної та предметної основ професійної діяльності в період
академічного навчання, зокрема включення до курсу навчання прикладної лінгвістики, що висвітлює
соціологічні та психолого-лінгвістичні аспекти багатомовності; 2) концентрації професійної підготовки
на висвітленні ролі вчителя в реалізації світоглядного потенціалу змісту навчання і розвитку іншомовних
комунікативних вмінь учнів та студентів; 3) спрямованості навчального процесу на розширенні
відповідної мовної бази, модернізації теоретичних основ діяльності, розкритті інновацій у навчанні
кількох мов, демонстрації та апробуванні прогресивних методичних підходів [20].
Висновки. Нині в усьому світі зросла увага до освіти вчителя. Основними тенденціями європейської
педагогічної галузі є: 1) інкорпорація освітніх закладів, що готують учителів, до сектору вищої освіти та
запровадження кваліфікацій бакалавр та магістр; 2) посилення теоретичної підготовки, розширення
змісту та тривалості програм для вчителів різних спеціальностей; 3) посилення професійної
спрямованості педагогічної освіти та її відповідності різним напрямам; 4) удосконалення педагогічної
практики та укріплення зв’язків між вузами і школами; 5) розширення галузі підвищення кваліфікації,
розробка та оновлення програм у контексті ''освіта впродовж життя''.
Освітній контекст європейських країн характеризується мовно-етнічною неоднорідністю складу учнів
у класі, тому провідне місце у багатомовній освіті займають вчителі-філологи (language teachers). Освіта
спеціалістів із викладання мов включає опанування основ наук про освіту та викладання, в тому числі
спеціальних предметів для формування спеціального діапазону компетентностей, зокрема
психолінгвістики і соціолінгвістики, ознайомлення із технологіями розвитку мовної свідомості учнів і
основ міжкультурної комунікації. Залежно від застосовуваного підходу (імерсійного, рецептивного,
пропедевтичного) освіта вчителів має деякі відмінності, спільною складовою за М. Байрамом є:
а) плюрилінгвальність; б) інтеркультурність; в) усвідомлення цінностей демократичного суспільства.
Існують різні освітні моделі для вчителів-філологів, їх поділяють на паралельні (concurrent),
результатом яких зазвичай є ступінь бакалавра (bachelor), та послідовні (consecutive) моделі, які
передбачають дві фази підготовки, подовження терміну навчання і здобуття освітньої кваліфікації
магістра (master) уже після закінчення вишу та практики в школі в якості помічника вчителя під
спільним керівництвом шкільної адміністрації і співробітників університету, нерідко передбачає
проходження спеціальних навчальних курсів.
Характерною ознакою багатомовної освіти в Європі є узгодженість дій педагогів у контексті
інтеграції курикулуму з мовних дисциплін для запровадження взаємодоповнюючих зв’язків між
предметами, створення можливостей трансферу знань без зміни їх соціальної та когнітивної основи.
Узгодженість і гармонізація процесу професійного становлення вчителів для роботи у закладах
багатомовної освіти становлять значну потребу, чимало аспектів якої могло б вирішити запровадження
загальноєвропейської системи сертифікації. Поки що її частково вирішують за рахунок проектної роботи
та дистанційного післядипломного навчання.
Євроінтеграційний вибір України акцентує потребу формування багатомовності молодих українців.
Розвиток багатомовної освіти в школах України заслуговує особливої уваги, бо цей освітній феномен має
значний освітній, виховний і розвивальний потенціал. У його реалізації є визначальним докладне і
всебічне вивчення теорії та практики європейського й світового досвіду багатомовної освіти,
запровадження його елементів на теренах України з метою розвитку та збереження багатомовності
українського соціуму на основі гармонізації національних традицій та світових надбань.
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Першукова О. А. Образование учителей для работы в условиях многоязычного образования в
странах объединенной Европы.
В статье представлен анализ зарубежной научной литературы по проблеме образовательных
возможностей для подготовки учителей к работе в условиях многоязычного образования.
Определены общеевропейские приоритеты в образовании педагогов. Рассмотрены различные модели
обучения. Установлены особенности подготовки учителей филологов для различных технологий
формирования многоязычия и специалистов по преподаванию нескольких предметов языкового и
неязыкового профилей. Выяснено, что в зависимости от технологий формирования многоязычия,
образование учителей имеет некоторые отличия, но существует и общая составляющая. Отмечено
существование недостатков в системе подготовки специалистов для многоязычного образования.
Даны рекомендации для украинского образования.

155

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Педагогічні науки

Ключевые слова: многоязычное образование, образование учителей, технологии многоязычного
образования, интегрированный куррикулум, европейская интеграция, общеевропейские приоритеты,
тенденции развития.
Pershukova O. O. The Teachers' Education for the Work in the Context of the Plurilingual Education in the
Countries of United Europe.
The article deals with the analysis of the teachers’ education in the European countries, made on the works of
outstanding European scientists in this field. The special attention is paid to the teachers' training for the work
in the multilingual education technologies. The common European priorities in teachers’ education are
characterized (high professional level and its renovation in the lifelong context; professional mobility;
educational partnership; ability to create the safe and engaging learning environment; teaching ethnically
inhomogeneous student staff; transversal competences forming; reflective practice using). The main
developmental tendencies are defined (incorporation of establishments of pedagogical education into
universities and introduction of Bachelor and Master qualifications; strengthening the theoretical knowledge
and the professional training intensification; improving teaching practice, strengthening links between
universities and schools, extension and renewal the programs of the lifelong learning). Different models of
learning are considered (pre-service and in-service; concurrent and consecutive). The features of training
philological teachers for different technologies of multilingualism forming (immersion, receptive and
propaedeutic technologies) as well as specialists in teaching several subjects of linguistic and non-linguistic
profiles are defined. It is found that depending on the technology of multilingualism forming, teachers' education
has some differences, but there is the common core (plurilingualism and interculturality promotion; preparation
for teaching learners about values in the democratic society). It is observed that there are some deficiencies in
the specialists' training for the multilingual education (lack of pan-European certification system; in the
immersion technology the foreign languages are mostly used but not the languages of minorities). Proposals for
Ukrainian education are given.
Key words: plurilingual education, school teachers’ education, technologies of multilingual education,
integrated curriculum, European integration, common European priorities, developmental tendencies.
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СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
КОЛЕКТИВУ В 20-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто питання соціально-історичних та педагогічних чинників розвитку теорії і
практики колективного виховання в 20-х роках ХХ століття на Україні. Особливу увагу приділено
науковцям, педологам, які уособлювали собою те, що було названо ''Харківською школою'' педології та
відіграли важливу роль у розвитку колективного виховання. Період 20-х років ХХ століття для
соціально-політичного і педагогічного розвитку був насичений подіями, які відіграли важливу роль в
історії педагогіки як науки.
Ключові слова: колектив, виховання, дитбудинок, освіта, українізація, педологія, рефлексологія.
Постановка проблеми. Різноманітні політичні, економічні, культурні процеси, які останнім часом
відбуваються в нашій країні, не можуть не позначитися на суспільстві, зокрема на підростаючому
поколінні та молоді. В умовах сьогодення зростає соціальна роль особистості, велике значення надається
особистісно-орієнтованій педагогіці, яка покликана формувати свідомість майбутнього громадянина.
Водночас не менш вагомим у виховному процесі є виховання дитини через колектив, оскільки важко
уявити повноцінне життя дитини без взаємозв’язків із суспільством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні ідеї щодо теорії й практики колективного
виховання були започатковані видатним українським педагогом А. С. Макаренко, в роботах якого
розкрито механізм впливу колективу на формування духовного та морального складу дитини. Проблеми
теорії і історії колективного виховання знайшли досить широке висвітлення в науково-педагогічній
літературі. Теоретичні основи виховання підростаючих поколінь у колективі розглядались як
радянськими педагогами (А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, А. Т. Куракін, А. Ю. Гордін,
В. А. Караковський та ін.), так і сучасними українськими та російськими дослідниками (О. Н. Степанова,
В. В. Андрєєва, І. О. Трухін, І. П. Підласий та ін.).
Виконано значну кількість історико-педагогічних досліджень, в яких простежувалось становлення та
розвиток теорії і практики виховання дітей у колективі. Окремі аспекти історії використання колективу
як чинника виховного впливу представлено в узагальнюючих історико-педагогічних працях
(О. Сухомлинська, Б. Ступарик, Л. Медвідь). У дисертаційних історико-педагогічних роботах вивчались
погляди на проблему колективу видатних зарубіжних та вітчизняних учених Я. Корчака (С. Денисюк,
Т. Забута), А. Макаренко (В. Бучківська, Й. Гайда, С. Карпенчук, Н. Носовець), В. Сухомлинського
(Г. Бондаренко, В. Бучківська, М. Дубінка, Г. Калмиков, В. Кіндрат, Ю. Новгородська) та ін.
Проведений історіографічний аналіз дає підстави стверджувати, що пострадянські вчені, які
досліджували 20-ті роки ХХ століття, не звертали належної уваги на вивчення в історико-педагогічному
плані проблем дитячого колективу. Традиційно приділяється увага лише аналізу внеску А. Макаренка.
Між тим розробкою вітчизняної теорії колективу займався не тільки А. Макаренко, а й інші відомі
педагоги, педологи, організатори освіти цього періоду.
Таким чином, сьогодні існує потреба у більш глибокому вивченні історико-педагогічних аспектів теорії
і практики колективного виховання 20-х років ХХ століття. Метою цієї статті є виявлення соціальноісторичних та педологічних чинників розвитку теорії і практики колективу в 20-ті роки ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. 20-ті роки ХХ століття в Радянській Україні характеризуються як
"золотий вік" українців під владою Рад (О. Субтельний). Короткочасна державна незалежність
започаткувала нову національну систему освіти, що базувалася на демократичних засадах. Цьому
сприяла постанова VIII Всеросійської конференції РКП(б) (грудень 1919) "Про радянську владу в
Україні", в якій зазначалося, що українська культура протягом століть придушувалась російським
експлуататорським класом, тому ЦК РКП(б) зобов’язує всіх членів партії сприяти вільному розвитку
української національної мови і культури. У 1921 р. було затверджено положення, яке забезпечувало
рівноправність мов національних меншин, які живуть в Україні, та сприяло розвитку української школи.
Декрет Ради Народних Комісарів України від 27 липня 1923 р. "Про заходи в справі українізації шкільновиховних і культурно-освітніх установ" передбачав викладання української мови і українознавства як
обов’язкових предметів в усіх школах. Все це було викликано бажанням більшовицького уряду
заручитися ширшою підтримкою та завоювати собі авторитет серед українського народу.
Освітньо-політичні перетворення почалися з 1920 року, з моменту встановлення на більшості території
України радянської влади на чолі з більшовиками. Нова влада потребувала міцного ідеологічного
фундаменту. Цим фундаментом побудови єдино правильного суспільства соціальної справедливості
© Петришен О. Г., 2014
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проголошувалася ідеологія пролетаріату, котру повинні були прийняти і нею керуватися всі інші верстви
населення. Державна освітня політика була спрямована на перебудову системи освіти, яку слушно вважали
надійним способом впровадження марксистської ідеології до свідомості широких мас.
У результаті першої світової та громадянської воєн складається надзвичайно тяжка загальна
соціально-економічна ситуація. Криза і голод, що у 1921-1923 рр. вибухнули у Радянській Україні,
позбавили життя близько 1,5 млн. селян [1: 333]. Промисловість і сільське господарство були майже
зруйновані, що негативно позначилося на становищі освітніх установ. Якщо в 1921 р. налічувалося 21968
культосвітніх установ, які відвідували 2023688 дітей, то протягом 1922-1923 рр. кількість установ
зменшилася до 16655 [2: 28].
Жахливим наслідком довготривалих воєн стає масова дитяча безпритульність. В умовах нової
економічної політики школи були переведені на госпрозрахунок і не фінансувалися державою. Крім того,
першочерговим завданням в Україні залишалося питання про ліквідацію неписьменності значної частини
населення. 21 травня 1921 р. Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила постанову "Про боротьбу з
неписьменністю", згідно з якою населення віком від 6 до 50 років повинно навчитися писати та читати. У
1925 р. проголошено обов’язкову й безплатну початкову освіту: "Для здійснення декрету ВУЦВК і РНК з
30 липня 1924 року про запровадження загального навчання дітей віком від 8 до 11 років, включно, шляхом
проходження ними курсів 4-хрічної трудової школи соціального виховання з наступного 1925-1926
шкільного року, всіх дітей віком 8-9 років належить охопити першими групами трудової школи" [3: 1]. Але
зауважимо, що до школи не приймали дітей "буржуїв", тому й навчанням було охоплено трохи більше
половини учнів. Ці діти не допускались і до вищих навчальних закладів. Все це мусили прийняти до уваги
керівники Наркомосу України, розробляючи модель принципово нової системи освіти і виховання,
плануючи перетворення навчально-виховних закладів. Оскільки освіта в Україні формувалася в умовах
певної самостійності й творчості, вона мала свою специфічну складну систему.
25 травня 1921 р. Наркомос України видає "Декларацію про соціальне виховання дітей", яка
унеможливлює виховний вплив сім’ї як неорганізованого середовища: ''Виховання дитини повинно
провадитися не тільки в формі "школи", яка знає дитину на протязі лише 4-5 годин на добу, відсилаючи її
після "навчання" "додому", "в сім’ю", але з розпадом сім’ї і ці "сімейні" функції мусить взяти на себе
весь "соціальний організм", утворюючи нову соціальну функцію – соціальне виховання" [4: 10].
У Декларації робився наголос на необхідності перенесення "центру ваги" з єдиної трудової школи на
дитячий будинок. Окремі виховально-освітні заклади (школа, дитячий садок) повинні були стати
"єдиним соціальним організмом": "Покрити всю завойовану робітниче-селянською кров’ю землю
"дитячими будинками" – оце наше завдання. Тут кожна дитина знайде собі не тільки тимчасовий чи
постійний "притулок", тут вона може одержати все, що необхідно для її життя, або, як висловлюється
замість цього педолог, – для виховання. Відкриті чи закриті дитячі будинки, де дитина живе зі своїми
молодшими й старшими товаришами, зі своїми вихователями, де вона в дружній комуністичній спілці з
подібними собі істотами росте, розвивається й навчається жити життям нової людини в новому
людському суспільстві, – от та дитяча комуна – це й є той маяк, який світить провідною зіркою усієї
пролетарської виховної системи" [4: 10]. Отже, ми бачимо, що головним завданням було виховання
дитини в оточенні собі подібних, тобто в колективі.
Оскільки ця кардинальна реформа потребувала часу, Народний комісаріат освіти УСРР визнав за
можливе тимчасове існування в єдиній системі соціального виховання школи, дитячого садка [4: 10].
Тодішній нарком освіти Г. Гринько, за тих обставин, вважав систему колективного соціального виховання
єдино вірною: "Соціальне виховання в розвинутому вигляді є всезагальною організацією дитинства,
створення колективного життя всього дитячого населення. Це не вихідна точка, а кінцева мета розвитку
соцвиху. Це передбачає повне усунення розпорошеності дітей між індивідуалістичними сім’ями, що вочевидь
неможливо без організації соціалістичного господарства та зміни всього устрою життя" [5: 19].
Г. Гринько, зважаючи на складні соціально-політичні умови в Україні, обстоював систему освіти, яка
має професійне спрямування. "Школа в її традиційному сенсі як осередок навчання не потрібна
безпритульному дитинству, бо воно не зможе користуватися її дарами" [5: 19]. Того часу це був
найліпший вихід зі створеної ситуації у країні, який задовольняв офіційну позицію Наркомоса щодо
нездатності сім’ї виховати дитину відповідно до нових педагогічних умов, сприяв боротьбі з
безпритульністю. Не менш вагомим є психолого-педагогічний аспект – дитина розвивається цілісною,
єдиною істотою, тому виховання повинно мати єдиний, цілісний вплив на дитину.
У листопаді 1922 р. Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету затвердила
"Кодекс законів про народну освіту УСРР" – перший унікальний документ, якій не мав аналогів. Кодекс
надав юридичного статусу теоретичним і практичним надбанням української освіти, були визначені мета
й завдання виховного процесу. Мета полягала у "створенні нового покоління людей комуністичного
суспільства" з психологією колективістів. Першочерговим завданням зазначалося служіння ідеям
комунізму, диктатурі пролетаріату.
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1920-1928 рр. характеризують як період становлення оригінальної системи освіти, створення
стабільних навчальних планів, програм та підручників. Освітня система базувалася на фундаменті
марксистсько-ленінської теорії та мала яскраво виражений національний характер. У навчальних
закладах вивчались історія та географія України, українська та російська мова і література.
Соціальні, політичні та історичні події, які відбувалися на Україні впродовж 20-х років ХХ століття,
створили сприятливі умови для розвитку та становлення колективного виховання на території усієї
радянської республіки.
Тепер звернемося до ситуації, що склалася в педагогічній науці України в 20-х роках. Радянська влада
рішуче відкидала стару, "буржуазна" модель педагогіки. Потрібно було будувати нову науку про дітей зі
своєю методологічною основою, що призвело до реформування всієї системи освіти. Тому цей етап
характеризується як новий науковий переворот. Щоб започаткувати абсолютно нові концептуальні
підходи, українській педагогічній науці потрібно було звернутись до набутих досягнень західних
науковців, педологів, педагогів. Свідчення орієнтації на Захід у першій половині 20-х років знаходимо в
програмному виступі тодішнього наркома народної освіти Г. Гринька під промовистою назвою "Наш
шлях на Захід" [6: 125]. Важливу роль у формуванні педагогічної науки відіграє також спрямування
уваги провідних радянських учених на рефлексологічний напрям. Ще в 1866 р. Іван Сеченов видає книгу
"Рефлексы головного мозга'', де зазначає, що ''вся свідома або несвідома діяльність і є рефлекторною" [7:
122]. На початку 20-х років набуває популярності вчення Павлова, який на основі своїх експериментів
висунув теорію нервової діяльності людини. Психічна діяльність людини пояснювалася її фізіологічними
основами, тобто умовними та безумовними рефлексами, а виховання та навчання розглядались як довгі
ряди умовних рефлексів. Особлива роль у розвитку рефлексології належить видатному психіатру
В. Бехтереву. Саме він ввів термін "рефлексологія" у роботі "Основні принципи так званої об’єктивної
психології або психорефлексології". Сутність рефлексології полягає в тому, що вся поведінка людини,
починаючи з елементарних органічних реакцій й закінчуючи найскладнішими актами творчості,
зводиться до рефлексів.
Як зазначає О. Сухомлинська, у 20-х роках рефлексологія набувала значення науки про поведінку
людини і експериментальним шляхом вивчала вияви людської діяльності, серед них і нашу психіку як
вищий вияв рефлекторної діяльності (подразнення – передача – діяльність). Для неї характерний
матеріалістичний монізм, залежність реакцій від середовища, динамізм. Щодо дитини рефлексологія
створила спеціальну науку – педагогічну рефлексологію, мета якої – виходячи із знання про дитину, її
фізіологію, анатомію, на основі умовних і безумовних рефлексів раціонально організувати все життя
дитини, її виховання [8: 124].
У 20-х роках ХХ століття рефлексологія становить надійне підгрунття для розвитку педології.
"Педологія (від грецьк. – наука про дитину) мала своїм предметом вивчення дитину й охоплювала своїм
змістом анатомію, фізіологію, біологію, психологію та соціологію дитини" [6: 128]. Провідні вчені
педологи України вважали за потрібне становлення та існування самостійної науки про дитину,
предметом якої буде дитина. Оскільки "і фізично, і духовно дитина не схожа на дорослу людину; вона
має свій особливий фізичний та духовний світ, котрий не зустрічається в інші періоди життя людини. І
якщо існують, наприклад, науки про живу клітину, про дорослу людину, її анатомію, фізіологію,
психологію і т. ін., то потрібна й наука про дитину як своєрідну живу істоту. Вона повинна, передусім,
вивчати особливості й властивості зростаючої людської істоти – дитини " [9: 50].
Педологія ставила собі за мету охопити розвиток дитини у всій сукупності і цілісності. Вона єднає в
собі всі галузі наук, що допомагають вивчати дитину: біологію, анатомію, психологію, фізіологію,
антропологію, психотехніку. "Педологію треба визнати родовим поняттям і її треба віднести до науки про
людину. Педологія розпадається на низку часткових дисциплін, які поділяються на дві основних групи –
описові й нормативні. Перші за своє основне завдання ставлять вивчення основних властивостей дитини в
тому виді, як вони дані їй від природи, завдання других показати, які мусять бути при сучасних умовах
життя людини основні властивості духа й тіла дитини, щоб з неї вийшла культурна людина" [9: 50].
У 1920-1923 році педологія на Україні набувала досить широкої популярності. Провідні педологи
того часу були прихильниками вільного виховання. Але вже в 1924 році почалося нав’язування
педологам класово-партійної точки зору. Головним завданням стає дослідження ''соціально-класового
середовища'', організації та діяльності дитячого колективу. В цей період оформились два протилежних
педологічних світогляди – біогенетичний та соціогенетичний. У своїй статті "Про педологічний перегляд
виховання" А. Залкінд так визначає різницю цих напрямків: "Перші (біогенетисти) торочать про
біологічну тугорухомість, жорстокошийність людини, про нескінченне відставання розвитку організму
людини від темпу соціального розвитку, про класову нейтральність дитячої психо-фізіології, про
гострість індивідуалістичних та хаотичних прагнень раннього дитинства, про вростання останнього в
стародавню історію людськості. Другі (соціогенетисти), навпаки, висловлюються за соціально-зумовлену
пливкість, мінливість та гнучкість людської психофізіології, за її класове всепанування, її занадто багаті
соціальні можливості, виховання та перевиховання" [10: 30].
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В Україні був розповсюджений саме соціогенетичний підхід. У своїй статті "Педологія і соціальне
виховання'' Т. Пасіка писав: "Формування дитини проходить в соціальному оточенні, що завжди є
виховним оточенням, тому створити колектив, що був би чинником вироблення норм поведінки для
члена нового суспільства, – є основа соціального виховання. Біологічні теорії (біогенетичний закон)
відкидають тенденції колективізму у малих дітей у той час, як дослідження на Україні та інших
місцевостях СРСР стверджують, що колективістичні тенденції мають значне місце не тільки в дітей
дошкільного, а й переддошкільного та ясельного віку" [6: 7].
Найбільш помітними й значними постатями педологів в Україні були В. Протопопов,
І. Соколянський, О. Залужний. Вони уособлювали собою те, що пізніше було названо "Харківською
школою педології" – своєрідний педологічний напрям, який висунув свої оригінальні погляди на
проблеми розвитку й виховання дитини. О. Залужний, який зосередив свою увагу на питаннях розвитку
колективу, каже : "Мета нашої педагогіки – виховання борців та будівників нового суспільства. Таке
виховання неможливо поза колективом. Через колектив, силами колективу та для колективу – вимоги
нашої педагогіки. Але це означає, що індивід не є центром нашої педагогіки, а центром її має бути
колектив, індивід може інтересувати нашого педагога тільки як частина колективу, отже вся увага нашої
педагогіки має бути скерована на вивчення колективу, а не на вивчення окремої, ізольованої від
середовища дитини. Таким чином, центр ваги зміщається від індивіда до колективу, що одразу змінює і
сам зміст педагогіки як науки про організацію поведінки" [11: 13].
Висновки. У 20-ті роки українські педологи розгорнули не лише теоретико-методологічні
дослідження, а й велику експериментальну, практичну роботу. До науково-практичної роботи в галузі
педології найраніше підійшли досвідно-педологічні станції, які досить широко починають розгортати
свою роботу уже в 1924 році. З них особливу активність виявляють Харківська, Одеська і Київська. Вони
займалися визначенням стадій дитинства – періодів розвитку, спадковості. Було створено досвіднопедологічні станції по всій території України. У кабінетах соціальної педагогіки, що входили
структурними компонентами до складу досвідно-педологічної станції, вивчались питання організації
дитячого колективу, дитячого комуністичного руху, політичного виховання учнів, розроблялися і
перевірялися нові методи роботи з дітьми.
Ми розглянули різноманітні педагогічні чинники, які, кожен своєю мірою, сприяли встановленню в
середині 30-х років "єдино правильної системи виховання" – колективної. Період 20-х років ХХ століття
для соціально-політичного і педагогічного розвитку був насичений подіями, які відіграли важливу роль в
історії педагогіки як науки.
Подальшого дослідження потребують: розгляд соціально-історичних та педагогічних чинників
розвитку теорії і практики колективу в 30-х роках ХХ століття, розробка теорії виховного колективу,
тенденції та особливості розвитку практики колективного виховання у вітчизняній педагогічній науці 2030 років ХХ століття.
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Петришен Е. Г. Социально-исторические и педагогические предпосылки развития теории и
практики коллектива в 20-х годах ХХ столетия.
В статье рассматривается вопрос социально-исторических и педагогических условий развития теории
и практики коллективного воспитания в 20-х годах ХХ столетия на Украине. Особое внимание
уделяется педологам, которые относились к так называемой ''Харьковской школе'' педологии и сыграли
важную роль в становлении коллективного воспитания. Период 20-х годов ХХ столетия для социальнополитического и педагогического развития был насыщен событиями, которые сыграли важную роль в
истории педагогики как науки.
Ключевые слова: коллектив, воспитание, детский дом, образование, украинизация, педология,
рефлексология.
Petrishen E. G. Social-Historical and Pedagogical Reasons of the Collective's Theory and Practice Education
Development in the 20-th of the XX Century in Ukraine.
The article investigates the question of social-historical and pedagogical reasons in the development of the
collective's theory and practice education in the 20-th of the XX century in. The various political, economic and
cultural processes that have recently been taking place in our country, can not affect the society, particularly the
younger generation. Today the personality's social role increases; the importance is given to the learneroriented teaching, which is designed to create the future citizens' awareness. However, it is very important to
educate a child through the team in the educational process, as it is hard to imagine the normal life without the
child's relationship with the society.The special attention is paid to the scientists who were the members of
''Kharkov school'' of pedology and who played the important role in the making of the collective's education. In
the XX century reflexology took the meaning of behavioral science and studied the people's behavior
experimentally. As for the child reflexology made the special science, it was called pedagogical reflexology. Its
aim was to study different reflexes according to which the life of a child should be arranged. In the 20th
reflexology made the reliable basis for the pedology development. In 1920-1923 pedology became very popular
in Ukraine. The leading pedologists of those times were adherents of the free education. But in 1924 the main
aim was to study the organization and activity of the children's collective.
Key words: collective, upbringing, orphanage, education, ukrainization, pedology, reflexology.
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СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості правового виховання учнів у другій половині ХІХ – на початку
ХХ століття в Україні, його сутність та зміст. Проаналізовано ідеї М. Пирогова щодо формування
правової свідомості учнів на основі морального і громадянського виховання. Визначено умови та методи
впливу на правову поведінку учнів, розповсюджені у шкільній практиці зазначеного періоду.
Ключові слова: правове виховання, правова свідомість, громадянське, моральне виховання.
Постановка проблеми. Сучасний процес розбудови нашої держави, становлення її самобутньої
культури з урахуванням загальноєвропейських і національних цінностей вимагають від суспільства
зростання громадської позиції, забезпечення належних прав і свобод громадянина, формування правової
культури особистості. Правова культура особистості як складова духовної культури, передусім,
передбачає свідоме ставлення громадянина до своїх прав і обов’язків, повагу до законів і правил
суспільства, готовність виконувати вимоги, що висуває держава. Правова культура особистості
здійснюється протягом усього життя, проте, основи правових знань, вироблення системи громадських
цінностей відбуваються під час цілеспрямованого правового виховання молоді у закладах освіти різного
типу. Зокрема саме перед школою стоїть завдання розвитку всебічно розвиненої особистості, що
передбачає й формування високої культури поведінки учнів, розуміння ними значення правил, законів,
норм суспільства, необхідності їх дисциплінованого свідомого виконання. Тому правове виховання в
школі має бути пріоритетним напрямом виховної роботи з учнями, що закладе основи наукових знань
щодо визначеної проблеми, сформує систему правових цінностей особистості.
Одним із шляхів підвищення правової культури суспільства є творче осмислення, ґрунтовне вивчення
історико-педагогічного досвіду у напрямі правового виховання учнівської молоді на різних етапах
розвитку загальноосвітньої школи. Саме ретроспективний, критичний аналіз теоретичного доробку
українських педагогів, діячів освіти й культури у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття щодо
вирішення проблем, пов’язаних із формуванням правової культури учнів, допоможе зрозуміти і
визначити основні шляхи розв’язання сучасних завдань щодо правового виховання в школі, оскільки
саме у цей історичний період відбувався пошук ефективних способів формування правової свідомості
учнівської молоді, було встановлено взаємозв’язок понять ''правова поведінка'', ''дисциплінована
особистість'', ''моральне і громадянське виховання''.
Аналіз сучасних педагогічних джерел показав, що проблемою формування правової культури учнів
в історико-педагогічному аспекті займаються О. Горчакова, А. Стаканков та інші. У своїх доробках
автори здійснюють аналіз зазначеної проблеми у контексті формування громадянської культури
особистості та визначають етапи становлення теорії організації правового виховання учнів у закладах
шкільної освіти в історії вітчизняної педагогіки. Водночас ними не проаналізовано сутність і особливості
правового виховання школярів, значення дисципліни у контексті формування правової культури учнів у
досліджуваний нами період, що є метою нашої публікації.
Виклад основного матеріалу. Аналіз історико-педагогічної літератури показав, що в педагогічній
теорії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття правове виховання розглядалося, передусім, у
контексті розвитку почуття законності школярів, формування їхньої дисциплінованої поведінки, у
взаємозв’язку громадянського і морального виховання.
На наше переконання, особливої уваги заслуговує педагогічна спадщина видатного вітчизняного
педагога М. Пирогова, аналіз якої показав, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття було
закладено фундамент для розвитку правового виховання школярів.
Як свідчить аналіз праць М. Пирогова, у досліджуваний період головною особливістю правового
виховання було його сприйняття як складової громадянського і морального виховання. Громадянином,
на думку педагога, вважався носій загальнолюдських цінностей, високоморальна особистість, яка здатна
до захисту правди, розуміння норм та правил поведінки у суспільстві, з притаманним для неї ''почуттям
законності'', що й потрібно виховувати серед учнів [1: 114].
На його думку, громадянське виховання обов’язково має здійснюватися в межах шкільного
навчального закладу, де дитина повинна усвідомити, що суспільне життя регулюється певними
моральними нормами, законами і правилами, від дотримання яких залежить суспільна рівновага. Тому
вчений вважав, що шкільне життя має базуватися на принципах взаємоповаги, дисциплінованості,
відповідальності і законності.
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Відомо, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у закладах шкільної освіти активно
використовували фізичні покарання, проте педагоги досліджуваного періоду до них ставилися
переважно негативно. Зокрема і М. Пирогов наголошував на необхідності відміни тілесних покарань,
дотримання законності шкільної справи [2: 48], що мало призвести до покращення відносин між учнями,
вчителями, шкільним начальством [3: 15]. Він зазначав, що використовуючи фізичні покарання, вчителі
намагалися помститися за образи, засоромити й залякати учнів [4: 2], що свідчить про незнання інших
методів формування дисципліни учнів або небажання їх використовувати.
За свідченням науковців, педагогів-практиків, серед різновидів фізичного покарання у школах другої
половини ХІХ ст. застосовували стояння у кутку, стояння на колінах, позбавлення обіду. Також є згадки
педагогів, що, з метою покарання сільських учнів, їх виводили у спідньому на мороз, а також били і
щипали [2: 18, 20, 29].
Вивчення педагогічної спадщини М. Пирогова показало, що він, передусім, намагався подолати
свавілля і жорстокість учителів по відношенню до учнів, зокрема й заборонити використання різки. Свої
погляди відносно застосування різки він висловив у статті ''Чи потрібно сікти дітей і сікти у присутності
інших дітей'', у якій наголосив, що різки – це інструмент, що породжує лише страх болю і насильництва,
яким неможливо викликати пробудження совісті дитини, внутрішнього почуття сорому за порушення
встановлених правил [5: 3]. Ця стаття підкреслює прогресивність поглядів М. Пирогова щодо правового
виховання учнів і стала рішучим кроком до заборони у ХІХ ст. фізичних покарань учнів засобами різки.
Проблема використання покарання у школі викликала багато дискусій серед педагогів
досліджуваного періоду. Одні наголошували на його ефективності і доціальності, інші заперечували його
необхідність застосування у школі. Водночас аналіз літературних та архівних джерел, навчальнометодичних праць показав, що в історії української педагогічної думки покарання як метод формування
дисципліни учнів, їхнього морального і громадського виховання був досить поширений і теоретично
обгрунтуваний у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Саме в цей історичний час покарання
почали визначати як дієвий спосіб впливу на учнів. Вважалося, що покарання забезпечує належну
поведінку у школі, формує у школярів громадську позицію, виробляє навички моральної поведінки, а
також сприяє попередженню повторень провин школярів за допомогою накладення різноманітних
стягнень, завдання морального чи фізичного болю.
У досліджуваний нами період покарання існували у різноманітних формах та видах. Серед форм
покарань виокремлювали індивідуальні й масові покарання. Індивідуальні спрямовувалися на
конкретного учня, поведінка якого не відповідала шкільним вимогам, а колективні передбачали
стягнення за так звані колективні провини [6: 78]. Розподіл за видами покарання у другій половині ХІХ
ст. здійснювався з урахуванням ступеня покарання. Розрізняли ''нижчі'' й ''вищі'' покарання. До ''нижчих''
належали арешт і догани, а до ''вищих'' – догани від педагогічної ради і звільнення з навчального закладу
[4: 69]. Ми знайшли приклади таких видів покарань: ''нижчі'' (догана, позбавлення місця у класі, арешт,
карцер), ''вищі'' (звільнення з навчального закладу).
Розглянемо більш детально види покарань, що широко використовувалися у другій половині ХІХ ст.
Так, ''нижчі'' види покарань переважно застосовувалися у тих випадках, коли педагогічний персонал
вважав, що учень може виправитися і перевиховатися. Серед них були поширені: догана, яка вважалася
''найкращим способом'', оскільки була спрямована на виклик почуття сорому у вихованця [7: 23]; арешт,
що застосовували з метою обмеження спілкування одного учня з його товаришами шляхом заточення до
карцеру чи сидіння у класі після уроків [7: 25].
Особливої уваги заслуговують ''вищі'' покарання, які набули поширенння у другій половині ХІХ ст.
Їхня сутність полягала у звільненні з навчальних закладів учнів, які своєю поведінкою ставили під
загрозу поведінку інших учнів, авторитет школи. Розрізняли декілька видів звільнення з навчального
закладу: на прохання батьків за рішенням педагогічної ради, з дозволом на навчання в іншому закладі
освіти, з дозволом на навчання у школах інших міст і без права продовження навчання. Основні провини
учнів, за які звільняли учнів, були пов’язані із порушенням правил поведінки вихованцями під час
спілкування з членами педагогічного персоналу. Серед причин відсторонення учня могла бути як його
''малоуспішність'', так і ''дурна поведінка'' [4: 72-73].
Водночас варто наголосити, що частина педагогів цей вид покарання вважала шкідливим і наполягала
на його відміні, оскільки воно не сприяло моральному розвитку учня [4: 69]. На їхню думку, виключення
учня зі школи як відсторонення вихованця від навчального закладу з метою обмеження поширення на
інших учнів негативного впливу було лише приводом для уникнення школою можливих проблем зі
складним вихованцем [4: 76-77].
Зауважимо, що педагогічні ідеї М. Пирогова стосувалися не лише заборони фізичних покарань
засобами різки, а й зменшення і упорядкування загальної кількості покарань, що застосовувалися до
учнів шляхом складання кодексу правил щодо покарань. Ідея створення кодексу правил щодо покарань
мала призвести до подолання свавілля серед учителів й до розвитку ідей законності [8: 465].
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За нашим переконанням, вагомим досягненням М. Пирогова була реалізація ідеї щодо загального
унормування і застосування покарань до учнів гімназій. Зокрема він наголошував, що для зменшення
кількості покарань потрібно грамотно організувати роботу самої школи: посилити виховну роль
педагогічної ради навчального закладу і забезпечити належний моральний вплив учителів на учнів з
метою викорінення хибних переконань серед учнів [1: 114-115].
Виховна роль педагогічної ради, на думку М. Пирогова, полягала у прийнятті на себе ролі ''совісних
суддів'' під час розгляду провини учнів і накладенні покарання на них. Він вважав, що така діяльність
педагогічних рад принесе позитивний результат, оскільки колективні рішення і вироки викликають
більше довіри, ніж ті, що прийняті одноосібно. Проте, на його думку, найважливішим було правильно
розуміти мету покарання у навчальних закладах. Він наголошував, що усвідомлення мети покарання
мало зменшити кількість звільнень учнів із навчальних закладів і тому закликав педагогічний персонал
до ретельного розгляду провини учнів, щоб не звільняти їх зі школи за найменшої провини. Проте,
головним під час накладення покарання М. Пирогов вважав відповідність накладеного покарання
провині учня, дотримання справедливості у покаранні [1: 115-119].
Під ''почуттям законності'' М. Пирогов розумів формування в учнів поваги до правил
міжособистісного спілкування, усвідомленого прагнення до їх виконання, а також неминучої
відповідальності за провину. Основними умовами формування почуття законності, на його думку, мали
бути: визначення правил, які б регламентували стосунки в шкільному колективі, відповідальність
вихованців за їх порушення; дотримання педагогічним персоналом під час обговорення вчинків і
визначення винагород або покарань ''єдиного і точно визначеного кодексу правил''; доведення до учнів
сутності правил і постанов, що регламентують їхню поведінку [6: 114-115].
Як бачимо, введенням основ законності в шкільну діяльність М. Пирогов намагався встановити
взаємоповагу між учасниками педагогічного процесу в школі, визначити правові аспекти їхньої
взаємодії. Таким чином, у своїй діяльності М. Пирогов намагався на практиці показати учням дію
законності і правопорядку з метою передачі їм досвіду громадянськості, на який вони зможуть спиратися
в майбутньому.
Вивчення дослідницьких матеріалів показало, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
правове виховання було тісно пов’язане із моральним вихованням учнів, яке розглядалося як спосіб до
збагачення духовних сил особистості, що досягалося шляхом засвоєння учнями етичних норм,
залученням їх до активної доброчинної діяльності. Зокрема, у другій половині ХІХ ст. Г. Роков
зауважував, що дотримання норм і правил шкільного життя виховує в учнів почуття законності, повагу
до прав іншої людини [9: 12-13], а на початку ХХ ст. Я. Чепіга вже підкреслював, що навчити дитину
моральності, моральним обов’язкам неможливо лише через вивчення кодексів моралі і правил, оскільки
дитина повинна сама їх пережити, ''переробити своїм розумом'' і визначитися у своїх поглядах щодо
людських вчинків [10: 22].
Окрім цього, науковці, педагоги-практики досліджуваного періоду аналізували причини виникнення
недисциплінованої, аморальної, протиправної поведінки учнів. Серед причин недисциплінованості,
прогалин у морально-правовому вихованні виокремлювали зловживання учителя своїми
повноваженнями, бажання педагогічного персоналу лише викривати і карати учнів за провини, а не
попереджувати погану поведінку. У своїх спогадах М. Чехов пише, що ''педагогічний колектив й учні
були двома ворожими таборами, в яких перші намагалися спіймати й викрити, а другі – обдурити й
перехитрити'', учителів вважали за ворогів, яких боялися і ненавиділи, тому у школі переважала
атмосфера ''брехні й обману''. До того ж він наголошував, що створена атмосфера виховувала в учнів
звичку до брехні, шахрайства і породжувала систему, в якій учні пишалися й хвалилися один перед
одним своїми ганебними вчинками. Серед рис аморальної поведінки, притаманних учням, він
виокремлював брехню, шахрайство, лихослів’я, захоплення порнографією [11:133-135].
Як свідчить аналіз літературних джерел, причиною аморальної і протиправної поведінки учнів також
була недосконалість діяльності класних наставників і їх помічників у справі формування
дисциплінованої і моральної поведінки учнів, оскільки їм були притаманні такі риси, як ''гнів,
дратівливість, поспіх, упередженість, недоцільна суворість, невибачна поблажливість'', що негативно
впливали на моральне становлення учнів.
Окрім зазначених вище вад у поведінці учнів, які формувалися у процесі неналежного моральноправового виховання у школах досліджуваного періоду, Г. Роков виділяв егоїзм, заздрощі, недовіру до людей,
а також схильність до ''заборонених розваг''. На думку науковця, їхня наявність обумовлювалася відсутністю
моральних переконань, присутністю постійних ''образ, утисків, невдач і розчарувань'' [9: 10-11].
Висновки. Результати наукового пошуку дозволяють зробити висновок про те, що задекларовані правові і
моральні норми та прагнення прогресивних педагогічних діячів досліджуваного періоду до їх реалізації за
допомогою регламентації шкільного порядку не тільки не давало позитивного результату, а й призводило до
спотворення всієї системи виховання учнів, їхньої деморалізації. Свої зауваження з цього приводу
висловлювало й Міністерство народної освіти [12: 143], зазначаючи, що недбалість, неохайність учнів, які
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виявляються у зовнішньому вигляді, необережному поводженні із шкільним приладдям, нерегулярному
відвідуванні уроків, постійних спізненнях, непристойній поведінці, нівелюванні дисциплінарними правилами,
пов’язані із недостатньою моральністю учнів та діями усього педагогічного складу навчального закладу,
включаючи директора, вихователів, наглядачів та їхніх помічників.
Отже, незважаючи на прогресивні ідеї передових педагогічних діячів у другій половині ХІХ – на
початку ХХ століття щодо правового виховання учнів, визначені ними умови здійснення ефективного
морально-правового, дисциплінарного і громадянського виховання не досягали своєї мети у практичній
діяльності шкіл. Спостерігалося небажання школи брати на себе відповідальність за виховання учнів, які
з різних причин порушували поведінку у школі, показуючи негативний приклад іншим вихованцям.
Водночас зауважимо, що у даному напрямі були й важливі зрушення, зокрема введення у роботу
навчальних закладів єдиних правил про провини і покарання учнів, що привнесло у виховний процес
закладів шкільної освіти другої половини ХІХ – на початку ХХ століття почуття законності. Наголосимо,
що саме у досліджуваний період відбувся активний пошук ефективних засобів впливу на формування
правової свідомості особистості, здійснено регламентацію правил поведінки у навчальному закладі,
встановлено взаємозв’язок понять ''дисципліна'', ''культура поведінки'', ''громадянське, моральне
виховання'' із правовою культурою особистості, що надало поштовх до подальшого розвитку та
становлення теорії правового виховання учнів.
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Самарина С.И. Суть правового воспитания учащихся во второй половине XIX –
в начале ХХ века в Украине.
В статье рассматриваются особенности правового воспитания учеников во второй половине XIX – в
начале ХХ века в Украине, его суть и содержание. Проанализированы идеи Н. Пирогова относительно
формирования правового сознания учащихся на основе нравственного и гражданского воспитания.
Определены условия и методы воздействия на правовое поведение учеников, распространенные в
школьной практике указанного периода.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовое сознание, гражданское, нравственное воспитание.
Samarina S. I. The Essence of the Pupils' Legal Education in the Late XIX – Early XX Century in Ukraine.
The article is about peculiarities, nature and content of the pupils' legal education in the late XIX – early XX
century in Ukraine. N. Pirogov’s ideas on the students' legal consciousness formation on the basis of the moral
and civic education are analyzed. The conditions and methods of the impact on the students' legal behavior,
widespread in the school practice of the mentioned period, are determined. Results of the scientific research
allow concluding that the realization of declared legal and moral norms and aspirations of progressive figures
of the researched period via the school order regulation didn't give the positive results and caused the
deformation of the whole pupils' education system, their demoralization. The Ministry of Folk Education stated
that the pupils' negligence, dowdiness, revealing in the appearance, neglect behavior with the school equipment,
non-regular attendance of lessons, constant time lag, undue behavior, neglecting disciplinary rules, are
connected with insufficient pupils' morality and actions of all pedagogical staff of the educational establishment,
including a principal, tutors, supervisors and their assistants.
Key words: legal education, legal consciousness, civil, moral education.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано процес становлення та розвитку білінгвальної освіти. Розкрито особливості
білінгвальної підготовки студентів за фахом ''Радіотехніка'',''Системна інженерія''. Доведено
необхідність впровадження і виявлено специфіку організації вивчення спеціальних технічних курсів
білінгвальним методом. Варіантом її впровадження у навчальний процес у ВНЗ може бути організація
вивчення спеціальних курсів, пов’язаних із використанням алгоритмічних мов програмування
білінгвальним методом. Його реалізація забезпечить свідоме ставлення студента до професійної
діяльності, розширить можливості адаптації майбутнього фахівця у різних технічних, соціальних,
інформаційних, наукових реаліях сьогодення. Доведено, що білінгвальне навчання дасть змогу
випускникам технічних навчальних закладів стати продвинутими фахівцями в галузі сучасної
електроніки, простіше інтегруватися у сучасний ринок праці, вимоги якого передбачають вільне
володіння однією або декількома іноземними мовами за фахом.
Ключові слова: білінгвальне навчання, технічний навчальний заклад освіти, становлення, розвиток.
Постановка проблеми. Останнє десятиліття характеризується стрімким розвитком електроніки,
засобів управління, робототехніки, систем зв’язку, побудованих на основі програмованої елементної
бази. Це потребує змін як до змісту підготовки сучасних фахівців цих галузей, так і методів навчання і
здобуття відповідних знань у навчальних закладах відповідного фаху. Завдяки створенню Євросоюзу і
вибору нашою державою інтеграційного вектора зовнішньополітичної діяльності в напрямку цього
об’єднання європейських держав як з політичної точки зору, так і технічної орієнтації на ринок
елементної бази електроніки цього об’єднання, створюються реальні умови для подальшого всебічного,
ґрунтовного науково-технічного, соціального та освітнього розвитку громадян української держави.
Підтвердженням цього є приєднання України до рішень Сорбонської (Париж, 1998) та Болонської
(Болонья, 1999) Декларацій, що проголосили створення єдиного європейського освітнього простору, в
якому національні ідентичності можуть взаємодіяти та зміцнюватися на користь держав Європи, їх
студентів та громадян загалом. У межах цих Декларацій Європейською Комісією визначено головні
напрями дій держав щодо підготовки майбутніх фахівців різних галузей науки і техніки, в тому числі і
фахівців сучасних засобів електроніки з високим технічним і мовним рівнем освіти (Брюссель, 2002), які
були підтримані і нашою країною [1]. У зв’язку з цим, а також зважаючи на те, що технічна
документація, яка супроводжує елементи електроніки виконана на мовах романо-германської групи,
програмні засоби із забезпечення функціональної дії сучасних засобів електроніки базуються на мовах
програмування високого рівня, в основу яких покладені системи команд із представленням їх на мовах
також цієї групи, набуває неабиякого значення підготовка в вищих навчальних закладах майбутніх
фахівців з електроніки на іноземній (англійській) мові, або на білінгвальній основі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що загальні теоретичні основи
білінгвізму як засобу загальної якісної підготовки фахівців вивчались Є. М. Верещагіним,
М. М. Михайловим, В. Маккеєм, М. М. Певзнером, І. Турманом, А. Г. Ширіним. Лінгвістичний аспект
розкритий у працях Л. Блумфілда, У. Вайнрайха. Соціолінгвістичний аспект досліджували
В. Д. Бондалетов, У. Вайнрайх, І. Х. Мусін, психологічний – М. В. Імедадзе, E. Піл, соціологічний –
Б. Спольський, В. Стольтінг, культурологічний аспект – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо,
методичний аспект – Л. Г. Кошкуревич, Р. Байер, Д. Мон.
Значний вклад у розробку проблеми білінгвальної освіти зробили новгородські вчені, які створили
наукову школу, основним акцентом якої став діалог культур при формуванні інтегративних,
комунікативних умінь міжкультурного спілкування. Становлення цієї школи включало три етапи:
теоретичне осмислення педагогічних аспектів білінгвізму як міждисциплінарного феномена
(М. М. Певзнер, А. Г. Ширін); концептуальне обґрунтування інтегративної моделі білінгвальної освіти в
сучасній російській школі (Л. І. Плієва, Н. Є. Сорочкін, Ю. В. Кодочігова та ін.); розробка теоретичних
основ білінгвальних освітніх програм у вищій школі як засобу полікультурної освіти студентів
(М. М. Певзнер, І. В. Алексашенкова, Г. П. Александрова, Н. С. Кузнєцова, О. С. Орлов, І. І. Дмитрієва,
С. В. Шубін, Н. А. Шайдорова).
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Освітні тенденції України, особливо стосовно вищої освіти, суттєво змінюються відповідно до
процесів європейської інтеграції, що підтримуються нашою державою. Національна політика підготовки
галузевих фахівців, які мали б високий рівень технічної підготовки і визнавались іншими державами,
були конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, зазнала значних позитивних змін, особливо
стосовно вивчення сучасної цифрової техніки, побудованої на основі мікроконтролерів, програмнологічних інтегральних схем різних фірм-виробників в поєднанні з іноземними мовами загалом та
іноземними мовами за фахом підготовки. При цьому варто зазначити, що наряду з вивченням технічних
особливостей будови і реалізації сучасних засобів електроніки, основ алгоритмічного програмування їх
складових, навчання фаховій іноземній мові й фаховою іноземною мовою стає невід’ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця, особливо на рівні магістра. Про це свідчить і те, що показник рівня
володіння іноземною мовою у більшості вищих навчальних закладів, у тому числі і технічних, включено до
кваліфікаційної характеристики випускника ВНЗ на рівні бакалавра, а спеціальною іноземною мовою (за
фахом підготовки) – на рівні магістра. Доречно зазначити, що сучасна європейська мовна політика України
також орієнтує громадян на багатомовність. Без вирішення цієї проблеми успішна інтеграція сучасного
фахівця у ринок праці просто неможлива. Це стосується і майбутніх фахівців з електроніки, адже знання
декількох мов на професійній основі є не тільки засобом освоєння сучасної техніки, а і надійною
інвестицією в умовах ринкової економіки. Однак, якщо викладанню англійської мови загального вжитку
у технічних вищих навчальних закладах ще приділяється достатньо велика увага, то мова професійного
спрямування, або білінгвальна підготовка, почала культивуватися лише нещодавно.
Тому метою даної статті є окреслення особливостей білінгвальної підготовки фахівців з електроніки
та необхідність впровадження білінгвального навчання студентів освітнього кваліфікаційного рівня
''бакалавр'' і ''магістр'' за профільними спеціальними курсами і відповідними напрямами підготовки.
Виклад основного матеріалу. Історія підготовки фахівців на білінгвальній основі свідчить про те,
що ця проблема культивувалася впродовж значного історичного періоду. Так, у Російській імперії ще на
початку ХІХ століття у дворянських сім’ях не обмежувалися навчанням дітей лише російській мові. Уже
на той час знання однієї мови було безперспективним. Вивчення французької мови у той час було
обов’язковим, знання ж німецької чи англійської мов схвалювалося, бо світське, політичне, громадське
життя потребувало знання іноземних мов. Оскільки у суспільстві існував реальний мотивований попит, то
вивчення іноземних мов стало однією із головних тенденцій у підготовці дворянина до майбутнього
життя. Варто зауважити, що таке навчання здійснювалося за допомогою учителів і гувернерів, але
активну участь у вивченні іноземних мов приймала і сім’я, яка задля поліпшення якості навчання була
зобов’язана розмовляти вдома іноземною мовою, створюючи модель середовища, в якому з часом
доведеться виконувати обов’язки майбутньому державному службовцю. Тобто, знання іноземної мови вже
на той час виступало засобом, необхідним для досягнення кар’єрного успіху і визнання в суспільстві.
На теренах України періоду ХІХ – початку ХХ століть білінгвальна освіта була досить поширеною на
території західної її частини, зважаючи на її довготривале знаходження у складі Австро-Угорської імперії.
Варто зазначити, що білінгвальною освітою як науковою проблемою у світі активно стали займатися
у другій половині ХХ століття. Актуальність її вивчення за радянських часів визначалася
багатонаціональністю колишнього Радянського Союзу (кожна з 15 республік мала свою мову) та
бажанням керівництва впровадити російську в усі національні школи на величезній території
колишнього Союзу. Варто зазначити, що викладання у навчальних закладах різного типу велося
виключно російською мовою. Російська мова була мовою діловодства, міжнаціонального спілкування.
Тому саме в цей період і виникає новий напрям досліджень, присвячений проблемам білінгвізму, тобто
конструювання навчального процесу таким чином, щоб використовувати рідну мову та іноземну
(російську). Але російські вчені займалися проблемою двомовності лише з точки зору формування
російського білінгвізму (В. В. Аврорін, І. М. Ісаєв, М. М. Михайлов) [2].
У цей же період у зарубіжній педагогіці також виділяються течії білінгвального спрямування:
американська (Дж. Фішман, Г. Клос, В. Mаккей) та канадська (Дж. Куммінс, Л. Драйгер, Дж. Портер). Ці
наукові школи досліджували білінгвальну освіту з метою полегшення інтеграції національних меншин у
пануючу культуру. Під впливом наукових шкіл, які досліджували білінгвізм, в Америці та Канаді у 60-ті роки
ХХ століття було запроваджено двомовне виховання для дітей з етнічних меншин у державних школах [3-5].
У 90-ті роки ХХ століття сформувалася європейська наукова школа, яка вивчала білінгвізм із точки
зору розуміння та вивчення різних його феноменів, отримання спеціальних знань за допомогою рідної
мови та іноземної, полікультурне виховання задля полегшення інтеграції молоді у загальноєвропейське
культурне середовище. Досягненням європейської школи вважається розробка теоретичних основ
білінгвальної освіти як альтернативного шляху вивчення іноземної мови [2].
Однак варто зауважити, що незважаючи на наявність певних результатів у розробці проблеми
білінгвізму різними науковими школами вітчизняної та зарубіжної педагогіки, цілісної концепції
білінгвальної освіти не сформовано. На даний час визначено лише певні аспекти цієї проблеми.
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В Україні сучасні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися нещодавно. Їх поява
спричинена загалом тим, що починаючи з 90-х років ХХ століття нові соціально-економічні реалії,
прагнення інтеграції у європейський простір викликали появу хвилі досліджень, присвячених проблемам
формування фахівця-білінгва, а також вивченню зарубіжного досвіду білінгвального навчання та
можливостей перенесення такого досвіду на вітчизняну систему освіти, його адаптації з урахуванням
наявних соціокультурних умов (А. М. Гусак, А. О. Ковальчук, Ф. А. Моісеєва).
Значний прорив у розробці цієї проблеми відбувся в Україні завдяки роботі Британської Ради, якою у
2002 році було організовано дослідження щодо поточного стану справ у галузі вивчення англійської
мови у ВНЗ України з метою створення типової Національної програми з англійської мови спеціального
вжитку для вищих навчальних закладів різного профілю. У 2005 році за результатами проведених
досліджень така програма була розроблена, але не була впроваджена, а носила лише рекомендаційний
характер. Ії базисом було навчання іноземній мові з формуванням комунікативної компетенції, під якою
розумівся комплекс знань, умінь та навичок, які забезпечували готовність і здатність до спілкування
іноземною мовою [1]. Тобто ця програма була розроблена в узагальнюючому вигляді для всіх ВНЗ і мала
суто лінгвістичний характер. Однак, на наш погляд, такі програми мають розроблятися відповідно до
напрямів підготовки, щоб рівень компетенції фахівців повністю відповідав їх готовності і здатності до
вільного володіння фаховою термінологією, спілкування іноземною мовою за фахом спеціалізації.
Зважаючи на велику кількість наукових шкіл та науковців, які займаються проблемою білінгвізму в
останні десятиліття, а також її актуальність та феноменальність, можна дійти висновку, що дослідження
у цій галузі будуть продовжуватися, адже білінгвальна освіта має велике значення не тільки для розвитку
педагогічної теорії і практики, але й універсальне значення з точки зору підготовки майбутніх
кваліфікованих технічних фахівців. Про перспективність і необхідність вивчення цієї проблеми свідчать
результати опитування студентів факультету інформаційних і телекомунікаційних систем
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова державного університету телекомунікацій
(2-5 курси, всього було опитано 76 студентів). Так, на запитання ''Чи потрібно, на Вашу думку, у ВНЗ
викладати деякі курси англійською мовою?'' 66% респондентів відповіли ''так'', 12 % – ''так, але тільки
спеціальні предмети'', 10 % – ''ні'', 12 % – ''не впевнені''.
Однак, на сьогоднішній день впровадження білінгвального навчання у ВНЗ, попри очевидну
актуальність, має серйозні проблеми. Вони стосуються різних сторін його впровадження у навчальний
процес: насамперед відсутності відповідного розробленого методичного забезпечення, браку часу,
використання лише традиційних методів навчання та невірного розуміння його цілей. Насправді ж
білінгвальне навчання може принести майбутньому фахівцю більше користі, ніж класичне, розвиваючи у
студента різні професійні компетенції, які у майбутньому дадуть можливість конкурувати не лише на
українському, а й на світовому ринку праці. Як зазначав Л. В. Щерба, "Порівнюючи принципово різні
мови, ми знищуємо ілюзію, до якої нас привчає знання лише однієї мови, – ілюзію, ніби існують
непорушні поняття, які є однаковими для усіх часів і для усіх народів. У результаті ми звільняємо думку
з полону слова, з полону мови і надаємо їй виключно діалектичної науковості" [6]. У цьому, на його
думку, полягає величезне освітнє значення білінгвізму.
Оскільки білінгвальне навчання передбачає використання іноземної мови, то ефективними можна
вважати усі відомі методи, які використовуються при вивченні іноземної мови загалом і передбачають
системне оволодіння чотирма основними видами мовленнєвої діяльності:
– читання та розуміння прочитаного (адаптованих та неадаптованих науково-технічних джерел,
технічної документації на мікроконтролери, програмно-логічні інтегральні схеми, спеціалізовані
процесори і інтегральні схеми, інші засоби і елементи цифрової і аналогової електроніки провідних фірм
(Atmel, Microchip, Texas Instrument, Fujitsu, Motorola, Ангстрем), лекційних матеріалів, навчальних
посібників, підручників та наукових технічних статей, тестів, англомовних текстів з Інтернет ресурсу, у
тому числі програмних засобів використання англомовних сайтів, анотування та реферування текстів);
– слухання та розуміння почутого (мова викладача під час лекцій, розуміння міжособистісного
спілкування під час практичних занять, розуміння аудіо-інтернет конференцій, круглих столів, семінарів,
автентичних аудіо-записів наукових фільмів технічного спрямування);
– говоріння (монологічне та діалогічне мовлення на заняттях, спілкування під час практики, виступи
на конференціях за участю міжнародних науковців);
– письмо (ведення конспекту лекцій, виконання курсових, дипломних робіт, технічних завдань,
написання анотацій до наукових статей, написання резюме щодо подальшого працевлаштування,
оформлення наукових звітів при участі у грантах, написання доповідей, рефератів для участі у
міжнародних студентських конференціях).
При цьому неабияке значення відводиться оволодінню навичками комплексного використання
зазначених видів діяльності при роботі над перекладом наукової літератури за фахом, який також має
свої граматичні, лексичні та стилістичні особливості.
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Цілком зрозуміло, що у немовному вищому навчальному закладі з високим рівнем підготовки за
всіма вищезазначеними видами мовленнєвої діяльності, білінгвальне навчання є можливим на старших
курсах або в межах магістерської фахової підготовки. При цьому важливе значення відіграє збалансоване
використання традиційних та інноваційних методів навчання. Особливого значення при білінгвальному
навчанні набуває особистісно-орієнтований підхід, який сприяє активізації творчого потенціалу та
індивідуальних особливостей студентів.
Варто зазначити, що білінгвальне навчання потребує певної організації вибраного для такої форми
навчання курсу з обов’язковим використанням під час проведення усіх видів занять сучасних
інформаційних технологій. Усі лекційні заняття вибраного курсу, наприклад ''Aрхітектура та
програмування мікроконтролерів'', повинні вестися англійською мовою та супроводжуватися
презентаціями, побудованими за спеціальною методикою. Початкові лекційні заняття з метою введення у
мовну атмосферу на рівні сприйняття на слух спеціального матеріалу за фахом повинні вміщувати
обов’язковий супровід анотаційного змісту матеріалу слайдами іноземною мовою. При цьому
періодично найбільш складні частини матеріалу з використанням спеціальної фахової лексики повинні
презентуватися в анотованому українському перекладі, що забезпечуватиме певне запобігання можливої
втрати лінії сприйняття логічного змісту лекційного матеріалу. Наступні лекційні заняття (після 3-ї
лекції) бажано супроводжувати виключно англомовними презентаційними матеріалами. Попередньо до
кожної лекції слухачам повинні бути запропоновані ключові слова, які вони повинні перекласти і
вивчити заздалегідь до заняття. До ключових слів повинна входити наукова термінологія технічного або
математичного змісту, яку планується використовувати викладачем під час лекційного заняття. Тема
лекційного заняття повідомляється студентам також заздалегідь, щоб вони мали можливість обдумати
проблематику лекції із технічної або алгоритмічної точки зору і познайомитися з деякими її мовними
аспектами. Практичні заняття повинні проводитися в спеціалізованому комп’ютерному класі з
можливістю виходу в систему Інтернет, будуватися на основі особистісно-орієнтованого проблемного
навчання, найважливішими ознаками якого є багатоваріативність методик і технологій, організація
навчання одночасно на різних рівнях складності. При такому виді навчання у студентів утверджуються
цінності емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу, тобто створюється внутрішня
мотивація [7]. Студентам пропонується виконання творчих технічних задач різного рівня складності
англійською мовою. Це передбачає групову роботу, індивідуальну, і безперечно певну колегіальну
роботу у мікрогрупах. Виконані задачі студенти повинні технічно обґрунтовано презентувати на
заняттях, забезпечивши правильне й ефективне їх технічне рішення (побудова алгоритму, програмна
реалізація, врахування технологічних особливостей структури відповідного мікроконтролера),
удосконалюючи при цьому чотири види діяльності, що стосуються мовного аспекту, нарощуючи
лексичний запас англійської мови фахового спрямування та розв’язуючи фахову задачу у межах
дисципліни "Архітектура та програмування мікроконтролерів". Оскільки студенти у майбутньому
можуть бути магістрами, науковцями, викладачами, керівниками, то вони повинні мати теоретичні
знання та практичні навички у таких видах професійної діяльності, як виступи на технічних семінарах,
засіданнях, конференціях, виступи з презентаціями, ділове листування, технічне спілкування. Саме тому
на практичних заняттях бажано пропонувати студентам апробовувати презентації, публічні виступи,
доповіді, написання ділових документів різних типів англійською мовою.
У межах вивчення спеціального курсу, наприклад "Архітектура та програмування мікроконтролерів",
білінгвальним методом бажано передбачати тестову форму контролю набуття знань і умінь. Студентам
пропонуються тести англійською мовою з чотирма варіантами відповідей, де лише одна є вірною. Тестові
завдання повинні носити технічний зміст і перевіряти, насамперед, розуміння технічних феноменів. Однак,
цей вид контролю набутих знань здійснюється англійською мовою, тому водночас цим перевіряється і
знання фахової термінології, розуміння особливостей перекладу наукового матеріалу.
Мотиваційна сторона підкріплюється бажанням студентів стати продвинутими фахівцями в галузі
сучасної електроніки, затребуваними ринком праці, а також надалі займатися науковою роботою, що
обов’язково передбачає володіння іноземною мовою за фахом, а також необхідністю складання екзамену
англійською мовою по завершенню вивчення спеціального курсу. На нашу думку, мотиваційний інтерес
студентів до білінгвального навчання може бути підвищений шляхом надання їм можливостей
написання та захисту дипломних робіт англійською мовою. Це дозволить студентам не тільки
переконливо впевнитися у своїх знаннях, у тому числі іноземної мови за фахом, а й адаптуватися в
сучасному науковому середовищі.
Виходячи із зазначених чотирьох видів діяльності та форм організації навчального процесу при
білінгвальному навчанні набуває великого значення зміст навчальних посібників та підручників, які,
окрім матеріалів та завдань, спрямованих на реалізацію усіх зазначених видів вивчення іноземної мови,
повинні містити теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання за спеціальним курсом, у нашому
випадку це "Архітектура та програмування мікроконтролерів". Навчальні матеріали підручників та
посібників мають бути максимально унаочненими – повинні містити схеми, таблиці, діаграми, щоб за
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допомогою візуального сприйняття полегшити розуміння і усвідомлення програмно-технічних
феноменів та вивчити фахову термінологію. У цих методичних матеріалах має бути викладена
актуальність даної дисципліни англійською мовою, основні поняття теорії і техніки перекладу,
особливості мови наукової літератури. Підручники та посібники, окрім словника технічного
спрямування з перекладом на рідну мову, повинні містити теоретичну частину, в якій представлено
особливості перекладу наукової та технічної літератури: граматичні та лексичні основи перекладу,
поради з практики перекладу наукової та технічної літератури та правила використання словників і
довідників. Ця теоретична частина посібника, як правило, повинна бути відведена студентам на
самостійне опрацювання з метою полегшення подальшого осмисленого сприйняття основного матеріалу
курсу лекцій з курсу "Архітектура та програмування мікроконтролерів". Основний курс підручника чи
посібника повинен складатися з розгорнутого тексту лекцій, запитань для самоконтролю, тестових
завдань для перевірки засвоєння матеріалу та практичних задач, що стосуються заданої теми, викладених
англійською мовою. Для підвищення ефективності слухового сприйняття та створення мовного
середовища під час самостійної роботи бажано забезпечувати навчальні посібники аудіо дисками з
відповідними навчальними матеріалами.
Висновки. Отже, білінгвальне навчання – це необхідна складова сучасної системи навчання у
технічному ВНЗ, яка потребує вивчення і подальшої розробки з наукової та методичної точки зору.
Варіантом її впровадження у навчальний процес у ВНЗ може бути організація вивчення спеціальних
курсів, пов’язаних із використанням алгоритмічних мов програмування білінгвальним методом. Його
реалізація забезпечує свідоме ставлення студента до професійної діяльності, розвиває світогляд,
самосвідомість та самовідповідальність, розширює можливості адаптації майбутнього фахівця у різних
технічних, соціальних, інформаційних, наукових реаліях сьогодення. Білінгвальне навчання дасть змогу
випускникам технічних навчальних закладів стати продвинутими фахівцями в галузі сучасної
електроніки, простіше інтегруватися у сучасний ринок праці, вимоги якого передбачають вільне
володіння однією або декількома іноземними мовами за фахом.
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Ситняковская С. М., Хлывнюк М. Г. Особенности внедрения билингвального обучения в технических
учебных заведениях Украины.
В статье проанализирован процесс становления и развития билингвального образования. Раскрыты
особенности билингвальной подготовки студентов по специальности "Радиотехника", "Системная
инженерия". Доказана необходимость внедрения и выявлена специфика организации изучения
специальных технических курсов билингвальным методом. Вариантом ее внедрения в учебный процесс в
вузе может быть организация изучения специальных курсов, связанных с использованием
алгоритмических языков программирования билингвальным методом. Его реализация обеспечит
сознательное отношение студента к профессиональной деятельности, расширит возможности
адаптации будущего специалиста в различных технических, социальных, информационных, научных
реалиях. Доказано, что билингвальное обучение позволит выпускникам технических учебных заведений
стать продвинутыми специалистами в области современной электроники, проще интегрироваться в
современный рынок труда, требования которого предусматривают свободное владение одним или
несколькими иностранными языками по специальности.
Ключевые слова: билингвальное обучение, техническое учебное заведение образования,
становление, развитие.
Sytnyakivska S. M., Khlyvnyuk M. G. Features of Implementation the Bilingual Education in the Technical
Educational Institutions of Ukraine.
The paper analyzes the process of the bilingual education formation and development. The paper describes
features of the students' bilingual training in "Radio Engineering", "System Engineering". Also the article
reveals bilingual features of training in electronics and the need to introduce the bilingual education for students
on educational qualification "Bachelor" and "Master" on relevant special courses. The necessity of
implementing and organizing the study of special technical courses by the bilingual method is proved. One of the
variant for its implementation in the educational process in high school can be the organization of studying
special courses, related to the use of algorithmic programming languages by bilingual method. Its
implementation will provide the student with the conscious attitude to the profession; enhance the ability to
adapt a future expert in various technical, social, informational, scientific realities. Since the bilingual education
involves the use of a foreign language, it can be considered effective all known methods, used in the study of
foreign languages in general and provide the systematic mastery of the four main types of speech activity:
reading and reading comprehension, listening, speaking and writing. Based on these four activities and forms of
the educational process in the bilingual education the content of textbooks and teaching materials is of great
value, which, in addition to materials and tasks aimed at implementation of all these types of learning a foreign
language should contain the theoretical material and practical tests for the special (technical) subject. It is
proved that the bilingual education will allow graduates of technical schools to become advanced specialists in
the modern electronics; also it would be easier for them to integrate into the modern labor market, which
requirements include the fluency in one or more foreign languages in their specialty.
Key words:
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье представлены актуальные проблемы реализации интегрированного (инклюзивного)
образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современной России.
Были поставлены несколько задач: определить само понятие ''инклюзия'', описать его разновидности и
уровни, объяснить проблему буллинга (негативного отношения к детям с ОВЗ), решить проблему кадров
для реализации инклюзивного образования. Особое внимание авторы уделяют анализу проблем
диверсификации системы интегрированного образования и подготовки кадров для эффективного
психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Авторы приходят к выводу о наличии многих серьезных проблем реализации интегрированных
(инклюзивных) моделей образования дошкольников с ОВЗ.
Ключевые слова: интегрированное образование, инклюзивное образование, дифференцированное
образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, буллинг.
Постановка проблемы. Прежде всего, хотим высказать свою позицию в вопросе соотношения
интегрированного и инклюзивного образования. Понимаем эти формы как решающие в разной степени
одну и ту же задачу: гораздо более решительную социализацию ребенка в обучении, образовании, чем
это происходит при дифференцированном обучении, традиционно страдающем от вынужденной
дистанцированности ребенка от социума. При этом, по нашему мнению, интегрированные формы
получения образования (например, дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) комбинированного
вида) представляют собой реальность российской практики образования, а ''инклюзия'' детей с
серьезными ограничениями возможностей, вызванных плохим здоровьем, остается скорее общим вектором
совершенствования системы образования. При построении этой системы необходимо исходить из того, что
лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) потенциально имеют неограниченные возможности
развития, образования, социализации и самореализации, и в реальности часто демонстрируют гораздо
более высокие уровни достижений, чем это обнаруживают их ''нормально'' развивающиеся сверстники.
Поэтому акцент при построении системы работы с детьми с ОВЗ должен быть сделан на создание
условий, максимально благоприятствующих, стимулирующих деятельность, активность, развитие,
общение, в соответствие с типологическими и индивидуальными особенностями ребенка.
Невозможно остановиться достаточно подробно на рассмотрении всех проблем реализации
образования в отношении детей, здоровье которых затрудняет им возможность в полном объеме
реализовывать свои способности. Поэтому вынужденно остановимся лишь на некоторых, по нашему
мнению, актуальных проблемах.
Во-первых, это проблема самого понятия ''инклюзия''.
Во-вторых, это проблема разновидностей, уровней, качества ''инклюзии''.
В-третьих, это проблема буллинга (негативного отношения к детям с ОВЗ).
В-четвертых, проблема кадров для реализации инклюзивного образования.
В-пятых, это проблема диверсификации системы интегрированного (инклюзивного) образования.
Остановимся на рассмотрении этих проблем подробнее.
Изложение основного материала. В современных российских условиях представлены три модели
предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ.
1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями развития в специальных (коррекционных)
учреждениях I – VIII видов.
2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных
учреждениях.
© Солдатов Д. В., Солдатова С. В., Сузанский И. В., 2014
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3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в
классе вместе с обычными детьми [1].
Несмотря на столь четко представленную систему, проблема реализации ''инклюзивных'' форм
образования связана с некоторой неопределенностью понятия ''инклюзия'', которое подразумевает
''включенность'' разных субъектов в массовые формы обучения. Понятие ''инклюзия'' в широком его
смысле далеко выходит за пределы коррекционного обучения, охватывает огромное количество людей,
имеющих особенности, отличия от ''большинства'': возрастные, половые, этнические, религиозные,
физические и др.: ''Включающее образование это шаг на пути достижения конечной цели создания
включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста,
этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧинфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия
уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизни и
деятельности учреждений ведется активная борьба'' [2; 3: 15].
Мы видим, сколь широка проблема ''инклюзивного'' образования как общемировая. Очевидно, что
конструктивная интеграция всех членов общества таит в себе колоссальный положительный потенциал.
В этом ракурсе рассматриваемые нами проблемы реализации инклюзивного дошкольного образования
представляют собой часть глобальной проблемы общественной интеграции, формирования так
называемого ''инклюзивного общества''.
Обучение детей с некоторыми ''ограничениями возможностей из-за состояния здоровья'' в
учреждениях общего образования совместно со сверстниками ''без ограничений в здоровье''
существовало всегда. Однако, понятно, что такое понимание инклюзии не может быть достаточным, так
как только некоторые дети с ОВЗ могут получать образование в общеобразовательных учреждениях без
специализированных видов помощи, поддержки, сопровождения. Такой вариант инклюзии можно было
бы назвать ''вульгарной'' или ''стихийной'' инклюзией, которая не предполагает создания практически
никаких специальных условий в общеобразовательном учреждении, кроме разве банального учета
''индивидуальных особенностей'' ребенка. К такой инклюзии можно сказать не только ''готовы'', но и
реально участвуют в ней, все образовательные учреждения. Вульгарная инклюзия может быть адекватна
для детей с негрубыми атипиями развития: задержка психического развития (ЗПР) c некоторыми
речевыми дефектами (например, дислалия, заикание), аутистическими проявлениями, некоторыми
вариантами нарушений опорно-двигательного аппарата, относительно незначительной дефицитарностью
сенсорных функций (зрения, слуха) и т. д. Для многих детей с разными вариантами дизонтогенеза
(психопатия, невропатия, патологическое нарушение формирования личности, ранний детский аутизм,
синдром дефицита внимания и гиперактивности, психические заболевания и др.) в России, да и в других
странах, никогда не было, и нет, специальных образовательных учреждений. Эти дети традиционно
обучаются в общеобразовательных учреждениях.
''Вульгарная инклюзия'' всегда существовала и продолжает существовать как ничем не
организованная, никак не обеспеченная спонтанная практика. Поэтому совершенно справедливы слова о
том, что: ''Развитие практики инклюзивного образования происходит в условиях дефицита необходимых
видов обеспечения (правового, методического, психолого-педагогического, материально-технического)''
[1]. Такой ''стихийной'' инклюзивности, видимо, вполне достаточно для того, чтобы положительно
решать многие вопросы ''инклюзии''.
''Культурная'' инклюзия в дефектологическом смысле понимаемая, конечно, предъявляет иные
требования к организации и обеспечению образования. Профессионально выстроенное инклюзивное
образование должно удовлетворять особые образовательные потребности в соответствии с
индивидуальным особенностям атипичного ребенка, находящегося среди типичных детей. Этим оно
отличается от интегрированного образования, которое предполагает ''образование рядом'', в соседних
группах, дифференцированных по типичности / атипичности.
Следует особо сказать, что модель интегрированного образования обладает нереализованным на
сегодня положительным потенциалом. Интегрированное образование позволяет создавать
многообразные формы и уровни интеграции: временные, частичные и т. п.
Очевидно, что ни одно образовательное учреждение сегодня по целому ряду причин не в состоянии
удовлетворить особые образовательные потребности ''всех категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья'', так как только этих самых категорий сегодня насчитывается несколько тысяч!
И некоторые состояния детей-инвалидов (при некоторых психических заболеваниях, при установленном
отсутствии психического развития вследствие верифицированного тяжелого поражения головного мозга,
при неподдающихся лечению пароксизмальных расстройствах судорожного и несудорожного характера
и т. д.) при сегодняшнем уровне развития медицины, психологии и педагогики не позволяют
реализовывать систематическое и продуктивное образование [4; 5].
Профессионально выстроенное инклюзивное образование подразумевает обучение (а не содержание)
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении по особым
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программам, реализуемым квалифицированными специалистами (желательно дефектологами). Педагог
''инклюзивного'' образования должен использовать ресурс совместной деятельности в гетерогенных
группах, для чего он реализует особые образовательные технологии, организует особые познавательные
действия, а не просто позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья находиться вместе
со здоровыми детьми. ''Инклюзивность'' в психологическом смысле подразумевает, что ребенок является
субъектом отношений, субъектом деятельности. К такой полноценной ''инклюзии'' детей с выраженной
степенью ''ограниченных здоровьем возможностей'' образовательное учреждение должно быть очень
тщательно подготовлено. Именно такое ''инклюзивное'' образование сегодня во всем мире, и в России, в
частности, является скорее недостижимым эталоном, чем реальностью. Проблемы на пути движения
образования к реальной ''инклюзии'' всех субъектов возникают во всех странах, можно сказать, что
разные страны в разной степени продвинулись в достижении ''инклюзивности'', которая пока не может
быть полной. ''Инклюзивное образование'' представляет собой некий идеал, направление желаемых
изменений в образовании и обществе. Следует сказать, что мировое сообщество постепенно движется по
направлению к инклюзии, но это движение совершается достаточно медленно [6]. Так, что до полной
''инклюзии'' еще похоже довольно далеко.
Однако на этом непростом (во всех странах) пути важно не запутаться, не сбиться и не упустить
важных ''мелочей'', из которых подчас складывается судьба, благополучие ребенка. В частности, важно
уже в дошкольном возрасте научить ребенка доверять взрослому, там, где нет инклюзии со
сверстниками, создавать инклюзию во взрослом социуме. Отсюда становится понятной очень важная
роль окружающих взрослых (и родителей, и воспитателей, и психологов, дефектологов, логопедов,
санитаров, водителей) – всех, кто окружает ребенка. В конечном счете, должна состояться ''личностная
инклюзия'' – включенность личности ребенка с ОВЗ в систему социальных отношений, контактов,
деятельностей [7]. Это важно и на понятийном, и практическом уровнях.
Сегодня велика проблема буллинга, т. е. запугивания, агрессии, третирования, разного рода прессинга
(физического и психологического) как детей с ОВЗ непосредственно, так и их родителей со стороны
других родителей, сверстников без ограничений в здоровье, администрации и педагогов. ''Ситуация
школьного буллинга как целенаправленной агрессии, при которой более физически крепкие дети
нападают на более слабых без какой-либо провокации со стороны жертвы, вызывает у последней острые
переживания неуверенности, вины и стыда. Подобные нападки помимо физической или вербальной
агрессии проявляются в форме вымогательства, морального унижения, приводя к отчуждению и
изоляции жертвы. Педагогический коллектив школы прямо или косвенно может быть включен в
ситуацию буллинга, демонстрируя пренебрежение или прямое давление в отношении уязвимых
учеников, потворствуя организованной травле или даже поощряя ее'' [8]. Проблема отношений между
сверстниками кажется нам одним из стойких и крайне важных барьеров на пути реализации
интегрированных (инклюзивных) форм образования во всех возрастах. Сегодня в России лишь
относительно небольшой процент родителей, отдавших своего ребенка в общеобразовательное ДОУ
согласны с тем, чтобы ту же группу посещали дети с ОВЗ.
Мы вовсе не склонны разделять оптимистичное мнение главного психолога Центра им. Норы Фрай
при Бристольском Исследовательском университете Кармел Хэнд о том, что: ''Вполне возможно, что все
это измениться, когда на работу в школы придет следующее поколение, которое на протяжении всей
жизни училось, общалось и дружило с инвалидами'' [9]. Дело в том, что сверстники, особенно
дошкольного возраста, могут быть интолерантными по отношению к ''иным'' детям. ''Проблемы
взаимодействия с другими людьми дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) начинают
испытывать особенно остро с начала обучения в школе. Их стремление к конструктивным контактам с
другими школьниками часто наталкивается на непонимание, холодность и даже враждебность'' [10].
Риск возникновения буллинга заостряет проблему формирования толерантности всех участников
образования, но, вместе с тем, не позволяет оптимистично оценивать легкость решения проблемы
отношения к детям с ОВЗ. Например, опыт многих стран показывает, что независимо от времени
совместного проживания, национальные особенности, предрассудки, национальная рознь и конфликты
не только не уменьшаются, но и периодически обостряются настолько, что эти процессы приводят к
государственному кризису и даже краху. Конечно, не только ''вполне возможно'', но и закономерно
отношение к ''инвалидам'' должно существенно измениться, но эти социальные процессы не могут быть
быстрыми, и мы, возможно, долгое время еще будем сталкиваться с настороженным или негативным
отношением к атипичным лицам.
Появление и развитие системы интегрированного (инклюзивного) образования детей с особым
развитием ''делает необходимым повышение качества профессиональной подготовки учителей
традиционных общеобразовательных классов, детерминирует поиск новых способов и средств
повышения дефектологической культуры субъектов образования'' [11].
Проблема кадрового обеспечения реализации инклюзивного образования состоит не в том, что у нас
нет кадров, дело в том, что у нас нет такого количества квалифицированных кадров, которое позволило
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бы в короткие сроки заменить дифференцированные формы образования лиц с ОВЗ на инклюзивные.
Дело в том, что не только выпускник современного ВУЗа, но зачастую и опытный учитель оказывается в
недостаточной мере готовым решать нестандартные педагогические задачи, в том числе и те, которые
связаны с обучением атипичных детей [12; 13].
Анализируя современные противоречия и проблемы, исследователи отмечают противоречие между
необходимостью
реализовывать
коррекционно-педагогическую
деятельность
в
массовом
образовательном процессе и недостаточной способностью массового учителя к реализации умений
работать с детьми с атипиями развития. Опыт и специальные исследования показывают, что
профессиональное становление дефектолога проходит непростой, многолетний путь. Именно в условиях
теоретической и методической подготовки дефектолога в ВУЗе происходит постепенная трансформация
профессиональной позиции будущего дефектолога, вырабатываются надлежащие умения, навыки.
Многолетний опыт показывает, что без условий систематического дефектологического
профессионального образования уровень психологической и методической готовности педагогов к
обучению атипичных детей оказывается явно недостаточным. Характерным является неготовность
педагогов к трансформации собственного педагогического опыта с учетом требований комплексного
(медико-психолого-социально-педагогического) сопровождения образования атипичных детей.
Результаты проведенного исследования среди прочего показывают, что заинтересованность в
дополнительных специальных знаниях увеличивается по мере профессионализации. Профессиональные
мастер-классы и творческие мастерские вызывают интерес у 63 % респондентов (их них 3 % студентов –
будущих дефектологов, 6 % магистрантов специального (дефектологического) образования, 23 %
учителей специальных классов, 31% дефектологов). Обучающие семинары привлекают 61 %
опрошенных (из них студентов – 5%, магистрантов – 10 %, учителей системы коррекционноразвивающего обучения (КРО) – 18 %, практикующих дефектологов – 38 %). Актуальность проведения
конференций как условие дефектологического просвещения отметили 73 % (из них студентов – 4 %,
магистрантов – 10 %, учителей системы КРО – 20 %, дефектологов – 39 %). Важность индивидуальных и
коллективных консультаций как форму профессионального дефектологического просвещения оценили
88 % респондентов (из них студентов – 19 %, магистрантов – 10 %, учителей системы КРО – 26 %,
дефектологов – 36 %). Профессиональные конкурсы дефектологического мастерства считают полезными
71 % опрошенных (из них магистрантов – 5 %, учителей системы КРО – 26 %, дефектологов – 39 %) [11].
Совершенствование системы дошкольного образования лиц с ОВЗ в Московской области, по нашему
мнению, предполагает диверсификацию учреждений, имеющих возможность гибко использовать
региональные возможности (нормативные, кадровые и др.) для предоставления медицинских,
образовательных, воспитательных, психологических услуг в соответствие с вариативными
потребностями детей с ОВЗ.
В систему должны входить разные учреждения, способные реализовывать различные модели
интегрированного образования:
– специализированные (коррекционные) ДОУ, так называемого компенсирующего вида;
– ДОУ комбинированного вида, реализующие формы интегрированного образования;
– ДОУ общеобразовательные, реализующие индивидуальные коррекционные программы образования
детей с ОВЗ;
– региональные (областные, муниципальные и частные некоммерческие) центры комплексной
адаптации и реабилитации дошкольников с ОВЗ;
– региональные (областные, муниципальные и частные независимые) ПМП (психолого-медикопедагогические) комиссии, консультации, консилиумы.
В организации интегрированного образования следует признать целесообразным шире применять
вариативные формы оказания комплексных услуг дошкольникам, их родителям в форме
консультативных пунктов, групп кратковременного пребывания, лекотек, служб ранней помощи,
центров игровой поддержки, групп с различным режимом работы, групп оздоровительной и
комбинированной направленности. Организация профессиональной помощи и поддержки семьям
осуществляется на основе социального заказа по принципу домашнего визитирования.
Дополнительное образование, прежде всего и раньше всего, должно быть доступно лицам с ОВЗ всех
возрастов. Организация дополнительного образования может быть крайне вариативной: от
традиционных кружков художественной самодеятельности, кройки, лепки и шитья до более
современных, которые представлены, например, в программе ''Минута славы''.
При этом, сохранение специальных (коррекционных) ДОУ необходимо для образования детей с
наиболее выраженными ограничениями здоровья, не позволяющими им посещать общеобразовательное
ДОУ (лекотеку) даже с учетом индивидуальной психолого-педагогической поддержки (дети, имеющие
противопоказания к посещению разных видов общеобразовательных ДОУ) [4; 5]. Конечно, необходимо
разработать юридические нормы безболезненного и добровольного перехода ребенка из одного ДОУ в

176

Д. В. Солдатов, С. В. Солдатова, И. В. Сузанский. Проблемы реализации интегрированного образования
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

другое, рекомендации посещения разных видов ДОУ детьми с разными вариантами и уровнями
ограниченных возможностей здоровья.
Существование такой системы предполагает необходимость ее научно-методического
сопровождения, например, через областные Центры дошкольного образования, ассоциированные с
ВУЗами и исследовательскими институтами, научными лабораториями. Кадровое обеспечение может
быть реализовано за счет факультетов и курсов повышения квалификации, организации мастер-классов,
региональных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом,
производственных и учебных практик, стажировок, осуществления супервизии, экспертизы,
мониторинга. Фактически система дошкольного образования лиц с ОВЗ должна надстраиваться над уже
существующей системой, а не подменять (отменять) существующую [12]. Необходима реорганизация
системы в направлении расширения вариативности условий получения образования и образовательных
услуг разного объема и содержания в соответствии с индивидуальными потребностями детьми с ОВЗ, а
не сокращения этих вариантов. В этой системе специализированные (коррекционные) ДОУ должны
выступить площадками экспертизы, повышения квалификации, обмена опытом для широкого круга
специалистов, работающих с детьми-дошкольниками с ОВЗ.
Выводы. Дефектология уже многие десятилетия представляет собой ресурс, источник развития
общего образования. Поэтому не кажется удивительным, что именно развитие инклюзивного и
интегрированного обучения выступает сегодня одним из доминирующих направлений обновления
системы не только специального, но и общего образования. Решение этих проблем ''требует очень
серьезного отношения, не допускает массовости и обязательности этих форм образования для всех детей
с ограниченными возможностями здоровья'' [14]. Напротив, лишь гибкая вариативная система
образования, адаптированная к особым образовательным и иным потребностям детей с ОВЗ, будет
способна эффективно решать современные социальные задачи, адекватные ''вызовам времени''.
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Солдатов Д. В., Солдатова С. В., Сузанський І. В. Проблеми реалізації інтегрованої освіти
дошкільників з обмеженими можливостями здоров'я.
У статті представлено актуальні проблеми реалізації інтегрованої (інклюзивної) освіти дошкільників з
обмеженими можливостями здоров'я (ОМЗ) у сучасній Росії. Було поставлено кілька завдань: визначити
саме поняття ''інклюзія’', описати його різновиди та рівні, пояснити проблему булінгу (негативного
ставлення до дітей з ОМЗ), вирішити проблему кадрів для реалізації інклюзивної освіти. Особливу увагу
автори приділяють аналізу проблем диверсифікації системи інтегрованої освіти і підготовки кадрів для
ефективного психолого-педагогічного супроводу дошкільників з обмеженими можливостями здоров'я.
Автори доходять висновку про наявність багатьох серйозних проблем реалізації інтегрованих
(інклюзивних) моделей освіти дошкільників з ОМЗ.
Ключові слова: інтегрована освіта, інклюзивна освіта, диференційована освіта, діти з обмеженими
можливостями здоров'я, булінг.
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Soldatov D. V., Soldatova S. V., Suzanskyy I. V. Implementation Problems of Integrated Education for
Preschool Children with Disabilities.
The research deals with the current implementation problems of integrated (inclusive) education for preschool
children with disabilities in modern Russia. There have been several objectives: to define the concept of
''inclusion'', describe its varieties and levels, explain the problem of bullying and solve the personnel's problem
for the inclusive education implementation. The material of the research has been the analysis of the problems of
diversification concerning the integrated education and training for the effective psycho-pedagogical support of
these preschool children. The results obtained explain that ''inclusion'' means the involvement of different
subjects in the massive form of education. The concept of ''inclusion'' in the broadest sense goes beyond the
correctional education. It covers the huge number of people with age, gender, ethnic, religious, physical
peculiarities, different from the majority. Inclusive education is a step towards achieving the ultimate goal of
creating a society that will allow all children and adults, regardless of gender, age, ethnicity, ability, presence
or absence of developmental disorders and HIV, to participate in the society and make their contributions in it.
Some children with disabilities can study in educational institutions without specialized forms of assistance,
support and maintenance. This variant of inclusion could be called ''vulgar'' or ''spontaneous'' inclusion, which
does not involve the creation of any special conditions in the educational institution. All educational institutions
take part in this inclusion. Professionally ranked inclusive education should meet the special educational needs
in accordance with the individual characteristics of atypical child who studies among the typical children. The
conclusions made show that there are many serious problems implementing integrated (inclusive) models of
education of preschool disabled children.
Key words: integrated education, inclusive education, differentiated education,
children with disabilities, bullying.
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ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У
ДОБРОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
(ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНИЙ ТА ПРАКТИЧНО-ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ)
У статті розглянуто особливості сформованості потребово-мотиваційного та практичноповедінкового компонентів виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності.
Досліджено рівні сформованості вказаних компонентів культури взаємин молодших школярів у
добродійній діяльності після застосування розробленої моделі. Висвітлено результати формувального
етапу дослідження сформованості потребово-мотиваційного та практично-поведінкового компонентів
культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності.
Ключові слова: культура взаємин, потребово-мотиваційний компонент, практично-поведінковий
компонент, рівні сформованості, критерії культури взаємин.
Постановка проблеми. Демократизація та гуманізація в українському суспільстві, інтеграція в
Європейське і світове співтовариство потребують зміни пріоритетів виховання культури взаємин
сучасного молодшого школяра. Зростання обсягу різноманітних контактів, у які вступає особистість
учня, вимагає з’ясування рівня сформованості потребово-мотиваційного та практично-поведінкового
компонентів феномену культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Необхідність розробки й упровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітньої школи змістовних і адекватних викликам сучасності інноваційних технологій
формування культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності вимагає від нас
достеменного аналізу реального стану дослідження вищевказаної проблеми. Цінними для нас є
дослідження особливостей взаємин (І. Булах, О. Киричук, М. Красовицький, А. Мудрик, А. Реан,
Д. Фельдштейн), специфіки формування культури взаємин (В. Білоусова, І. Мачуська, І. Романишин,
В. Штифурак, Н. Щуркова), становлення культури взаємин з однолітками (І. Бужиної, А. Глущенка,
В. Киричок, О. Кононко, М. Ночевника, К. Чорної). Заслуговують на увагу дослідження, спрямовані на
вивчення і формування культури взаємин батьків і молодших школярів (І. Сіданіч), культури взаємин
між представниками різних статей (С. Вихор, І. Мачуська, І. Мезеря).
Мета статті – визначити ефективність формування потребово-мотиваційного та практичноповедінкового компонентів культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності у
запропоновані моделі.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на цінність вмотивованості дій у взаєминах в умовах
добродійної діяльності, її усвідомленості та об’єктивної самооцінки добродійності у взаєминах
наступним кроком у дослідженні ефективності виробленої стратегії стало дослідження рівнів
сформованості потребово-мотиваційного компонента культури взаємин молодших школярів у
добродійній діяльності.
Динаміка сформованості потребово-мотиваційного компонента культури взаємин молодших
школярів у добродійні діяльності наведена в табл. 1.
Таблиця 1.
Динаміка сформованості потребово-мотиваційного компонента
культури взаємин молодших школярів у добродійні діяльності, %
Контрольна група
Експериментальна група
Рівні сформованості
до
після
до
після
експерименту
експерименту
експерименту
експерименту
15,8
13,4
15,6
5,9
Низький
27,3
24,6
25,5
13,3
Достатній
39,7
42,3
41,2
52,5
Середній
17,2
19,7
17,7
28,3
Високий
Аналіз кількісних результатів оцінки рівнів сформованості потребово-мотиваційного компонента
культури взаємин дітей молодшого шкільного віку у добродійні діяльності виявив зростання серед
респондентів ЕГ показників середнього (рефлексивно-вибіркового) (КГ – 42,3 %, ЕГ – 52,3 %) і високого
(альтруїстично-духовного) (КГ – 19,7 %, ЕГ – 28,3 %) рівнів та зниження показників низького
(безвідповідального) (КГ – 13,4 %, ЕГ – 5,9 %) та достатнього (пасивно-репродуктивного) (КГ – 24,6 %,
ЕГ – 13,3 %) рівнів.
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Повторне виявлення кола потреб у молодших школярів, необхідних для ефективного виховання
культури взаємин у добродійній діяльності, показало прогресивні зміни у відповідях учнів. Респонденти
ЕГ надалі уникали загальних та завуальованих відповідей і формулювань. Коло їхніх потреб було дещо
переформатовано на духовно-моральний зміст: ''бажаю щоб мої однокласника мали багато друзів'', ''хай
усі менше сваряться'', ''хочу щоб в усіх учнів були успішні результати'', ''хай наші взаємини будуть
міцними'' тощо.
Виявлення мотивів та стимулів проявів культури взаємин показав зниження рівня домінування
матеріальних цінностей учнів. Завдяки комплексності розробленої програми, виховна діяльність
спрямовувалася на успішну мотивацію учнів початкової ланки освіти. Ця успішність знаходила вияв
через спільні зусилля, колективну участь дітей. Мотивація добродійної діяльності учнів молодшого
шкільного віку визначається бажанням до самовдосконалення та вдосконалення оточуючого світу.
Позитивним зрушенням є мотивація у дотриманні культури взаємин із старшими та ровесниками нарівні
у добродійній діяльності, тоді як на початку це не мало значення. І з однолітками, і з старшими
респонденти вважали можливими вияви антикультури та антидобродійності. Дедалі більше стали
проявлятися: ціннісне ставлення до людей різного віку; підтримка високого рівня взаємин; прагнення не
нашкодити та навпаки вчинити добродійну справу; бажання уникати ситуацій-конфузів, не спричиняти
дискомфорт (емоційний, моральний).
При визначенні позицій особистості у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності
респонденти ЕГ показали розуміння необхідності проявів культури взаємин у добродійній діяльності та
прагнули будувати свої взаємини (незалежно від того хто це) винятково на позитивних емоціях та
альтруїстичних засадах. У процесі проведеної роботи учні показали схильність до активно-оптимістичної
позиції у житті та глибинне розуміння того, що самовизначення не займає центральне місце у взаєминах
високого ґатунку.
Результати сформованості потребово-мотиваційного компонента культури взаємин учнів контрольних і
експериментальних груп у добродійній діяльності до і після експерименту показано на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості потребово-мотиваційного компонента культури взаємин
молодших школярів у добродійній діяльності, %.
Порівняльний аналіз показників сформованості потребово-мотиваційного компонента культури
взаємин молодших школярів у добродійній діяльності виявив, що результати високого (альтруїстичнодуховного) рівня сформованості потребово-мотиваційного компонента досліджуваного феномену в ЕГ
збільшилися на 10,6 %, а середнього (рефлексивно-вибіркового) – на 11,3 %. Варто зазначити, що
зменшилися показники достатнього (пасивно-репродуктивного) (на 12,2 %) та низького
(безвідповідального) (на 9,7 %) рівнів.
Заслуговує на увагу ситуація в КГ, де відмічено деяке зростання високого (альтруїстично-духовного)
(на 2,5 %) й середнього (рефлексивно-вибіркового) (на 2,6 %) рівнів та деяке зниження достатнього (на
2,7 %) й низького (на 2,4 %) рівнів.
Заключним у окремому кількісному дослідженні був кількісний аналіз контрольних зрізів відносно
формування практично-поведінкового компонента культури взаємин молодших школярів при умові
організації добродійної діяльності, дані якого наведено у табл. 2.
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Таблиця 2.
Динаміка сформованості практично-поведінкового компонента культури взаємин молодших
школярів у добродійній діяльності, %
Контрольна група
Експериментальна група
Рівні сформованості
до
після
до
після
експерименту експерименту експерименту експерименту
30,6
27,7
31,8
14,5
Низький
29,3
27,1
27,6
17,2
Достатній
17,9
20,2
18,1
33,7
Середній
22,2
25
22,5
34,6
Високий
Аналіз одержаних результатів сформованості практично-поведінкового компонента культури взаємин
молодших школярів при умові організації добродійної діяльності виявив якісну перевагу на користь ЕГ
на високому (альтруїстично-духовному) (КГ – 25 %, ЕГ – 34,6 %) та середньому (рефлексивновибірковому) (КГ – 20,2 %, ЕГ – 33,7 %) рівнях й нижчі показники на низькому (безвідповідальному) (КГ
– 27,7 %, ЕГ – 15,4 %) та достатньому (пасивно-репродуктивному).
Наприкінці дослідження в учасників ЕГ виявилося зниження ситуативності у дотриманні
загальноприйнятих норм поведінки й етикету у взаєминах, зайнявши чітку активну позицію у боротьбі з
проявами антидобродійної діяльності. Респонденти ЕГ демонструють серйозність у активній протидії
негативним проявам у взаєминах між однолітками та бажання до позитивного їх налагодження. Залучення до
різноманітних колективних справ сприяло зародженню у дітей любові до своїх друзів, однокласників,
розвиваючи у них гостру потребу у позитивних взаєминах, уважно слухати та прислухатися до порад, у
ввічливій поведінці та взаємоповазі тощо. Ще одним важливим досягненням було підвищення сформованості
об’єктивного критичного ставлення до негативних дій, що свідчить про зацікавленість проблемами та
присутність інтересу до оточуючих людей. Застосування методик на виявлення ставлення та позицій
молодших школярів засвідчило зростання кількості респондентів, які більш критично оцінюють не лише
оточуючих, але й свої дії у взаєминах і докладають чимало зусиль для налагодження позитивної атмосфери
культури взаємин. Дедалі частіше учні надавали перевагу компаніям однолітків, ніж усамітненню.
Серед учасників ЕГ зріс відсоток учнів, які усвідомили та на практиці втілюють отримані знання: уважно
слухають і не перебивають, виявляють високий рівень культури у взаєминах із різними людьми, намагаються
не завдавати шкоди, а чинити добродіяння, отримують задоволення від часу проведеного із ровесниками та
друзями. Усе це разом сприяє укріпленню та подальшому розвитку взаємин між ровесниками, а саме: спільні
прогулянки та сумісне проведення дозвілля, легке підтримання розмови (з друзями та новими знайомими),
радісно проводять ігровий час та жваво пропонують свої ідеї, отримуючи щире задоволення.
Результати спостережень показали істотне збільшення числа учнів ЕГ, які активно приймають
допомогу, взаємодопомогу та надають безкорисливу допомогу. Це демонструє наявність в учнів діючих
механізмів самоконтролю власних емоцій, умінь не вихвалятися та не нав’язуватися. Однак респонденти
зазначають про наявність проблем при оцінюванні власних дій у взаєминах у добродійній діяльності та
запізнілому виправленні допущених недоліків.
Динаміку змін у рівнях сформованості практично-поведінкового компонента культури взаємин
молодших школярів у добродійній відображено на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка рівнів сформованості практично-поведінкового компонента культури взаємин
молодших школярів у добродійній діяльності, %.
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Низький
Достатній
Середній
Високий

КГ
20,8
33,1
23,5
22,6

ЕГ
9,5
20,9
37,1
32,5

КГ
16,2
33,8
27,4
22,6

ЕГ
7,5
18,9
39,1
34,5

КГ
13,4
24,6
42,3
19,7

ЕГ
5,9
13,3
52,5
28,3

Практичноповедінковий

Потребовомотиваційний

Етичноемпатійний

Рівні сформованості
культури взаємин учнів

Когнітивноінтелектуальний

Одержана картина показує, що показники високого (альтруїстично-духовного) рівня сформованості
практично-поведінкового компонента культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності в
ЕГ зросли на 12,1 %, середнього (рефлексивно-вибіркового) – на 15,6 %. Водночас кількість дітей
молодшого шкільного віку з достатнім (пасивно-репродуктивним) рівнем сформованості культури
взаємин зменшилася на 10,4 %, а з низьким (безвідповідальним) – на 17,3 %.
Натомість у КГ серед респондентів відбулося незначне зниження низького (безвідповідального) та
достатнього (пасивно-репродуктивного) рівнів, що становило 2,9 % і 2,2 % відповідно.
Зорганізоване нами експериментальне дослідження сприяло якісному покращенню компонентів
сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності.
Порівняльні дані вихідного експерименту (див. табл. 3) демонструють динаміку сформованості
культури взаємин молодших школярів КГ і ЕГ.
Таблиця 3.
Показники сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності
Компоненти культури взаємин учнів
молодшого шкільного віку, %

КГ
27,7
27,1
20,2
25

ЕГ
14,5
17,2
33,7
34,6
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Динаміка

Динаміка

Одержані результати дали змогу виявити домінування високого (альтруїстично-духовного) й
середнього (рефлексивно-вибіркового) рівнів у когнітивно-інтелектуальному, етично-емпатійному,
потребово-мотиваційному та практично-поведінковому компонентах сформованості досліджуваного
феномену, що було показано учнями ЕГ.
Тут простежується плавний зв’язок між усіма компонентами, коли групу дітей зі сформованим високим
(альтруїстично-духовним) рівнем доповнюють діти середнього (рефлексивно-вибіркового) рівня, а
кількість учнів із середнім (рефлексивно-вибірковим) рівнем поповнюють школярі достатнього (пасивнорепродуктивного) рівня і останніми до дітей достатнього (пасивно-репродуктивного) рівня приєднується
частина учнів із низьким (безвідповідальним) рівнем. Таким чином, відбувається поступовий відтік
молодших школярів від групи з безвідповідальним рівнем сформованості культури взаємин молодших
школярів у добродійній діяльності. Цьому сприяють збільшення практичного багажу знань
загальнолюдських взаємин, набуття навичок культури взаємин та безкорисливої добродійної діяльності.
Порівняльний аналіз результатів, досягнутих учасниками КГ та ЕГ на констатувальному й
формувальному етапах педагогічного експерименту, відкрив можливість зафіксувати позитивну
динаміку рівнів сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності ЕГ
порівняно з КГ (табл. 4).
Таблиця 4.
Динаміка рівнів сформованості культури взаємин молодших школярів
у добродійній діяльності за результатами констатувального та
формувального етапів експерименту (у %)
Рівні
Контрольна група
Експериментальна група
сформованості
культури
На початок
На кінець
На початок
На кінець
взаємин
експериекспериекспериекспери
молодших
менту
менту
менту
менту
школярів
21,7
19,5
– 2,2
21,8
9,3
– 12,5
Низький
32,1
29,6
– 2,5
30,6
17,5
– 13,3
Достатній
25,7
28,4
+ 2,7
27,4
40,6
+ 13,2
Середній
20,4
22,5
+ 2,1
20,2
32,4
+ 12,2
Високий
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Якісний аналіз даних із табл. 4 показав, що в ЕГ кількість дітей із низьким (безвідповідальним) рівнем
сформованості культури взаємин зменшився з 21,8 % аж до 9,3 %, тоді як у КГ 21,7 % –лише до 19,5 %.
Зниження відсотків показав і достатній (пасивно-репродуктивний) рівень у ЕГ з 30,6 % до 17,5 %, а у КГ
– тільки з 32,1 % до 29,6 %. Інша картина відкривається на середньому (рефлексивно-вибірковому) рівні,
де показники ЕГ підвищились з 27,4 % до 40,6 %, а у КГ – тільки з 25,7 % до 28,4 %. Приємно вразила
ситуація із високим (альтруїстично-духовним) рівнем, де в учнів ЕГ дані підвищились з 20,4 % до 22,5 %,
а у КГ – тільки з 20,2 % до 32,4 %.
Динаміку виявлення змін у рівнях сформованості культури взаємин молодших школярів у
добродійній діяльності за результатами дослідження відображено на рис. 3.

Рис. 3. Динаміка рівнів сформованості культури взаємин молодших школярів
у добродійній діяльності за результатами дослідження, %.
Одержані результати дослідження дозволили зробити низку деяких числових висновків, насамперед:
серед учнів ЕГ збільшився відсоток дітей середнього (рефлексивно-вибіркового) (13,2 %) та високого
(альтруїстично-духовного) (12,2 %) рівнів сформованості культури взаємин молодших школярів у
добродійній діяльності. Водночас показник достатнього (пасивно-репродуктивного) рівня знизився на
13,3 %, те саме відбулося і з даними безвідповідального рівня (12,5 %).
Зміни у позитивну сторону наявні і у КГ, щоправда незначні: високий (альтруїстично-духовний)
рівень підвищився лише на 2,1 %, а середній (рефлексивно-вибірковий) – на 2,7 %. Незначні зміни є і у
достатньому (пасивно-репродуктивному) рівні, який знизився на 2,5 % та у низькому
(безвідповідальному) рівні на 2,2 %.
На даному етапі роботи вважаємо за необхідне зазначити, що на вихідному етапі дослідження не
прослідковувалося різкого темпу росту кількості учнів молодшого шкільного віку з альтруїстичнодуховним рівнем сформованості культури взаємин в умовах впливу добродійної діяльності. З нашої
точки зору, це пояснюється об’ємністю досліджуваного феномену та віддаленості у часі та просторі.
Процес виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності не завершився на
цьому, він потребує титанічних зусиль самих дітей, об’єднання педагогів із батьками та комплексу інших
суспільних та загальнолюдських чинників.
Висновки. Проведений аналіз та синтез матеріалів дозволив виокремити відповідно до кожного
компоненту дослідження культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності критерії та
показники, що стали основою змістових характеристик сформованості досліджуваного феномену.
Ретельне дотримання комплексу педагогічних умов сприяло одержанню сприятливих змін у кількісних
даних процесу формування культури взаємин у дітей молодшого шкільного віку засобами добродійної
діяльності. Ефективність виховного процесу визначалась також особистісною позицією школяра,
впевненістю у власних силах, твердістю власного ''Я'', здатністю використовувати одержані знання у
життєвих ситуаціях, прагнути до окультурення взаємин та сприйняття добродійності як невід’ємної
частини себе та навколишнього оточення.
Перспективи подальших наукових розвідок. Подальшої розробки вимагає діагностика рівнів та
типів культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності у різних сферах діяльності
особистості, гендерних взаєминах.
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Гавриш И. И. Особенности сформированности культуры взаимоотношений младших школьников в
благотворительной деятельности на формирующем этапе эксперимента (потребностномотивационный и практически-поведенческий компонент).
В статье рассмотрены особенности сформированности потребностно-мотивационного и практически
поведенческого компонентов воспитания культуры взаимоотношений младших школьников в
благотворительной деятельности. Исследованы уровни сформированности указанных компонентов
культуры взаимоотношений младших школьников в благотворительной деятельности после применения
разработанной модели. Представлены результаты формирующего этапа исследования
сформированности потребностно-мотивационного и практически-поведенческого компонентов
культуры взаимоотношений младших школьников в благотворительной деятельности.
Ключевые слова: культура взаимоотношений, потребностно-мотивационный компонент, практическиповеденческий компонент, уровни сформированности, критерии культуры взаимоотношений.
Gavrysh I. І. Features of Cultural Relations Formedness between Primary School Children in Charitable
Activities on a Forming Stage of the Experiment (Need-Motivational and Practical-Behavioral Component).
The processes of democratization and humanization in the Ukrainian society, integrative processes in the
European and international community need to change the priorities of educational cultural relations of modern
primary school children. This situation requires the clarification of the formedness level of need-motivational
and practical-behavioral components of the phenomenon of cultural relations between primary school children
in charitable activities. The analysis of the quantitative results of the assessment formedness level concerning the
need-motivational component of cultural relations between primary school children in charitable activities
showed the growth among those indicators of the EG at medium (CG – 42.3 %, EG – 52.3 %) and high (CG –
19.7 %, EG – 28.3%) levels and the decline at low (CG – 13.4 %, EG – 5.9 %) and sufficient (CG – 24.6 %, EG
– 13.3 %) levels. The repeated detection concerning the younger pupils' needs necessary for the effective
educational cultural relations in charitable activities showed progressive changes in the students' responses.
Although some respondents of the EG continue avoiding general and implicit answers and wording. The analysis
of the results of forming the practical behavioral component of cultural relations between primary school
children in case of charitable activity showed the qualitative advantage in favor of the EG at high (CG – 25 %, E
G – 34.6 %) and medium (CG – 20.2 %, EG – 33.7 %) levels and lower rates at low (CG – 27.7 %, EG – 15.4
%) and sufficient. The study participants of the EG showed the situational decrease in the observance of
generally accepted norms of the behavior and etiquette in relationships in the active struggle against all
manifestations of anti-charitable activities. Also, respondents of the EG demonstrate the seriousness in
combating the negative effects in the relationships. The effectiveness of the educational process is defined as the
students' position, self-confidence, ability to apply their knowledge in real-life situations, strive for the
cultivation of relationships in charitable activities.
Key words: culture of relationships, need-motivational component, practical-behavioral component, levels of
formedness, criteria of cultural relations.
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІРТУАЛЬНИЙ МУЗЕЙ

У статті досліджено основи ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у
навчальний процес та роль викладача. Обґрунтовано доцільність використання компетентнісноорієнтованого методу. Визначено актуальність застосування у навчальному процесі сучасних
комп’ютерних технологій. Систематизовано основну мету, місію, цілі, завдання, методологію
формування віртуального музею. Виділено основні аспекти використання інтеграції методу проектів
та музейної педагогіки шляхом формування віртуального музею.
Ключові слова: віртуальний музей, педагогічні технології, компетенції, інновації у навчанні,
комп’ютерні технології.
Постановка проблеми. Актуальним у період трансформації світового освітянського простору є тема
дослідження використання сучасних педагогічних технологій, яка займає головне місце в педагогічному
дискурсі останніх років. Як результат, зазначає Н. Кропотова, наголос в освіті "переноситься з проблем
накопичення певних знань, умінь, навичок у тих, хто навчається, на формування творчої активності
особистості, готовності самостійно діяти та приймати рішення в умовах, яких не було при житті
покоління батьків" [1: 101].
У теперішніх умовах дедалі більше підіймаються дискусії серед науковців щодо тлумачення поняття
"педагогічна технологія". Його синонімами є "технологія навчання", "освітні технології", "технології в
навчанні", "технології в освіті". Це поняття доволі часто використовується в психолого-педагогічній теорії
та є багатогранним, що залежить від уявлення науковцями структури і складових освітнього процесу.
Використання сучасних педагогічних технологій в навчальному процесі ВНЗ створює зовсім нові
можливості реалізації дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації навчання, позитивно
впливає на розвиток пізнавальної діяльності студентів, їх творчої активності, свідомості, реалізує умови
переходу від навчання до самоосвіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість авторів досліджує ефективність
використання педагогічних технологій у навчанні, серед них: Г. К. Селевко, В. І. Андрєєва,
В. П. Беспалько, В. І. Боголюбова, М. В. Кларін, В. Ю. Пітюкова, В. А. Сластьоніна, Я. А. Савельєва та
ін. Теоретичні й практичні аспекти інноваційних педагогічних технологій організації навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах розглядались в дослідженнях О. Гохберга,
О. Євдокимова, І. Козловської, А. Слободенюка, інноваційні технології професійної підготовки
майбутніх викладачів досліджені в роботах І. Богданової. Актуальним на даному етапі розвитку
педагогічної науки залишається питання використання та впровадження сучасних педагогічних
технологій у професійну підготовку фахівця в умовах вищої школи.
Мета, завдання та методика досліджень. Метою дослідження статті є характеристика
компетентнісного підходу викладачів у вищій школі, визначення ролі та готовності освіти до
впровадження сучасних інноваційних технологій, виділення одного із методів сучасних педагогічних
технологій – методу проектів на основі дослідження гурткової роботи з віртуальним музеєм.
Основними завданнями були: визначення ролі та основних компетенцій викладача у впровадженні
сучасних педагогічних технологій; дослідження поняття компетентнісного підходу в навчанні; розгляд
мети використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі; виокремлення мети, місії,
завдань, цілей для побудови віртуального музею із дисципліни "Інформатика".
Теоретичною і методологічною базою слугували фундаментальні положення сучасної педагогічної
науки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблеми дослідження. У статті використано
такі методи дослідження, як: системний підхід (визначення основної мети, місії, методології
використовуваної для створення віртуального музею); теоретичного узагальнення та абстрактно-логічні
методи (систематизації і узагальнення завдань, цілей віртуального музею із дисципліни "Інформатика");
графічний метод (зображення основних компетенцій викладача, структури готовності викладача до
впровадження інноваційних технологій, градації пошуку у віртуальному музеї).
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день питання, що стосуються організації освітнього
процесу, методів, форм і засобів навчання, підготовки висококласних фахівців, якості викладання
освітніх дисциплін, розвитку культурного потенціалу вищих навчальних закладів – пріоритетний
напрямок освітньої платформи України. У зв'язку з цим широке застосування у вітчизняній освіті
набувають нетрадиційні для нього форми навчання та контролю ефективності, що знаменують своїм
приходом критерії зміни освітньої парадигми [2: 12].
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Досить висока увага у навчальному процесі приділяється компетенціям, які співставляються з
професіоналізмом викладача. Звідси, наведемо лідируючі позиції особистості викладача на рис. 1.
володіння інформаційними технологіями
соціальна активність
вільна орієнтація в соціумі
толерантність до оточуючих
висока мобільність і здатність безперервного слідування освітнім маршрутом
протягом всього життєвого циклу людини
Рис. 1. Лідируючі компетенції особистості викладача.
З широким впровадженням компетентнісного підходу в навчання збільшився кругозір щодо змісту,
понять освіти, її методів, принципів та технологій. На сьогодні важливим етапом у розвитку
компетентнісно-орієнтованої освіти є впровадження нових конкретних науково-методичних розробок.
Компетентнісний підхід у системі освіти України на даному етапі є загальновизнаним. У той же час,
серед науковців здійснюються дискусії щодо його теоретичних моделей та інструментальних засобів
реалізації. Потребують об’єднання в загальну методику численні класифікації та типи компетенцій,
представлені різними авторами. Тому, доцільним є впровадження компетентнісного підходу на практиці за
допомогою систематизації та узагальнення використовуваних у даний час педагогічних методик і програм.
Компетентнісно-орієнтоване управління підготовкою компетентних фахівців професійного навчання
вимагає створення загальної концепції та нової моделі взаємодії суб'єктів освітнього процесу в українських
вузах, спрямоване на розвиток професійної компетентності випускників. На процес підготовки молодих
фахівців у системі вузу значний вплив має зовнішнє середовище. У сучасних умовах зростає роль соціального
партнерства
всіх
суб'єктів
соціальної
інфраструктури,
зацікавлених
у
кваліфікованому,
конкурентоспроможному фахівці. Тому, введення в дію загальних освітніх стандартів, заснованих на
компетентнісному підході і є державною нормою, яка регулює якість освіти, значно підвищить можливості
розробки і реалізації нових моделей компетентнісно-орієнтованого управління освітою [3: 32].
На нашу думку, метою підготовки компетентного фахівця в сучасних умовах може бути: сприяння
формуванню професійної компетентності, яка виражається у здатності вирішувати різні види
професійних задач, що виникають в реальних ситуаціях життєдіяльності на основі теоретичних знань,
наявного соціокультурного досвіду практичного вирішення задач, аналізу власного досвіду і
можливостей для цього.
Зазначимо, що провідними функціями інноваційного навчання можна вважати:
• інтенсивний розвиток особистості студента та педагога;
• демократизацію їх спільної діяльності та спілкування;
• гуманізацію навчально-виховного процесу;
• орієнтацію на творче викладання і активне вчення, ініціативу студента в формуванні себе як
майбутнього професіонала;
• модернізацію засобів, методів, технологій навчання, що сприяють формуванню інноваційного
мислення майбутнього професіонала [4: 68].
Динамічний розвиток комп’ютерних технологій дозволяє викладачам використовувати в навчальному
процесі на досить високому рівні комп’ютерну техніку. При цьому в процесі навчання з’являється все
більше й більше можливостей застосування комп’ютерів для викладення навчального матеріалу.
Надається можливість використання комп’ютерів під час лекцій і практичних занять, а також у
позааудиторній роботі. Для зацікавлення студентів в ефективному навчанні викладач у сучасному світі
має можливість використання не тільки ілюстративного матеріалу, але й презентацій, комп’ютерного
моделювання, анімацій, відеофільмів та інші.
Проте, як зазначають фахівці, зараз темпи технічного розвитку комп’ютерів значно випереджують темпи
технології комп’ютерного навчання, його психолого-педагогічного осмислення й дослідження. Існує ще
значний відрив від реальної необхідності у використанні комп’ютерної техніки у ВНЗ України [5: 113].
Проблематикою у цьому напрямку є перешкоди впровадження комп’ютерної техніки у навчальний
процес, які пов’язуються з соціально-психологічними, а іноді й дидактичними та практичними
характеристиками. Відповідно до цього випливає можливість виділення груп проблем. Перші з яких
відповідають непристосованості й незвичності використання комп’ютерів. Наступні пов’язані з навчальнометодичним забезпечення. Іншій групі притаманне нерозуміння викладачами мети впровадження ЕОМ,
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звідси й комп’ютерна неграмотність. Тому, шляхами поліпшення даної ситуації повинно бути
впровадження нових методів інноваційних технологій навчання за допомогою комп’ютерних технологій, а
також за їх допомогою розвивати самостійну й мотиваційну діяльність студентів.
Розробка програмного забезпечення і методика застосування програм ЕОМ у практичній діяльності –
найбільш значущі проблеми. Незважаючи на відмінності, проблеми розроблення програмного забезпечення
і методики застосування програм тісно переплетені, а іноді й неподільні: ефективність методики
комп’ютеризованого навчання на 90 % визначається якістю тих програм, які до неї включені [6].
Викладачам для впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес потрібно спочатку
визначитись з пакетом використовуваних при цьому навичок та умінь роботи з комп’ютером, тобто чітко
розробити методику та визначити головну мету навчання за допомогою ЕОМ для зацікавлення студентів.
Самостійна робота студентів при цьому відіграє високу роль. Так, як студенту на індивідуальне навчання
відводиться майже половина курсу, то використання комп’ютерної технології, яке пришвидшить процес
виконання завдань та підвищить інтерес до матеріалу, є найбільш актуальним.
Іщенко представляє структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності як сукупність
компонентів, наведених на рис. 2, які взаємообумовлені та пов’язані між собою [5: 114].

Когнітивний
компонент

Мотиваційний
компонент

Креативний
компонент

Рефлексивний
компонент

Рис. 2. Структура готовності викладача до інноваційної педагогічної діяльності.
Варто зазначити, що мотиваційний компонент відповідає індивідуальному для викладача
пізнавальному інтересу до застосування та впровадження інноваційних педагогічних технологій.
Характерним для когнітивного компоненту готовності до інноваційної педагогічної діяльності є
усвідомлення педагогом своїх навичок та вмінь, тобто тут основним є сукупність знань викладача про
тлумачення інноваційних педагогічних технологій, їх типів, особливостей, ознак, функцій, тощо для
професійної діяльності особистості. Характерними рисами креативного компоненту є творча уява,
креативне (гнучке, критичне, інноваційне) мислення, а також здатність до створення нового,
нетрадиційного підходу до організації навчально-виховного процесу. Характеризується індивідуальністю
та саморозвитком рефлексивний компонент структури.
Отже, в подальшому розвитку педагогічної науки варто робити акцент саме на ці компоненти
готовності викладача до інноваційної педагогічної діяльності та за допомогою їх вивчення ефективно
удосконалювати методики сучасних педагогічних технологій.
Далі перейдемо до дослідження сучасних педагогічних технологій, які дають можливість не тільки для
проведення ефективних занять та підвищення якості знань, але і для організації успішної дослідницької
діяльності студентів у її різних формах. Звернемо увагу на сучасну музейну педагогіку, яка спрямована на
активізацію творчого мислення та навичок в особистості. Актуальним тут є розробка різноманітних методик
роботи зі студентами, що змінюють їх роль і позиції у музейно-педагогічному процесі.
Основними ознаками, які відрізняють навчання в музейній педагогіці слугують добровільність та
неформальність. Особливістю навчання є максимально можлива реалізація своїх навичок і задоволення
інтересів. З цією метою вводиться використання методу проектів. Студенти, використовуючи музейні
матеріали, інтегрують свої знання, вміння з багатьох галузей науки, навички, творчі здібності,
комп’ютерні технології.
Створення віртуального музей відбувається на основі інтеграції двох методик – музейної педагогіки та
методу проектів. Далі розглянемо основні цілі, завдання, мету, методи та місію створення студентами
віртуальних музеїв у навчальному процесі з дисципліни "Інформатика". Цілі та завдання часто
ототожнюються в науковій літературі. Однак, це не зовсім коректно, оскільки ціль – це бажаний стан об'єкта в
майбутньому, а завдання – це ті заходи, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей.
Тому, виділимо наступні можливі цілі створення віртуального музею із дисципліни "Інформатика":
• збереження архівних матеріалів;
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• залучення студентів до дослідницької роботи з матеріалами музею.
Дане дослідження виховує в студентів такі напрями роботи:
• пошукове дослідження (збір, аналіз, обробка, систематизація, збереження матеріалів);
• маркетингове дослідження (подання отриманих матеріалів на конференціях, викладення у мережі
Інтернеті).
В якості методологічної основи віртуального музею із дисципліни "Інформатика" використовується
методологія створення електронних музейних колекцій (слайд-шоу фотографій, анімаційна графіка,
тощо), віртуальних екскурсій, а також використання розширеного пошуку по сайту музею.
Основною метою створення віртуального музею із дисципліни "Інформатика" – навчання студентів
працювати в команді, зацікавлення до співпраці з іншими дисциплінами, використання сучасних
інноваційних технологій для подання накопичених матеріалів з еволюції розвитку дисципліни,
виховування творчих здібностей та креативного бачення дисципліни в студентів, а також надання
широкого доступу до досліджуваних матеріалів.
Наступними можливими завданнями створення віртуального музею є :
1. Сформулювати концепцію відбору інформаційних документів, а також принципи формування
віртуального музейного фонду.
2. Визначити форму доступу до електронних експонатів музею (необхідність реєстрації для
перегляду, програми перегляду і обмеження щодо копіювання).
3. Сформулювати вимоги до оформлення віртуального музею, визначити порядок формування
каталогів, словників, класифікаторів пошуку (ключові слова, слова-визначення) та інших інформаційних
складових в структурі музею.
4. Сформувати базу даних (БД) для представлення музейних матеріалів.
5. Провести наповнення баз даних зображеннями музейних експонатів.
6. Створити віртуальні екскурсії (тури) по музею (оглядові, тематичні, для іноземних відвідувачів), в
тому числі з підтримкою голосового супроводу (аудіогід).
7. Розробити архітектуру інформаційної системи (тобто, сайту) для функціонування в глобальній
мережі Internet.
Необхідно зазначити, що так як електронні експонати музею будуть носити багаторівневий характер
(до їх числа входять зображення, відео та аудіоінформація та ін.), то буде корисним і важливим провести
градацію у каталозі пошуку, наведену на рис. 3.
Пошук по:
Персоналіям

Об’єктам

Досягненням

Проектам та розробкам

Ключовим подіям

Каталогу публікацій

Сторінкам виставкових залів,
віртуальних екскурсій
Рис. 3. Градація в каталозі пошуку.

Тематичним колекціям

Місія віртуального музею із дисципліни "Інформатика" полягає в збереженні спадщини з історії, передачі
спадщини майбутнім поколінням, а також в освіті та вихованні музейних відвідувачів. Перебуваючи в
суспільстві і здійснюючи свою діяльність для суспільства, віртуальний музей співвідноситиме свою
діяльність з культурними потребами людей, пропагуючи соціально орієнтовані цінності.
На нашу думку, варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку людства майже всі накопичені
культурою за тисячоліття цінності є по можливості доступними у цифровому вигляді. Сучасна
проекційна, цифрова техніка пропонує вражаючий інструментарій для досягнення художніх, творчих,
експозиційних ефектів. Перед суспільством відкриваються можливості реконструкції будь-якого
середовища, будь-то культурне, або природне.
Використовуючи інструменти неосяжної електронної культурної спадщини, автор має можливість
побудувати найдивовижніші музеї, експозиції та виставки. За допомогою новітніх технологій виникає
можливість занурити відвідувача в будь-яку композиційну постановку, яка буде для прикладу змінювати
пори року або проходитимуть роки її зростання, тощо. Таке впровадження технологій надихає людей на
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відвідування тематичних віртуальних музеїв, де можна відправитись в будь-яку історичну епоху, етнічне,
природне, побутове середовище, показати, проілюструвати найважливіші моменти життя і творчості,
досягнення видатних людей, імітувати "рідну" атмосферу творінь мистецтва.
Так що є підстави, за словами Дріккера, стверджувати: "з появою цифрових технологій і глобальних
мереж відкривається нова сторінка в публічному житті музею" [7].
Проблемою у сучасному світі є подолання ефекту інерції в інноваційних комп’ютерних технологіях,
пов’язаних із формуванням системи віртуальних музеїв. Для цього потрібно використовувати
інноваційні ідеї, які ще жодного разу не були використані в світовій практиці, а також кардинальні
методи, пов'язані з новим "цифровим" явищем культурної спадщини. Досягнення ефекту, що не існує
поза цих технологій, є важливим для поданих проектів.
Однак зайняти гідне місце в сучасній, пересиченій розвагами культурі зовсім непросто. Головна
небезпека для чергового сайту в Інтернеті – розпастися, розсипатися на окремі картинки, сторінки, число
яких вимірюється багатьма мільйонами. Стержень, ствол віртуального музею, здатний підтримати
інтерес, увагу відвідувача, – його цілісність, виражена в сильному, вражаючому художньому образі [7].
Наступила нова ера, прагматична, високотехнологічна. Сьогодні в музеях починають з’являтись
комп’ютери, високотехнічні технології, мультимедійні засоби, цифрові мережі, тощо. Початок
інтенсивного розвитку етапу технологічного прискорення вже розпочався, що свідчить про загальне
підвищення професіоналізму в області обчислювальної техніки та інформаційних технологій. На початку
технології вбачались чимось нереальним, навіть дещо магічним, що самі по собі приносили дивовижні
результати та зачаровували своїми нескінченним можливостями, тому все інше відходило на задній план.
Професіонали-технологи нового покоління в співдружності з музейними фахівцями відповіли часу:
здобутки можна перераховувати довго. Але питання, пов'язані з принциповими проблемами
"віртуального" музею, специфікою сприйняття з дисплея, психологічного, емоційного контакту
користувача з твором в електронному форматі поки не знайшли рішення [7].
Безперечним є факт про те, що будь-які сучасні педагогічні технології навчання не в змозі
сформувати науково-педагогічного працівника як фахівця високого рівня, якщо він сам професіонально
та особистісно до цього не готовий. На думку авторів сучасного посібника "Революція в навчанні",
"люди незалежно від свого віку можуть навчитися достоту всього, якщо їм дати змогу використовувати
власний стиль навчання і свої сильніші риси" [8: 98].
Висновки. Отже, співставлення та взаємне використання традиційних та інноваційних методів в
навчанні є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства загалом та навчально-виховного процесу.
В зв’язку з цим зазначимо, що використання лише традиційних методів у викладацькій діяльності є
неефективним, на відміну від застосування комплексного підходу оптимального співставлення та
систематизації усього спектру сучасних методів та форм організації навчання.
Тому, впровадження в навчальний процес взаємопов’язаного методу проектів та музейної педагогіки
є одним із найсучасніших інноваційних методів в навчанні і потребує подальшого дослідження та
розгляду на професійному рівні. Прикладом такої інтеграції методів є віртуальний музей, який
розглянутий у зв’язку з дисципліною "Інформатика", та має високий потенціал виправдати очікування,
покладені на дану гурткову роботу студентів.
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Головач Е. П. Cовременные педагогические технологии: виртуальный музей.
В статье исследованы основы эффективности внедрения инновационных педагогических технологий в
учебный процесс и роль преподавателя. Обоснована целесообразность использования
компетентностно-ориентированного метода. Определена актуальность применения в учебном
процессе современных компьютерных технологий. Систематизированы основные цели, миссия, роль,
задачи, методология формирования виртуального музея. Выделены основные аспекты использования
интеграции метода проектов и музейной педагогики путем формирования виртуального музея.
Ключевые слова: виртуальный музей, педагогические технологии, компетенции, инновации в обучении,
компьютерные технологии.
Golovach E. P. Modern Pedagogical Technologies: a Virtual Museum.
During the world educational transformation the most relevant research topic is the use of modern pedagogical
technologies, which occupies a central place in the pedagogical discourse in recent years. Therefore, the comparison
and mutual use of traditional and innovative methods in teaching is an essential part of the modern life in general and
the methodological and educational process. Today the issues relating to the organization of the educational process,
methods, forms and meaning of education, highly skilled professionals’ training and quality of teaching educational
disciplines of cultural meaning for the higher education are a priority line for the educational platform of Ukraine.
The article explores the basics of efficiency of innovative educational technologies introduction into the learning
process and the teacher's role in providing them to the university students. The use of the competence-oriented method
is obtained. The relevance for the modern computer technologies application in the educational process is determined.
The main goals, mission, role, objectives, methodology for creating a virtual museum are systemized. The basic
aspects of two methods integration, such as project-based learning and museum pedagogy, have been analyzed. The
role and readiness of education to the introduction of modern innovative technologies are defined. The allocation of
one of the modern methods of pedagogical technologies – a project-based method which relies on a group study of the
virtual museum – is specified. The use of the modern pedagogical technologies creates entirely new possibilities for
the realization of didactic principles of the differentiation, positive effect on the development of the students’ cognitive
activity, their creative activity and consciousness.
Key words: virtual museum, pedagogical technologies, competency, innovation in education, computer technologies.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглянуто шляхи вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих учителів- філологів,
розвиток професійної і загальної культури яких характеризується достатньо високим рівнем
професійної компетентності. Одним із таких шляхів автор вважає сформованість у майбутніх
фахівців з філологічних спеціальностей компетентності у сфері писемного мовлення за допомогою
моніторингових технологій, які дозволять корегувати освітній процес і управляти ним. У статті
також проаналізовано поняття моніторингу як багатокомпонентного явища. Автором обґрунтовано
доцільність використання тестового контролю як одного з ефективних засобів моніторингу рівня
сформованості компетентності в письмі майбутніх учителів-філологів, а також визначено
особливості здійснення писемного мовлення за допомогою тестових завдань.
Ключові слова: моніторинг, компетентність у письмі, тестовий контроль,
рівень навчальних досягнень у письмі.
Постановка проблеми. Сучасний етап формування і укріплення культурного, інтелектуального,
соціального та науково-технічного потенціалу України ставить перед вищою школою завдання
вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, які поєднують у собі освіченість і
духовність, загальну культуру і світоглядну переконаність, здатність до самостійного вибору
оптимальних методів та прийомів вирішення проблем професійної підготовки. З огляду на означені
вимоги зростає відповідальність вищих навчальних педагогічних закладів за результати освітньої
діяльності, де якість професійної підготовки вчителів-філологів стає основним фактором, що дає змогу
управляти нею, оцінювати рівень її розвитку та підвищувати ефективність. Отже, на сучасному етапі є
потреба у підготовці вчителів-філологів, розвиток професійної і загальної культури яких відзначається
достатньо високим рівнем професійної компетентності.
Шляхами реалізації поставлених перед вищою школою цілей є сформованість у майбутніх фахівців з
філологічних спеціальностей, зокрема, вчителів з англійської мови, компетентності у сфері писемного
мовлення, системне, детальне, систематичне відстеження фактичного рівня сформованості даної
компетентності у студентів-філологів за допомогою моніторингових технологій з метою внесення науково
обґрунтованих корекцій в управління зазначеним об’єктом і планування його подальшого розвитку.
Моніторинг якості освіти – це багатокомпонентне явище. Моніторинг передбачає вивчення рівня
навчальних досягнень учасників навчально-виховного процесу на всіх його етапах, прогнозування
успішності та слабких сторін в організації та здійсненні навчально-пізнавальної діяльності студентів і
викладачів, виявлення освітніх стандартів, забезпечення розвитку суб’єктів освіти та їхньої взаємодії,
отримання зворотного зв’язку в управлінні педагогічного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню моніторингу освітнього процесу присвячено низку
наукових праць вітчизняних учених. Так, створення організаційно-педагогічних умов моніторингу якості
освіти було об’єктом дослідження багатьох науковців, серед яких С. Бабінець, Є. Коротков, І. Лапшина,
І. Підласий, Г. Сухович, Г. Сазоненко, Б. Чижевський. Моніторинг як засіб удосконалення системи
інформаційного забезпечення управління освіти розглядали О. Абдуліна, В. Горб, О. Локшина, О. Майоров,
С. Сіліна та ін., моніторинг розвитку навчальної діяльності – у праці З. Рябової. Моніторингу
загальноосвітньої підготовки учнів присвятили свої дослідження К. Краснянська і Л. Краснокутська, а
моніторингу результативності навчального процесу – Н. Вербицька. Управління навчальною діяльністю
студентів на основі моніторингу досліджували Г. Єльнікова, О. Мариновська, Д. Матрос та ін.
Питання моніторингу сформованості професійної компетентності фахівців у сфері інформаційних
технологій знайшли своє відображення у роботах М. Литвиненка, Н. Рижова, В. Фоміна та ін.
Усе викладене вище засвідчує, що у даний час у педагогічній науці поки що недостатньо розроблене
питання цілісного бачення проблеми формування компетентності в письмі студентів філологів,
незважаючи на теоретичну значущість. В той же час спостерігається відсутність досліджень,
присвячених моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі і, зокрема, тестам, як одному з
продуктивних засобів контролю рівня сформованості компетентності в письмі студентів філологічних
факультетів. Отже, необхідний пошук тестових завдань, які б дозволили адекватно визначити реальний
рівень досягнень в писемному мовленні на основі теорії діяльності і зумовлює актуальність даної статті.
Метою статті є обґрунтування необхідності використання тестування як одного з ефективних засобів
моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі майбутніх учителів-філологів.
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Виклад основного матеріалу. Ми поділяємо точку зору тих науковців, які вважають, що сучасний
учитель повинен поєднувати добре розвинені мовні і мовленнєві навички з глибокими фаховими
науковими знаннями, достатньою теоретичною і практичною загальною педагогічною компетентністю,
методичною майстерністю, сформованими професійними якостями і широким загальнокультурним і
професійним світоглядом [1: 2-10]. У роботах зарубіжних учених Л. Божович, М. Гінзбурга, С. Іванова,
Є. Савушкіної, Л. Мітіної наголошується на нерозривній єдності самовизначення, особистісного та
професійного розвитку, які є компонентами системи стимулювання особистісного та професійного
розвитку майбутніх філологів у професійній освіті [2: 237-238]. В якості такої системи стимулювання
може виступати психолого-педагогічна технологія оцінки навчальних досягнень і рівня розвитку
вчителів-філологів – моніторинг. В свою чергу, в сучасній педагогіці та психології освітній моніторинг
може визначатись як система організації збору, зберігання, обробки та розповсюдження інформації щодо
діяльності педагогічної системи, яка забезпечує безперервне відстеження за її станом і прогнозування
розвитку [3]. Варто зауважити, що освітній моніторинг включає поняття "педагогічна діагностика" і
"контроль". В межах контролю як виду управління освітнім процесом порівнюється запланований і
реальний стан контрольованого об’єкта, наприклад, досягнення майбутніх учителів-філологів у межах
засвоєння освітньої програми. Педагогічна діагностика – це, як відомо, педагогічна діяльність, яка
направлена на вивчення фактичного стану і специфічних особливостей суб’єктів педагогічної взаємодії, а
також на прогнозування тенденцій їх розвитку як основи та проектування педагогічного процесу. Отже,
застосування в педагогічному процесі технологій освітнього моніторингу дозволить вирішити існуючі
проблеми, так як моніторинг зумовлює: постійний збір інформації про об’єкти контролю (в нашому
випадку професійні знання, вміння і навички, в тому числі і з писемного мовлення), тобто виконання
функції відстеження; вивчення об’єкта за одними й тими ж критеріями з метою виявлення динаміки змін;
компактність, мінімальність вимірюваних процедур та їх включення в педагогічний процес.
Одним із компонентів цього процесу є контроль як спосіб отримання педагогічної інформації. Ми
вважаємо, що тестовий контроль (перевірочні та контрольні роботи, іспити) є найбільш ефективним
засобом отримання такої інформації порівняно з традиційними формами контролю знань. Це пов’язано з
тим, що питання виміру знань і вмінь студентів набуває підвищеної уваги у зв’язку з наближенням
вітчизняної освіти до міжнародних стандартів. Так як оцінювання і контроль навчальних досягнень
студентів-філологів здійснюються за кінцевим результатом і майже не піддаються оцінці їх діяльність,
рівень розвитку в динаміці та вплив зовнішніх факторів на момент оцінювання, ми вважаємо за доцільне
розглядати успішність визначеного нами контингенту студентів у двох аспектах: як процес просування від
одного рівня навчального досягнення до іншого і як результат досягнення певного стандарту. З цього
випливає, що існує потреба в пошуку об’єктивних методів і засобів оцінювання знань і вмінь майбутніх
фахівців. Особливо це важливо, коли йдеться про компетентність в писемному мовленні. Відомо, що
писемне мовлення є метою і важливим засобом навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі.
Студенти повинні володіти певним переліком умінь, які містить чинна програма для університетів [4: 1112, 30]. Ось чому перед викладачем вищого навчального закладу стоїть завдання вимірювання реального
рівня сформованості цих умінь за допомогою впорядкованого набору і опису тестових завдань з метою їх
багаторазового використання в процесі навчання. Основним призначенням цих тестових завдань є
визначення реального рівня навчальних досягнень майбутніх учителів-філологів, що забезпечуються тільки
при дотриманні певних положень, які, в свою чергу визначають передумови тестового контролю рівня
володіння писемним мовленням майбутніх фахівців. Так, ми вважаємо, що спроба визначити види тестів з
писемного мовлення та сформулювати їх цілі може, на нашу думку, спростити процедуру оцінювання
дійсного рівня досягнень майбутніх учителів філологічних спеціальностей у писемному мовленні.
Відомо, що цілі тесту з англійської мови в системі тестового контролю можна виділити, визначивши
головні завдання тесту, провідну функцію тестування. А основною метою тесту з писемного мовлення в
університеті є визначення рівня сформованості комунікативно-мовленнєвих умінь визначеної категорії
тестованих здійснювати писемне спілкування під час вирішення тестових завдань в типових ситуаціях в
позатестових і тестових обставинах. Цілі зазначеного тесту можуть бути різними залежно від виду
тестового контролю, так як вони включають різні завдання, мають різні функції і статус результатів.
Так, метою тестів поточного контролю є надання майбутнім учителям-філологам можливості відчути
свій прогрес у навчанні писемного мовлення, усвідомити свої сильні та слабкі сторони, з одночасним
навчанням прийомів самоконтролю та визначення шляхів удосконалення. Одночасно, поточний контроль
має за мету вимірювання рівня володіння окремими навичками і вміннями письма (наприклад,
орфографічними і граматичними навичками письма, вміння описувати у письмовій формі події минулого
і майбутнього тощо). Основна функція поточного контролю – це функція зворотного зв’язку, так як
такий вид контролю, з одного боку, дає змогу унаочнити інформацію для студентів щодо їх успішності
та визначити, над чим варто працювати для досягнення кращих результатів у написанні письмових робіт,
а з іншого боку, допомагає викладачеві отримувати інформацію про успішність оволодіння майбутніми
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фахівцями-філологами певною частиною навчального матеріалу за короткий термін навчання і в разі
потреби скорегувати свій план роботи. Статус результатів такого тестування низький.
Метою тематичного контролю з писемного мовлення є отримання інформації про успішність процесу
оволодіння студентами-філологами конкретної теми згідно з чинною програмою. Основною функцією
даного виду контролю вважається оціночна функція, а статус результатів середній (студенти отримують
оцінку своїх досягнень в оволодінні визначеною темою), що, в свою чергу, дозволяє викладачеві
отримувати інформацію щодо ступеня володіння вміннями писемного мовлення в межах однієї взятої
теми. Варто також зазначити, що метою тематичного тестування буде вимірювання навчальних
досягнень майбутніх учителів-філологів в оволодінні вмінням здійснювати писемне висловлювання в
межах визначеної теми (наприклад, рівня навчальних досягнень в оволодінні англійською мовою для
вирішення тестових завдань з писемного мовлення за темою ''Personal Identification'').
Тестологи вважають, що рубіжне і підсумкове тестування подібні за всіма своїми характеристиками.
Специфіка цих видів тестового контролю та їх відмінність полягає в тому, що вони є офіційними
процедурами. Для проведення даних видів тестування у навчальному процесі вищого навчального
закладу повинні відводитись спеціальний день і час. Треба зазначити, що рубіжне і підсумкове
тестування розрізняються за цілями і змістом відповідного тесту.
Основна мета рубіжного тестування полягає в отриманні інформації про рівень навчальних досягнень
студентів-філологів в оволодінні писемним мовленням згідно з програмними вимогами в певний термін
навчання (семестр, навчальний рік). Мета підсумкового тестування полягає у визначенні рівня
навчальних досягнень майбутніх учителів-філологів в оволодінні зазначеним видом мовлення згідно з
програмними вимогами за певний проміжок навчання (наприклад, рік). Зміст відповідного тесту
зумовлюється змістом навчання за даний період. Для реалізації рубіжного тестування використовується
рубіжний тест, а для підсумкового – підсумковий. Завдання таких тестів – визначення рівня навчальних
досягнень даного контингенту тестованих в оволодінні іншомовною комунікативною компетентністю у
писемному мовленні. Оціночна і констатуюча функції є основними функціями згаданих вище видів
тестування. Статус результатів такого тестування високий, тому є підставою для виставлення оцінки в
офіційні документи (залікову книжку). Варто також акцентувати увагу на тому, що в програмі для вищих
навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з англійської мови зауважується, що система
контролю повинна включати поточний і підсумковий контроль, цілі і зміст яких повинні відповідати
цілям і змісту навчання. Поточний контроль реалізується під час виконання студентами поточних тестів,
письмових контрольних робіт, написання есе, творів тощо і ґрунтується на завданнях, які розробляються
кожним окремим університетом.
Щодо завдань для проведення підсумкового контролю, вони повинні відповідати рекомендаціям,
поданим у програмі, оскільки його цілі та зміст співвідносяться із завданнями та рівнями досягнень за
певний період (наприклад, рік [4: 13].
Варто також зауважити, що розробка комплексу тестових завдань з писемного мовлення повинна
базуватись на прийнятих положеннях: визначення типів тестових завдань за конкретними критеріями;
здійснення добору прийомів тестування для складання окреслених типів тестових завдань; опис тестових
завдань для вимірювання дійсного рівня сформованості вмінь писемного мовлення у майбутніх учителівфілологів під час проведення підсумкового тестування; уточнення методу оцінювання відповідей
тестованих; визначення структури комплексу тестових завдань [5: 163].
Враховуючи ці положення, варто пам’ятати про особливості здійснення писемного спілкування, а
саме: типи тестових завдань повинні співвідноситись з типами комунікативних завдань, які
застосовуються в процесі навчання писемного мовлення; тестове завдання є інструментом моделювання
мовленнєвої поведінки тестованих; писемне висловлювання вимагає від автора більшої розгорнутості
змісту та чіткості висловлювання; всі продукти писемного мовлення повинні фіксуватись у графічних
знаках; важливість зв’язку письма з іншими видами мовленнєвої діяльності, що важливо для здійснення
писемного спілкування. Вищезгадані особливості здійснення писемного мовлення зумовлюють
реалізацію конкретних умінь писемного мовлення як об’єктів тестового контролю, що вимагає
здійснювати добір таких тестових завдань, які максимально моделюють реальне спілкування в письмовій
формі та спонукають тестованого на створення письмового продукту.
Визначаючи основні типи тестових завдань, варто враховувати такі характеристики, які можуть бути
покладені в основу визначення тестових завдань, як види писемних висловлювань, створюваних
студентами, та прийоми навчання писемного мовлення, за допомогою яких реалізуються визначені типи
тестових завдань.
Відомо, що будь-яка діяльність людини складається з певних дій. Так, Г. Суходольський визначає ці
дії як предметну діяльність, представлену у вигляді ієрархічної системи дій, і виділяє 3 рівні: 1)
елементарні дії; 2) складні індивідуальні дії; 3) складні колективні дії. Визначальним для дії є результат
(продукт), що є важливим для вивчення професійної діяльності [5]. В даному випадку такою
професійною діяльністю майбутнього учителя-філолога є навчальна діяльність у письмі. Продуктом
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такої діяльності є ті письмові висловлювання, які отримуються в результаті здійснення письмових дій,
які продукуються у вигляді листа, листівки, нотаток, інструкцій, автобіографії, короткого твору,
розповіді, письмового опису тощо.
Висновки. Отже, базуючись на вимогах чинної програми для університетів і врахувавши особливості
здійснення писемного висловлювання, можливо структурувати вміння і визначити необхідні вміння, якими
повинні володіти майбутні фахівці при здійсненні цих писемних висловлювань. Це дозволить визначити
поточні і підсумкові тестові завдання, які реалізуються в певних уміннях даного виду мовлення як об’єктів
тестового контролю. Такі тестові завдання повинні дозволити викладачеві дослідити і визначити дійсний
рівень сформованості компетентності в письмі майбутніх учителів-філологів.
Перспективою подальших наукових досліджень залишаються такі питання, як розробка методики
використання тестових завдань для визначення дійсного рівня сформованості різних видів
компетентностей та використання тестового контролю як засобу моніторингу професійних знань
майбутніх студентів-філологів.
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Лытнёва И. Ф. Тестовый контроль как способ мониторинга уровня формирования
компетентности в письме студентов филологических специальностей.
В статье рассматриваются пути решения проблемы подготовки высококвалифицированных учителейфилологов, развитие профессиональной и общей культуры которых характеризуется достаточно
высоким уровнем профессиональной компетентности. Одним из таких путей автор считает
формирование у будущих специалистов филологических специальностей компетентности в области
письменной речи при помощи мониторинговых технологий, которые позволяют корректировать
образовательный процесс и управлять ним. В статье также анализируется понятие мониторинга как
многокомпонентного явления. Автором обосновывается целесообразность использования тестового
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контроля как одного из эффективных видов мониторинга уровня формирования компетентности в
письме будущих учителей-филологов с помощью тестовых заданий.
Ключевые слова: мониторинг, компетентность в письме, тестовый контроль,
уровень учебный достижений в письме.
Lytnyova I. F. Testing as a Way of Monitoring the Philological Students' Educational Achievements in the
Writing Competence.
The solution of the problem of preparing the highly qualified philological teachers is represented in the article.
Our society needs highly qualified teachers with the high level of the professional and general culture. The
article deals with the question of monitoring in the process of the future philologists’ professional and
pedagogical training. This question is raised because of the practical necessity of the Ukrainian system
educational monitoring improvement, its significance in the process of projecting the single conceptual policy,
the strategy and the practice of developing the native pedagogical education on the integrational stage of the
Ukrainian state into the European community. The materials of the article are dedicated to the problem of the
educational monitoring formation, methods and provisions. Also, the problem of quality monitoring of future
specialists’ training and its development in the national and foreign pedagogical theory and practice are
analyzed; the backgrounds of the quality monitoring of future philology teachers’ training are defined. The
terms ''quality of education'' and ''monitoring of educational quality'' are represented in the article. It has made
possible to present the connection between the requirements of mastering the competence in writing and the
approach to the integral measuring, evaluation, assessment and functioning of the multilevel system of
monitoring. The formation of monitoring the qualified education in Ukraine is based on understanding of the
state importance of implementing this process as the scientific based research. It is proved that testing is one of
the important ways of monitoring the level of forming the future teachers-philologists' competence in writing. It
is stressed that such monitoring is possible only with the definite tests, which can show the dynamic progress of
educational achievements of future teachers' writing competence with the help of tests.
Key words: monitoring, writing competence, testing, educational achievements in writing competence.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО
КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті подано характеристику сутності та змісту технології підготовки майбутніх учителів
математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Визначено базові змістові характеристики
зазначеної підготовки. Виокремлено компоненти технології – актуалізаційний, змістово-діяльнісний та
оцінно-результативний і обґрунтовано їх взаємозв’язок та взаємозумовленість.
Ключові слова: технологія, проектування, конструктивно-проектувальна діяльність,
педагогічна діяльність.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Технологія як науково-педагогічне поняття досить
добре вивчене в педагогічній науці, хоча з’явилося в інших галузях людського знання. Так, дослівно
технологія означає ''сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів, наприклад,
технологія металів, хімічна технологія, технологія будівельних робіт і т. п.'' [1: 688]. У різних джерелах
поняття технології використовують у кількох провідних смислах, найчастіше: 1) як синонім поняття
''методика'' або ж ''форма організації навчання''; 2) як сукупність форм, методів, засобів навчання, які
використовуються для досягнення поставленої педагогічної мети; 3) як сукупність і послідовність усіх
методів і процесів, які дають можливість отримати очікувані або ж задані наперед результати [2].
На важливості технологічного підходу в педагогічних дослідженнях наголошує В. П. Беспалько:
''Будь-яка діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво ґрунтується на інтуїції,
технологія – на науці. З мистецтва все починається, технологією закінчується, щоб потім все почалося
спочатку'' [3: 5]. Нині педагогічні технології стали невід’ємною складовою теорії і практики професійнопедагогічної освіти. Їх відмінність від інших технологій полягає в тому, що вони спрямовані на
зростання ефективності навчально-виховного процесу за рахунок залучення педагогічного ресурсу.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та проектування технології підготовки майбутніх учителів
математики до конструктивно-проектувальної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Технологічний підхід до підготовки майбутніх учителів математики
до конструктивно-проектувальної діяльності має двоаспектну природу, оскільки сама по собі технологія
також є зразком проектування – педагогічного проектування. Педагогічна технологія передбачає строге
наукове проектування й точне відтворення успішних педагогічних дій. Вона може розглядатися як
сукупність зовнішніх і внутрішніх способів діяльності, спрямованих на послідовну реалізацію їх
взаємозв’язку, при чому цілком виявляється особистість педагога.
У нашому дослідженні ми проектуємо власну технологію підготовки майбутніх учителів математики
до конструктивно-проектувальної діяльності, але використовуємо набутки інших науковців, описані
нами в теоретичній частині дисертаційного дослідження.
Реалізація проектної технології має організовуватися з дотриманням таких дидактичних принципів, як:
– принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку (розвиток інтелектуальної, емоційновольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості; залучення до різних видів навчально-пізнавальної
діяльності з метою цілеспрямованого розвитку загальних і спеціальних здібностей, пізнавальних
інтересів та потреб у саморозвитку та самовдосконаленні);
– принцип гуманізації (утвердження особистості студента як найвищої соціальної цінності,
найповніше розкриття його здібностей, нахилів, уподобань; задоволення особистісних освітніх потреб);
– принцип науковості (формування наукового світогляду студентів відповідно до сучасного рівня
розвитку науки);
– принцип оптимізації (вибір та реалізація найкращого варіанту організації самостійної навчальнопізнавальної діяльності студентів з урахуванням конкретних умов, необхідних зусиль викладачів,
студентів та їх реальних можливостей для здобуття максимально можливих результатів за мінімально
необхідних затрат часу);
– принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів (створення умов, за яких студент
займає активну особистісну позицію і найбільш повно розкривається як суб’єкт навчально-пізнавальної
діяльності) з огляду вмотивованості до її виконання;
– принцип активності, свідомості та самостійності студентів (спонукання студентів до
цілеспрямованої самостійної навчально-пізнавальної активності; формування потреби у здійсненні аналізу
результатів власної пізнавальної діяльності; активізація прагнення до пізнавальної самостійності).
© Фонарюк О. В., 2014
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Орієнтованість технології підготовки майбутніх учителів математики до конструктивнопроектувальної діяльності, спрямованої на пізнавальний інтерес та творчу самореалізацію студентів,
забезпечує розвиток їх інтелектуальних можливостей, вольових якостей, творчих здібностей, оскільки
здійснюється з метою розв’язання певних проблем шляхом раціонального поєднання теоретичних знань
з їх практичним застосуванням. Відповідно реалізація цієї технології полягає у постановці перед
студентами дидактично чи педагогічно значущої навчальної проблеми, вирішення якої потребує набуття
нових знань, інтегрування їх з попередньо набутим життєвим та педагогічним досвідом, здійснення
конкретних дослідницьких дій, аналізу отриманих результатів, формулювання висновків.
Щодо процесу розвитку конструктивно-проектувальних знань, умінь та навичок у майбутніх учителів
математики, то науковці вказують на такі позитивні моменти його реалізації:
– доцільність інтегрованості методу проектів із процесом формування проектувально-конструктивних
умінь;
– актуальність для сьогодення способів організації результативної самостійної діяльності студентів та
її спрямованість на підготовку до конструктивно-проектувальної діяльності;
– дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів студентів, мотивації їх пізнавальної
активності та пізнавальної самостійності;
– спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх учителів математики, становлення
їх емоційно-вольової сфери;
– досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, проникнення в сутність як математичних
феноменів, так і педагогічних явищ, процесів;
– можливість формування потреби в самостійній навчально-пізнавальній діяльності;
– установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого використання ІКТ;
– поєднання індивідуальних форм розвитку конструктивно-пізнавальних умінь з груповими та
колективними формами взаємодії;
– корекція процесу формування конструктивно-проектувальних умінь з метою пошуку найбільш
ефективних способів отримання конкретного (практичного) результату чи створення певного
професійного педагогічного продукту.
Розглянувши стан та можливості підготовки майбутніх учителів математики до конструктивнопроектувальної діяльності, ми пропонуємо розглядати технологію означеної підготовки в сукупності
кількох взаємопов’язаних компонентів – актуалізаційного, змістово-діяльнісного та результативного.
Актуалізація підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної
діяльності тлумачиться нами як процес розвитку позитивної мотивації на сформованість конструктивнопроектувальних знань, умінь та навичок, особистісних якостей майбутніх педагогів, а також відповідне
емоційно-позитивне тло процесу формування проектувально-конструктивних умінь. При цьому ми
маємо на увазі, що мотив – це спосіб спонукання до діяльності, пов’язаний із задоволенням особистості;
натомість мотивація – це мотив, помножений на ситуативні фактори, як вважає Н. О. Брюханова [4]. До
ситуативних факторів автор відносить вплив різних людей, специфіку діяльності й ситуації тощо. Згідно
з проблемою нашого дослідження, ситуативними факторами є зміст та специфіка навчального процесу у
ВНЗ, специфіка майбутньої професійної діяльності вчителя математики, вплив науково-педагогічного
персоналу вузу та педагогів шкіл на підготовку майбутніх учителів математики до конструктивнопроектувальної діяльності, тощо.
Актуалізація підготовки майбутнього вчителя математики до конструктивно-проектувальної
діяльності спирається на побудову цілей навчання, перед якими ставляться певні вимоги, а саме:
1) підготовка вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності має узгоджуватися із
загальними вимогами до кваліфікації вчителя математики, тобто зі стандартом вищої педагогічної освіти;
2) конструктивно-проектувальна діяльність в умовах загальноосвітньої школи має бути закладена у
змісті професійної підготовки;
3) навчальна діяльність студентів повинна реалізуватися в таких формах, які сприяють розвитку
конструктивно-проектувальних умінь.
Актуалізаційний компонент вміщує також певні емоційно-мотиваційні характеристики майбутнього
вчителя математики для його підготовки до конструктивно-проектувальної діяльності, а саме: творче
мислення й здатність до винахідництва; суспільно значущі ціннісні орієнтації. Крім того, на рівень
готовності до конструктивно-проектувальної діяльності впливають також поєднання індивідуального та
сукупного досвіду проектувальної діяльності (за Г. О. Лєбєдєвою) [5], а також сукупність
проектувальних ЗУНів та вміння самоаналізу проектувальної діяльності (за О. В. Кручай) [6].
Змістово-діяльнісний компонент. Змістові характеристики професійної підготовки майбутніх
учителів математики визначаються, насамперед, структурними компонентами навчального плану. Для
нашого дослідження важливо виокремити зі змісту підготовки ті складові, які сприяють підготовці
майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності проектувальноконструктивних умінь. Враховуючи, що напрям підготовки ''Педагогіка і методика середньої освіти''
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передбачає великий блок психолого-педагогічних дисциплін, ми відводимо вивченню цих дисциплін
особливе місце в підготовці до конструктивно-проектувальної діяльності майбутніх педагогів. Проте
підготовка вчителя математики має свою специфіку, тому блок спеціальних дисциплін також може
розглядатися як змістовий простір такої підготовки.
Одним із змістових компонентів нашої технології стосовно підготовки до конструктивнопроектувальної діяльності є курс загально гуманітарних дисциплін. Вважаємо, що головними функціями
загально-гуманітарних дисциплін щодо підготовки майбутнього вчителя математики до конструктивнопроектувальної діяльності є такі:
– формування в майбутніх педагогів цілісної картини світу, яка відображає глобальні проекти й
сконструйована у взаємозв’язку й взаємозумовленості складових частин;
– розвиток у майбутніх учителів математики вміння аналізу та синтезу як загальнометодологічних
методів пізнання задля формування достатнього рівня проектувальних і конструктивних умінь;
– розвиток термінологічної й загальнокомунікативної культури майбутнього вчителя математики;
– засвоєння загальних основ майбутньої професійної діяльності, її місця в структурі професій,
формування загального поняття про систему освіти тощо.
У центрі загальногуманітарної підготовки вчителя математики знаходиться курс філософії, який має
певне значення для підготовки майбутнього вчителя математики до конструктивно-проектувальної
діяльності, а саме:
– завдяки засвоєнню загальнометодологічного змісту курсу філософії у майбутнього педагога
формується методологічна культура, яка дає йому можливість логічно й доцільно конструювати
навчальний процес у загальноосвітній школі;
– знання основ філософської діалектики сприяє утворенню у свідомості майбутнього педагога
цілісної картини світу й професійно-педагогічної діяльності як простору її створення у школярів;
– суттєво впливає на підготовку вчителя до конструктивно-проектувальної діяльності вивчення тем,
що стосуються процесу пізнання, наукового пізнання та ін.
Має певне значення для майбутньої конструктивно-проектувальної діяльності й курс ''Українська
мова за професійним спрямуванням'' (''Українська ділова мова''), який вивчається майбутніми
математиками на першому курсі. Ми вважаємо основними завданнями цього курсу для підготовки
майбутніх учителів до конструктивно-проектувальної діяльності такі:
– формування термінологічної культури майбутнього вчителя, поповнення його словникового запасу,
розвиток уміння коректно висловлювати свою думку;
– засвоєння навичок стислої чи розгорнутої професійної мови і мовлення, навичок реферування,
логічного формулювання думки тощо.
Курс психолого-педагогічних дисциплін покликаний сформувати в майбутніх учителів математики
комплексне уявлення про педагогічний процес та методи, технології його організації. Протягом навчання
у ВНЗ майбутні педагоги проходять курс історії педагогіки, педагогіки, психології тощо. Базові
характеристики та значення окремих психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів
математики до проектувально-конструктивної діяльності представлено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Базові характеристики та роль окремих психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх
учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності
Назва
Роль та значення для підготовки
психологоМета і значення вивчення курсу
до конструктивнопедагогічної
проектувальної діяльності
дисципліни
Розширити
пізнавальну
сферу Формування
уявлення
про
студентів, надати знання у галузі конструктивно-проектувальну
загальної
психології,
сформувати діяльність як психічний процес;
уявлення про розвиток психіки та розвиток
психологічної
Психологія
свідомості, про психічні процеси та підготовленості до професійної
індивідуально-психологічні властивості діяльності вчителя математики
особистості, про особливості поведінки загалом, та до конструктивноособистості в діяльності та спілкуванні. проектувальної діяльності зокрема.
Розвиток уявлень про педагогічний
процес
як
структурноВисвітлити теорію та практику
функціональний об'єкт; формування
єдиного
всесвітньо-історичного
Історія
вмінь
структурувати
цілісний
педагогічного
процесу,
розкрити
педагогіки
історико-педагогічний
процес,
закономірності становлення школи,
вичленяти в ньому головне і
народної освіти.
другорядне, моделювати історичну
реальність у сфері педагогіки.
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Педагогіка
(загальна
педагогіка,
дидактика,
теорія
виховання)

Узагальнити
теоретико-методичні
засади класичної науково-педагогічної
спадщини; засвоїти основи сучасних
вітчизняних і світових провідних
концепцій і теорій педагогічної науки;
знати і вміти використовувати
досягнення вітчизняної і світової
педагогічної практики.

Формування знань, умінь та
навичок педагогічної діяльності;
розвиток умінь структурування
педагогічної
інформації,
проектування
теоретичного
матеріалу на практичну діяльність
в умовах загальноосвітньої школи.

Зважаючи на суттєве значення психолого-педагогічного блоку підготовки майбутніх учителів
математики до конструктивно-проектувальної діяльності, ми вважаємо, однак, що спеціальні дисципліни
мають особливе, непересічне значення для здійснення вчителем математики конструктивнопроектувальної діяльності в умовах загальноосвітньої школи.
Основними завданнями дисциплін спеціального блоку (''Елементарна математика'', ''Аналітична
геометрія'', ''Диференціальна геометрія і топологія'', ''Алгебра і теорія чисел'', ''Математичний аналіз'',
''Теоретична фізика'', ''Методика навчання математики'' та ін.) в площині проблеми підготовки вчителя
математики до конструктивно-проектувальної діяльності вважаємо наступні:
– формування вміння будувати і досліджувати математичні моделі реальних об’єктів, явищ, процесів і
задач, пов’язаних з ними, за допомогою математичних об’єктів, відповідних математичних задач;
– формування вміння оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки
математичної задачі, її характеру і особливостей;
– формування вміння проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на
математичному матеріалі;
– розкриття значення математики в загальній і професійній освіті та трудовій діяльності людини;
– засвоєння майбутніми вчителями математики загальних принципів користування науковою й
методичною літературою;
– знання категорійної специфіки конструктивно-проектувальної діяльності (план, схема, структура,
конструкт, проект тощо);
– розвиток вміння працювати з інформацією конструктивно й планомірно: вміння формулювати цілі і
висновки; навички проектування наукового тексту; вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати,
узагальнювати та ін.;
– здатність працювати з навчальним матеріалом: побудова схеми доповіді, викладу, розповіді;
складання плану розповіді; здатність характеризувати математичний об’єкт тощо.
– навчання студентів співставляти зміст дисциплін спеціального блоку з курсом математики
загальноосвітньої школи, проектувати цей зміст на зміст шкільного підручника;
– формування в майбутніх учителів математики вміння конструювати матеріал для пробних уроків у
загальноосвітній школі під час практики з урахуванням вивчених курсів.
Проаналізувавши змістові характеристики технології підготовки майбутніх учителів математики до
конструктивно-проектувальної діяльності, зазначимо, що головними недоліками змістового наповнення
цього процесу вважаємо: відсутність чітких взаємозв’язків між навчальними дисциплінами щодо
розвитку у студентів конструктивно-проектувальних умінь і навичок; нестача сучасного навчальнометодичного забезпечення змісту професійної підготовки вчителя математики до конструктивнопроектувальної діяльності.
Поряд із змістовими характеристиками важливе значення мають також форми навчання у ВНЗ, які
забезпечують підготовку вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності (лекція,
практичне заняття, лабораторне заняття, самостійна робота студентів, педагогічна практика) та методи
навчання, завдяки яким досягається належний рівень підготовки майбутніх учителів математики до
конструктивно-проектувальної діяльності (одним із провідних методів вважаємо метод проектів, який
дозволяє поєднати всі етапи зазначеної підготовки). Педагогічний навчальний проект як метод
підготовки вчителя математики може бути застосований в курсі загально-гуманітарної, психологопедагогічної і спеціальної підготовки.
До змістово-діяльнісного компонента нашої технології ми ввели також етапи підготовки майбутніх
учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності, яких ми вбачаємо три, як це подано в
таблиці 2.
Оцінно-результативний компонент технології підготовки майбутніх учителів математики до
конструктивно-проектувальної діяльності відображає взаємозв’язок поставлених перед цією технологію
цілей та проектованим нами результатом – підготовленістю майбутнього вчителя математики до
означеного виду діяльності. Категорія готовності до діяльності визначається нами як комплексне
особистісне новоутворення, яке становить сукупність знань, умінь та навичок конструктивнопроектувальної діяльності, а також особистісних характеристик майбутнього вчителя математики, що
відображають його мотивацію до реалізації цього виду діяльності.
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Таблиця 2.
Етапи підготовки майбутнього вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності
Сутність підготовки майбутнього
вчителя математики

Назва етапу
Етап засвоєння
теоретичних основ
конструктивнопроектувальної
діяльності

Етап засвоєння
практичних основ
конструктивнопроектувальної
діяльності
Етап закріплення
навичок й апробації
конструктивнопроектувальної
діяльності

Засвоєння загальних понять педагогічного
проектування, дидактичного проектування,
конструювання навчального процесу й
професійної
діяльності;
засвоєння
психологічних
основ
конструктивнопроектувальної діяльності.
Усвідомлення взаємозв’язку педагогічної
теорії і практики в конструктивнопроектувальній
діяльності;
занурення
студентів у методику моделювання й
проектування; практичне відпрацювання
конструктивно-проектувальних дій на
заняттях; самостійне опрацювання знань та
вмінь
конструктивно-проектувальної
діяльності.
Проектування навчальних планів, програм,
планів уроків математики; реалізація
конструктивно-проектувальної діяльності
під
час
педагогічних
практик
(квазіпрофесійна діяльність).

Навчальні дисципліни,
які забезпечують цей
етап
Філософія,
соціологія,
культурологія,
українська ділова мова,
психологія.

Дисципліни спеціального
блоку; курс педагогіки.

Дисципліни спеціального
блоку;
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навчання математики.

Висновок. Таким чином, нами розроблено технологію підготовки майбутніх учителів математики до
конструктивно-проектувальної діяльності, яка складається з трьох базових компонентів –
актуалізаційного, змістово-діяльнісного та оцінно-результативного. Змістово-діяльнісний компонент
розглядається нами як сукупність змісту, форм, методів та етапів підготовки до конструктивнопроектувальної діяльності. Проаналізувавши спроектовану нами технологію, доходимо висновку про
необхідність взамозв’язку всіх компонентів технології та компонентів змістового її блоку. Розроблений у
ході дослідження спецкурс ''Конструктивно-проектувальна діяльність майбутніх учителів математики''
доповнив та зміцнив змістово-діяльнісний компонент технології, що, на нашу думку, має суттєве
значення для майбутньої конструктивно-проектувальної діяльності вчителя математики.
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Фонарюк Е. В. Технология подготовки будущих учителей математики к конструктивнопроектировочной деятельности в общеобразовательной школе.
В статье представлена характеристика сущности и содержания технологии подготовки будущих
учителей математики к конструктивно-проектировочной деятельности. Определены базовые
содержательные характеристики указанной подготовки и компоненты технологии –
актуализационный, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный, а также обоснована
их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Ключевые слова: технология, проектирование, конструктивно-проектировочная деятельность,
педагогическая деятельность.
Fonaryuk O. V. The Technology of Training Future Maths Teachers to the Constructive and Project Activity
in the Secondary School.
The article provides the characteristics of the meaning and content of the future Maths teachers' training
technology to the constructive and project activity. Тhе basic meaning characteristics of the mentioned training
are defined and the components of the technology – actual, content-activity, estimation-effective and their
interconnection and interrelation are grounded. Content-activity component is considered as the complex of
contents, forms, methods and stages of the preparation to the constructive-project activity. Having analyzed the
projected technology, we conclude the necessity of the inrerelation of all the technology components and
components of its content unit. The elaborated in the course of the research the special course of the study
''Future Maths Teachers' Constructive-Project Activity'' completed and strengthened the content-activity
component of the technology. In our opinion, it has the essential meaning for the Maths teacher's future
constructive-project activity.
Key words: technology, projecting, constructive and project activity, teaching training.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
У статті доведено необхідність формування іншомовного соціокультурного навчального середовища для
учнів основної школи, метою якого є підвищення рівня сформованості іншомовної соціокультурної
компетенції. Представлено хід експериментального дослідження щодо впровадження та перевірки
ефективності моделі формування іншомовного соціокультурного навчального середовища для учнів
основної школи. Зокрема, виявлено недоліки на певних етапах експериментального дослідження, окреслено
ідеї їх уникнення. У статті проаналізовано одержані результати і зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: модель, іншомовне соціокультурне навчальне середовище, програма іншомовного
соціокультурного мінімуму, соціокультурна компетенція, експеримент, вправи та завдання, прийоми,
засоби навчання.
Постановка проблеми. У "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХI столітті"
підкреслено, що "держава повинна забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою
належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і
перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється …
виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою
ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу" [1: 2]. Зауважимо
також, що сьогодні сучасний школяр має широкий спектр можливостей для комунікативного обміну зі
своїми ровесниками з інших країн. Отже, необхідність формування cоціокультурної компетенції (далі
СКК) як однієї з основних цілей навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах України
обумовлено соціальним запитом суспільства.
У зв’язку з цим змінюються функції процесу навчання іноземної мови у школах. Метою реформи
середньої освіти на нових законодавчих і методологічних засадах є удосконалення рівня якості цього процесу.
Постає проблема такої його організації, яка б забезпечила послідовний, всебічний, системний розвиток
школяра, здатного до соціалізації його в іншомовній країні, міжкультурного спілкування та життя в
полікультурному світі. Основним стрижнем для розв’язання цієї проблеми є навчальна програма, в якій
відтворено зміст того, чим мають оволодіти школярі на певному етапі навчально-виховного процесу. Однак
аналіз основних засобів навчання, чинних на сьогодні в основній школі, зокрема, підручників, засвідчив певні
прогалини, що перешкоджають реалізації тих завдань, що стоять перед іншомовною освітою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення та структури навчального
середовища присвячені роботи низки вітчизняних та зарубіжних дослідників: В. Ю. Бикова,
В. В. Лапінського, Ю. О. Жук, В. А. Ясвіна, Ю. С. Мануйлова, В. І. Слободчикова та ін. Зміст іншомовної
соціокультурної компетенції досліджувався різними науковцями: науково обґрунтовано питання
мотивації, добору змісту і прийомів роботи з лінгвокраїнознавчими одиницями мови на середній та
старшій ступені загальноосвітньої школи (М. О. Аріян, Н. О. Бражник, А. Г. Крупко, Ж. Я. Лопасова,
М. О. Нефедова, О. Г. Оберемко, Н. О. Саланович та ін.); розроблено концепції та програми навчання
іноземних мов з їх соціокультурною складовою (Н. П. Басай, В. Г. Редько); створено підручники та
навчально-методичні посібники для загальноосвітньої школи з урахуванням соціокультурного підходу
до навчання (В. Г. Редько, Н. П. Басай, М. О. Кучма, В. М. Плахотник, Т. К. Полонська). У дослідженнях
останніх років значну увагу було приділено розгляду компонентного та структурного складу
соціокультурної компетенції, її ролі в особистісному розвитку школяра в період його становлення,
необхідності створення іншомовного соціокультурного мінімуму для школярів на різних етапах
навчання (І. А. Воробйова, В. Г. Редько та інші) [2; 3: 74].
Визначення не вирішених раніше частин проблеми, яким присвячена стаття. Меншою мірою
представлено дослідження питання створення соціокультурного мінімуму навчального матеріалу в межах
курсу 5 – 9 класів рівня стандарту, тобто дозованого впорядкування кількісного та якісного складу
соціокультурного навчального матеріалу відповідно до тематик спілкування та навчальних років в основній
школі. Вищезазначене, а також результати аналізу чинних підручників з іноземної мови для основної
школи, дає нам підстави стверджувати, що проблема оптимізації та диференціювання навчального
матеріалу соціокультурного спрямування, який би набув втілення у змісті засобів навчання для 5 – 9 класів,
а також форми та прийоми засвоєння такої інформації школярами все ще залишаються недостатньо
теоретично і практично дослідженими, що раніше було окреслено у низці наших публікацій [4].
Викладене вище визначило необхідність формування іншомовного соціокультурного навчального
середовища (далі ІСКНС), один із компонентів якого передбачає створення програми іншомовного
© Андрухів І. В., 2014
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соціокультурного мінімуму (далі ПІСКМ) для основної школи, зміст якої відтворював би обов’язковий обсяг
соціокультурних знань, умінь та навичок, яким повинен оволодіти школяр у межах визначених чинною
навчальною програмою сфер та тематик спілкування в курсі 5 – 9 класів. Передбачається, що реалізація цього
процесу забезпечить формування вмінь здійснювати міжкультурну комунікацію та формування іншомовної
СКК загалом. Зазначимо, що в умовах сучасної середньої школи об’єктивно неможливо презентувати у змісті
підручників абсолютно вичерпну інформацію щодо кожної теми. Важливим є включення до змісту
підручників з іноземної мови та інших засобів навчання найбільш цінного складу навчального матеріалу
соціокультурного спрямування у кількісному та якісному відношеннях, який має бути відтворений у
навчальній програмі. Відтак, для реалізації цього процесу нами вирішено створити модель формування
ІСКНС, де таке поняття трактується нами як складна багатокомпонентна категорія, спрямована на
підвищення ефективності оволодіння соціокультурними знаннями, вміннями та навичками під час навчання
іноземної мови учнями основної школи, що забезпечується: створенням іншомовного соціокультурного
мінімуму в межах програмних тем та навчальних років, а саме – ПІСКМ основної школи, контекст якої
обумовлений змістом іншомовної освіти, метою та завданнями навчально-виховного процесу; визначається
оптимальними прийомами, формами, засобами, технологіями засвоєння такого змісту.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є перевірка придатності
створеної моделі ІСКНС для учнів основної школи упродовж експериментального навчання, зокрема,
виявлення недоліків на певному етапі експериментального дослідження та розробка ідей їх уникнення,
аналіз одержаних результатів і формулювання відповідних висновків.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до концептуальних положень С. У. Гончаренка, під
експериментом у виконаній нами роботі мається на увазі багатопланова постановка науково обгрунтованого
дослідження щодо ефективності впровадженої у процес навчання ІМ моделі створення ІСКНС, метою якого є
підвищення рівня ефективності формування іншомовної СКК в учнів основної школи, а, отже, теоретичних та
соціально-педагогічних засад формування іншомовної СКК в учнів цього етапу навчання. Відтак,
експериментальна перевірка ефективності моделі формування ІСКНС для учнів основної школи проводилась
у кілька етапів: констатувальний зріз, етапи розвідувального експерименту, формувальний експеримент та
діагностувальні зрізи, аналіз результатів експериментальної діяльності. Відповідно до мети та поставлених
завдань, упровадження моделі здійснювалось упродовж 2011 – 2014 років.
У результаті проведеної аналітичної роботи з учнями у формі анкетування та спостережень, а також
аналізу засобів навчання, чинних у курсі 5 – 9 класів загальноосвітніх шкіл, де ІМ вивчається з першого класу
відповідно до навчальної програми рівня стандарту, ми дійшли висновку, що подолання існуючих недоліків
процесу формування іншомовної СКК в учнів основної школи можливе за реалізації певних умов, а саме:
− оптимізованого та диференційованого у межах програмних тем та навчальних років основної
школи навчального матеріалу соціокультурного спрямування на мовному, мовленнєвому,
ілюстративному та інформаційному рівнях, який склав програму соціокультурного навчального
мінімуму для основної школи, та його впровадження у процес навчання ІМ;
− використання дібраних прийомів, форм та засобів навчання у межах ІСКНС, зокрема,
удосконаленої системи вправ і завдань, спрямованої на ефективне формування іншомовної СКК.
Зазначимо, що до прийомів навчання і меж ІСКНС нами віднесено комунікативні та інтерактивні
види діяльності, зокрема, дискусії, соціально-рольові взаємодії, презентації, проектні види робіт та інші
типи навчально-комунікативних ситуацій. У їх межах передбачено реалізацію комплексу вправ: мовних
– умовно-мовленнєвих – мовленнєвих та комунікативних завдань. Процес упровадження моделі
формування ІСКНС для учнів основної школи здійснювався відповідно до певних етапів, кожен з яких
передбачав реалізацію конкретних навчальних дій та досягнення очікуваних результатів. Такий процес
схематично відтворено на рис. 1.
Корективи, внесені у зміст формування ІСКНС для учнів основної школи й підготовлені за результатами
моніторингу, дозволили удосконалити зміст та організацію формувального експерименту, а саме:
1) збільшено кількість комунікативних (ситуативно орієнтованих) завдань за рахунок зменшення
кількості умовно-мовленнєвих та мовленнєвих вправ;
2) на пізнавально-практичному етапі формування ІСКНС введено вправи та завдання, орієнтовані на
виокремлення відповідних СК одиниць в автентичних джерелах, фіксації форми їх прояву в рідній та
іншомовній культурі в письмовій формі з подальшим відтворенням та інтерпретуванням цієї інформації;
такі вправи та завдання були запропоновані замість певної кількості традиційних мовних – умовномовленнєвих – мовленнєвих вправ;
3) посилено спрямування добору СК навчального матеріалу відповідно до мотивів, інтересів та
потреб учнів на різних етапах навчання в основній школі;
4) збільшено кількість якісних ілюстративних і прагматичних матеріалів, що здатні допомогти
школярам сформувати уявлення про різні аспекти стилю життя іншомовної та рідної країни та слугувати а)
допоміжним засобом семантизації нової лексичної (СК) одиниці; б) засобом конкретизації змісту тексту, що
учні читали; в) візуальним інформаційним середовищем для продукування висловлювання в усній або
письмовій формах.
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Подальший перебіг експериментальної роботи включив упровадження розробленої моделі у процес
СК підготовки учня основної школи, а також аналіз отриманих результатів.
Проаналізувавши отримані у процесі експериментального дослідження дані, ми довели, що процес
формування іншомовної СКК буде ефективнішим, якщо будуть дотримані такі умови:
− орієнтованість вчителем у процесі презентування СК навчального матеріалу на контекст ПІСКМ
як на оптимізований та диференційований зміст СК одиниць, що складають навчальний мінімум у межах
програмних тем основної школи;
− використання удосконаленого комплексу вправ, завдань, прийомів і засобів оволодіння змістом
ПІСКМ, що набули урізноманітнення та здатні реалізовувати концентричне оволодіння системою СК
знань, умінь та навичок, соціальну ефективність та прагматичність щодо формування іншомовної СКК в
усіх видах мовленнєвої діяльності.
Загалом можемо констатувати, що упровадження моделі створення ІСКНС у процесі навчання ІМ в
основній школі забезпечило умови ефективнішого формування СКК учня: загалом, високий та достатній
рівні концентричного оволодіння СК знань та вмінь, розвитку мотивації до навчання ІМ, здатності до
самооцінки та самовдосконалення, формування цілісної системи знань та вмінь іншомовної СКК, що
було з’ясовано під час аналізу даних формувального експерименту.
Експериментальна перевірка засвідчила, що в учнів основної школи, котрі навчалися відповідно до
експериментальної системи за всіма показниками, рівень та якість сформованості іншомовної СКК
вищий, ніж в учнів, які здійснювали навчання за традиційною системою. Так, у процесі формувального
експерименту відбулися значні зміни у відсотковому розподілі учнів за рівнями сформованості СКК,
відчутно збільшилася кількість школярів у групах достатнього та високого рівня (на 12 %;б15 %) і
зменшилася у групах середнього та низького у понад 2 рази.
Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Результати експериментального
навчання підтвердили значущіть формування ІСКНС у процесі оволодіння іноземною мовою учнями
основної школи. Одержані дані дають підстави стверджувати, що мета й завдання, спроектовані в
дослідженні, досягнуті. Нові підходи до формування іншомовної СКК в учнів основної школи шляхом
формування ІСКНС, що пройшли апробацію за відповідною експериментальною методикою, є
ефективними та можуть бути використані у практиці загальноосвітніх шкіл, де іноземна мова вивчається
згідно з навчальною програмою рівня стандарту. Упроваджена модель формування ІСКНС для учнів
основної школи може слугувати базою для створення такого середовища для інших вікових категорій
учнів різних ступенів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для студентів вищих шкіл, що
вивчають іноземні мови.
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Андрухив И. В. Экспериментальная проверка модели формирования иноязычной социокультурной
обучающей среды для школьников основной школы.
В статье автор обосновывает необходимость формирования иноязычной социокультурной обучающей
среды для учеников основной школы, целью которой является повышение уровня сформированности
иноязычной социокультурной компетенции. Представлен ход экспериментального исследования по
внедрению и проверке эффективности модели формирования иноязычной социокультурной обучающей
среды для учеников основной школы. В частности, осуществляется выявление недостатков на
определённых этапах экспериментального исследования, описываются идеи их избегания.
Анализируются полученные результаты и формулируются соответствующие выводы.
Ключевые слова: модель, иноязычная социокультурная обучающая среда, программа иноязычного
социокультурного минимума, социокультурная компетенция, эксперимент, упражнения и задания,
приёмы, средства обучения.
Andrukhiv I. V. The Experimental Testing of the Foreign Socio-Cultural Learning Environment for
Secondary School Pupils of the 5th – 9th Grades.
The article demonstrates the need for the foreign socio-cultural learning environment formation for secondary
school pupils of the 5th – 9th grades, which aims to improve their foreign socio-cultural competence. In
particular, the need has been justified for socio-cultural knowledge and skills formation on the certain amount of
the educational material that makes the content of the foreign socio-cultural programme as one of the basic
environmental components. The experimental study way has been presented on the introduction of the foreign
socio-cultural learning environment model for secondary school pupils of the 5th – 9th grades and testing its
effectiveness. In particular the identification of the gaps at certain stages of the pilot study has been carried out;
ideas are outlined to avoid them. The paper describes the analysis of the results and formulates the conclusions.
Key words: model, foreign socio-cultural learning environment, foreign socio-cultural minimum programme,
socio-cultural competence, experiment, exercises and activities, methods, means of teaching and learning.
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ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В РЕСПУБЛІЦІ ТУРЕЧЧИНА:
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті на основі історичного та системного підходів проаналізовано комплекс проблем, пов’язаних із
вищою педагогічною освітою Республіки Туреччина; розкрито ґенезу педагогічної освіти Туреччини;
обґрунтовано необхідність пошуку шляхів удосконалення підготовки вчителя у Туреччині в умовах
євроінтеграційних процесів. На основі аналізу наукових досліджень українських та зарубіжних учених
визначено історичні етапи розвитку вищої педагогічної освіти Туреччини та подано їх характеристику,
розкрито зміст та структуру підготовки учителів, форми та методи навчання в університетах.
Встановлено, що перший етап розвитку вищої педагогічної освіти Туреччини характеризується
створенням першого в Османській імперії університету. Розкрито особливості другого етапу, який
розпочався із проголошення Турецької Республіки та створення національної системи вищої освіти,
мережі державних вищих закладів, основною метою діяльності яких було створення демократичної та
світської системи освіти. Визначено, що особливістю третього етапу є реформування системи вищої
освіти, інтенсивне відкриття державних, приватних і суспільних університетів, створюваних і
фінансованих з бюджету країни приватними особами та суспільними фондами. З’ясовано, що в умовах
Болонського процесу й інтеграції вітчизняної вищої школи до європейського освітнього простору все
більше уваги приділено системному підходу до вивчення особливостей педагогічної освіти; розкрито
загальні та особливі риси сучасного освітнього простору Республіки Туреччина на основі системнопорівняльного аналізу підготовки учителів у Туреччині та провідних західноєвропейських країн –
учасників Болонського процесу.
Ключові слова: вища педагогічна освіта Туреччини, історія становлення підготовки вчителя, форми і
методи підготовки вчителя.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес інтернаціоналізації
вищої освіти створює можливість для порівняння та осмислення досвіду підготовки учителя у різних
країнах. Теорія і практика зарубіжного досвіду освітнього процесу стали предметом наукового пошуку
провідних українських учених (Г. Алексевич, О. Глузман, Т. Кошманової, О. Литовченка, О. Рибак,
Л. Пуховської, В. Семілетко, І. Фольфарочного та ін.). Проте проблема підготовки учителя у Туреччині у
другій половині ХХ – на початку ХХІ століть тривалий час залишалася поза увагою провідних учених,
що й обумовило наш науковий інтерес.
Метою цієї статті як складової нашого дослідження є аналіз основних етапів становлення та
розвитку підготовки учителя у Республіці Туреччина.
Виклад основного матеріалу. Необхідність пошуку шляхів удосконалення підготовки вчителя в
умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються в сучасному світі, відзначена у
міжнародних правових документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Організації Міжнародного Співробітництва
та Розвитку, Міжнародної організації праці, в яких вчителі ХХІ століття проголошуються носіями
суспільних змін.
Підготовка вчителів належить до найбільш актуальних проблем сьогодення, оскільки від неї значною
мірою залежить майбутнє будь-якої держави. Поняття ''підготовка вчителя'' змінювалося разом з
еволюцією поглядів на методи навчання і виховання, уявлення про професійні характеристики.
Досягнення ефективності у цьому процесі нерозривно пов’язане з підготовкою вчителя нового
тисячоліття, а також з розвитком і вдосконаленням системи безперервної освіти. В умовах Болонського
процесу й інтеграції вітчизняної вищої школи до європейського освітнього простору в останні роки все
більше уваги приділяється системному підходу до вивчення особливостей педагогічної освіти країн
учасниць Болонського процесу.
Однією із країн Європи, що динамічно розвивається, є Республіка Туреччина, де першорядним
завданням держави стає створення незалежної та гнучкої системи підготовки вчителя.
Порівняльні дослідження в галузі педагогіки допомагають виявити проблеми та зміни, що
відбуваються в педагогічній освіті Туреччини на тлі загальносвітових тенденцій.
Теоретичним основам розвитку системи освіти Республіки Туреччина присвячені дослідження
І. Доромаджі, Х. Ез, О. Карпенко, В. Ткаченко, К. Цейткович та ін. Дослідження свідчать, що у турецькій
системі освіти відбуваються суттєві зміни, пов’язані з необхідністю приведення підготовки педагогів,
педагогічної освіти Туреччини у відповідність з мінливими вимогами суспільства, Болонської конвенції,
інтеграційними процесами в Європі та світовому освітньому просторі.
© Кючюк Джаміля, 2014
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У наукових дослідженнях російських та українських учених розкриваються окремі аспекти системи
освіти Туреччини (С. Усманова, А. Джуринський, А. Газізова, С. Сапожников та ін.). У дисертаційному
дослідженні С. Усманової [1] визначено історичні етапи вищої педагогічної школи Туреччини.
Перший етап розвитку вищої педагогічної освіти Туреччини (1863 – 1923) характеризується
створенням першого в Османській імперії університету. Зазначимо, що хронологічно університет було
створено у 1453 році і він став одним із десяти перших у Європі університетів. Але початком першого
етапу вважаємо 1863 рік, коли університет отримує назву ''Darulfunun'' (Дiм науки), завдяки побудованій
у той час сучасній структурі організації навчального процесу, впровадженим навчальним програмам та
методам викладання. Наступна реорганізація університету була здійснена у 1900 році і університет
отримав назву ''Darulfunun-i Osmani'' (Османський дiм наук). Варто зазначити, що до ХХ століття
університет був вищою мусульманською школою, але після проголошення Турецької Республіки (1923)
його було реорганізовано у 1927 та 1933 роках і він стає світським освітнім закладом. Сьогодні – це
Стамбульський університет (тур. Istanbul Universitesi, англ. Istanbul University) – провідний вищий
навчальний заклад Туреччини. Також, на цьому етапі було засновано: Босфорський університет (1863 р.),
Йилдиз Технічний Університет (1911 р.), у складі якого почав функціонувати факультет освіти та
педагогічний факультет. Перші педагогічні школи з'явились у 1849 році. У 1850 році створено Академію
наук Туреччини, яка сприяла розгортанню наукових товариств, відкриттю педагогічних коледжів. У цей
період було закладено основу для формування національної інтелігенції, яка сприяла розвитку турецької
науки, техніки, освіти та культури.
Характерними рисами другого етапу (1923 – 1981 р.), який розпочався із проголошення Турецької
Республіки та створення національної системи вищої освіти, було заснування у післявоєнний період (5070-ті роки ХХ ст.) мережі державних вищих закладів, основною метою діяльності яких було створення
демократичної та світської системи освіти. До проголошення Турецької Республіки сфера освіти
Османської імперії, яка проіснувала приблизно з 1280 року по 1922 рік, перебувала під контролем
традиційних мусульманських керівників, інструкції яких носили релігійну спрямованість. На цьому етапі
були створені вищі навчальні заклади, які здійснювали підготовку педагогічних працівників: Газі
Університет (1926 р.), Анкара Університет (1946 р.), Університет Егейського моря (1955 р.), Технічний
університет Середнього Сходу (1956 р.), Дікле Університет (1966 р.), Сакарьі Університет (1970 р.),
Кумхурієт Університет (1974 р.), Улудаг Університет (1975 р.), Чукурова Університет (1973 р.),
Газіайтеп Університет (1973 р.), Селджук Університет (1975 р.), Фірат Університет (1975 р.).
Особливістю третього етапу (1981 р. – по теперішній час) є реформування системи вищої освіти,
інтенсивне відкриття державних, приватних і суспільних університетів, створюваних і фінансованих із
бюджету країни приватними особами та суспільними фондами. Університети Туреччини сьогодні являють
собою великі науково-навчально-виробничі центри, із розгалуженою мережею коледжів, науково-дослідних
інститутів, лабораторій, бібліотек, навчальних факультетів, на яких здійснюється підготовка як педагогічних
працівників, так і висококваліфікованих фахівців у різних галузях знань. Варто зазначити, що підготовка
педагогічних кадрів у республіці здійснюється тільки в університетах. Так, за цей період було засновано
багато таких закладів і їх динаміка відкриття не може не вражати. Так у 1982 році було відкрито 4
університети, у 1991 році – 1, 1992 – 11, 1993 – 2, 1996 – 2, 1997 – 2, 2006 році – 1. До особливостей турецької
освітньої системи належить той факт, що вищі навчальні заклади підпорядковуються двом адміністративним
органам: Раді з вищої освіти та Міністерству Національної освіти [2: 92].
Доступ до вищої освіти в Республіці Туреччини забезпечується для всіх громадян держави та
визначається Єдиним Державним Іспитом, який введено згідно болонської декларації у Турецьких
загальноосвітніх школах. У системі вищої педагогічної освіти Туреччини реалізуються різні моделі
підготовки викладачів: основна, додаткова, паралельна та індивідуальна. Основна модель призначена для
тих, хто має базову вищу освіту або диплом бакалавра педагогіки. Сутність додаткової моделі підготовки
викладачів широкого профілю полягає в тому, що студент, завершуючи спеціальну педагогічну освіту та
набуваючи кваліфікацію ''викладач-предметник'', має можливість протягом одного року отримати другу
спеціальність (практичного психолога, соціального педагога, викладача-дослідника), або кваліфікацію за
здвоєною спеціальністю (викладача математики та фізики, викладача біології та хімії). В останні роки в
турецьких університетах застосовується паралельна модель підготовки педагогічних кадрів. Після
трирічного вивчення основних дисциплін на одному з факультетів гуманітарних, природних або
соціальних наук, одночасно зі спеціальними дисциплінами, студенти прослуховують курси психологопедагогічного циклу, проходять педагогічну практику, виконують науково-дослідні завдання з
педагогічних тем. У деяких університетах Туреччини набула поширення індивідуальна модель освіти,
що дозволяє студентам визначити сукупність навчальних курсів, вивчення яких дає можливість набрати
необхідну кількість залікових балів, отримати педагогічну кваліфікацію.
Туреччина увійшла до Зони Європейської освіти у 2001 році і прийняла участь в обговоренні
Празької декларації 2001 р., Берлінської декларації 2003 р., декларації Бергена 2005 р., Лондонської
декларації 2007 р. Туреччина представила національні доповіді про Болонську реформу у 2009, 2007,
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2005 рр. Болонська декларація, підписана Туреччиною, містить шість ключових положень щодо
прийняття чітких і відповідних ступенів, введення двоциклового навчання (бакалаври – не менше трьох
років; магістри – один-два роки), втілення Європейської системи залікових одиниць (ЕСТS) у вищу
освіту (система кредитів), стимулювання та розвитку мобільності турецьких студентів і викладачів,
розвитку європейського співробітництва у забезпеченні якості турецької вищої освіти з метою розробки
відповідних критеріїв, методології і покращення працевлаштування випускників.
Усі вищі навчальні заклади Туреччини функціонують на основі Закону №2547 ''Про вищу освіту'' [3],
який прийнято у 1981 році. У цьому році в Туреччині була проведена чергова реформа структури освіти,
спрямована на її уніфікацію. Раніше систему освіти складали навчальні заклади університетського і
неуніверситетського типу, до того ж останніх було більше (біля 100). В ході реформи різні професійні
школи, інститути, коледжі були приєднані до університетів, створивши у ньому багато підрозділів і
перетворивши тим самим університети у великі інтегровані навчальні центри.
Після прийняття ''Закону про вищу освіту'' було створено Раду з вищої освіти. Рада складалась з 21 особи.
Частина членів Ради призначається президентом Республіки, частина – Радою міністрів, частина –
міжуніверситетськими комітетами. Кожний член Ради обирається на чотири роки. Голова ради призначається
президентом Республіки Туреччина з числа членів. Члени Ради з вищої освіти обирають десять осіб у
виконавчий комітет, який функціонує у постійному форматі протягом чотирьохрічного терміну.
Турецькі студенти у межах Болонського процесу беруть участь у таких програмах, як Socrates,
Leonardo Da Vinci, Erasmus, Vouth та ін.
Найстаршим вищим навчальним закладом є стамбульський університет, який веде свою історію з ХV
століття і надає найбільш якісну освіту в країні. Також великим державним університетом є Анкарський
університет. Крім того, за останні роки в країні відкрилися приватні університети. Загалом навчання в
Туреччині ведеться турецькою і англійською мовами. Після проголошення Республіки система вищої
освіти Туреччини націлена на застосування західної і американської моделі університету, що найшло
відображення у вивченні англійської мови та навчанні в університетах англійською мовою.
Структура та функції педагогічного процесу вищих навчальних закладах Туреччини істотно не
відрізняються від інших європейських країн, але при цьому мають свої особливості. Дослідники вищої
педагогічної освіти Туреччини (В. Аватков, П. Касаткін, С. Усманова, С. Сапожников) визначають, що в
Державному стандарті вищої педагогічної освіти закріплено чотири рівні вищої освіти. Перший рівень
іменується неповною вищою педагогічною освітою; її отримує студент, який провчився у ВНЗ не менше
двох років, успішно пройшов проміжну атестацію. Зрозуміло, для цього рівня освіти не створюються
окремі освітні програми. Фактично цей рівень існує як незавершене проходження будь-якої освітньої
програми більш високого рівня. Другий рівень – ''бакалавр''. Відповідна йому освітня програма
передбачає нормативний термін навчання не менше чотирьох років. Третьому рівню вищої педагогічної
освіти відповідають освітні програми, що забезпечують підготовку фахівців за кваліфікацією ''магістр'',
яку можна отримати після засвоєння освітньої програми бакалавра та не менш, ніж дворічної
спеціалізованої підготовки, включаючи практику – науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність
випускника. Четвертий рівень передбачає два-три роки навчання в докторантурі, протягом яких
докторант проводить дослідження, захищає докторську дисертацію й отримує вчене звання доктора
філософії (доктор педагогіки).
Університетські ступені: бакалавр zi sans Diplomasi (навчання студентів, яким 19-22 роки), магістр
Yukset Lisens Diplomasi (22-24 роки), доктор Doktor Diplomasi (24 та вище років).
У Туреччині ступінь бакалавра присуджується після успішного завершення чотирирічного навчання в
університеті. Програми магістратури з написанням дисертації складають два роки, без написання
дисертації – один рік.
У 2004 році у Лісабоні турецьким урядом була підписана Конвенція про визнання кваліфікацій, що
відносяться до вищої освіти. В Європейському регіоні відповідно до цієї Конвенції дипломи вищих
навчальних закладів Туреччини не піддаються нострифікації у європейських країнах.
Здійснення системно-порівняльного аналізу вищої педагогічної освіти Республіки Туреччина та
провідних країн світу дозволяє говорити про загальні та особливі риси сучасного освітнього простору, в
якому Туреччина прагне до демократизації вищої освіти, вбачаючи в ній основу розвитку
громадянського суспільства. До основних рис цього процесу відносяться: перехід до суспільнодержавної моделі управління вищою освітою, широке впровадження відкритого прийому абітурієнтів до
вищих навчальних закладів, предметна система навчання, яка передбачає широкий вибір студентами
навчальної програми, рівня освіти, що відповідає власному рівню здібностей і можливостей.
Зміст, структура, та функції вищої педагогічної освіти в Туреччині регламентується, насамперед,
ключовими (загальнонауковими), базовими (соціально-особистісними) та спеціальними (професійно
орієнтованими) компетенціями, що формуються в студентів протягом усього періоду їхньої професійної
підготовки. У своїй сукупності перераховані компетенції утворюють цілісну професійну компетентність,
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яка повинна бути сформована в процесі теоретичного та практичного навчання студентів на педагогічних
факультетах турецьких університетів.
Виділені ключові, базові та спеціальні компетенції, сформульовані елементи професійної
компетентності майбутнього вчителя регламентують вибір основного змісту вищої педагогічної освіти в
Республіці Туреччина, що визначається державними освітніми стандартами. Державний стандарт,
покликаний забезпечити єдність освітнього простору Туреччини, включає в себе класифікатор напрямів і
спеціальностей вищої педагогічної освіти, а також державні вимоги до змісту та рівня підготовки
випускників турецьких університетів за кожним конкретним педагогічним напрямом або спеціальністю.
Відповідно до особливостей підготовки викладачів різних спеціальностей, спеціалізацій і профілів
умовно визначається шість блоків змісту вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина.
Загальнокультурний (фундаментальний) блок (25 % навчального часу, який може змінюватись)
спрямований на засвоєння загальних гуманітарних і соціально-економічних наук, оволодіння студентами
законами розвитку суспільства, природи, людини (історія революції Туреччини, принципи Ататюрка,
історія реформ). Культурологічний блок (10 % навчального часу) включає освоєння загальнолюдського
досвіду в галузях культури, мистецтва, літератури, що сприяють формуванню світоглядних позицій,
закріпленню гуманістичних ціннісних орієнтацій. Психолого-педагогічний блок (18 % навчального часу)
спрямований на розвиток педагогічної самосвідомості вчителя, його творчої індивідуальності, що
виявляється в способах аналізу, проектування, реалізації та рефлексії педагогічної діяльності. Предметний
блок (32 % навчального часу) спрямований на освоєння логіки розгортання змісту конкретного наукового
знання як складової частини загальнолюдської культури, як засобу розвитку особистості кожного з учнів і
спілкування з ними. Науково-педагогічний блок (5 % навчального часу) включає такі дисципліни, як
''Основи наукового дослідження'', ''Дослідження з педагогічних наук''. Науково-педагогічна підготовка
студентів турецьких університетів спрямована на освоєння методології та методики науково-педагогічного
дослідження, формування вмінь планувати й організовувати науковий пошук у галузі педагогіки, складання
програми дослідно-експериментальної роботи, реалізацію її у педагогічній дійсності, аналіз й узагальнення
педагогічного досвіду. Практичний педагогічний блок (10 % навчального часу) спрямований на оволодіння
практичними навичками викладання під час педагогічної практики, вивчення існуючого педагогічного
досвіду, розв’язання професійних проблемних завдань [1].
У наш час у Туреччині продовжується активне реформування вищої освіти, метою якої є розвиток
бакалаврських і магістерських програм, збільшення кількості подвійних магістратур, сприяння
мобільності студентів, формування чіткої системи кредитів.
У Туреччині працюють над визначенням загальних і спеціальних компетенцій (дескрипторів), що
пов’язано з тим, що критерієм якості освіти і провідним орієнтиром у європейських країнах стає не
кількість років отримання вищої освіти, не різноманітність навчальних дисциплін, не об’єм знань, а
професіоналізм майбутнього фахівця у своїй галузі.
З метою підвищення якості вищої освіти в 1997 році Рада вищої освіти Туреччини у співробітництві з
Британською Радою та консультантами з Управління вищої освіти Великобританії здійснила
експериментальний проект ''Проект оцінки якості турецьких університетів'', який містить в собі програми
оцінки якості навчання та практику оцінки дослідження.
В останні роки у сфері вищої освіти в Туреччині спостерігається стрімкий зріст як в кількісному, так і
в якісному аспекті. Позитивним досвідом реформування галузі освіти є розвиток університетської науки.
У цьому напрямку досвід Туреччини може бути запозичений Україною. Туреччина поліпшила свою
наукову діяльність, яка за темпами розвитку конкурує з Китайською Народною Республікою, практично
вдвічі випередила Великобританію за кількістю публікацій у рецензованих журналах.
Це стало можливим тому, що держава почала виділяти великі кошти на підвищення рівня освіти,
залучення іноземних педагогів і студентів, розвиток університетів як наукових центрів, здатних
генерувати нові знання. Крім того, треба відмітити зацікавленість країни у зміцненні власних здобутків
за рахунок освітнього середовища.
Висновки. Отже, потрібно визнати те, що Туреччина успішно інтегрувала свою систему вищої освіти
в Європейську. Болонський процес приніс турецькій педагогічній освіті більше позитивного, ніж
негативного. Незважаючи на існуючі проблеми, турецька вища освіта активно їх долає, враховуючи
зарубіжний досвід і власні інтереси й особливості.
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Кючюк Джамиля. Подготовка учителя в республике Турция: историко-педагогический аспект.
В статье на основе исторического и системного подходов проанализирован комплекс проблем, связанных с
высшим педагогическим образованием Республики Турция; раскрыт генезис педагогического образования
Турции; обоснована необходимость поиска путей усовершенствования подготовки учителя в Турции в
условиях евроинтеграционных процессов. На основе анализа научных исследований украинских и
зарубежных ученых определены исторические этапы развития высшего педагогического образования
Турции и подана их характеристика, раскрыты содержание и структура подготовки учителей, формы и
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методы обучения в университетах. Установлено, что первый этап развития высшего педагогического
образования Турции характеризируется созданием первого в Османской империи университета.
Раскрыты особенности второго этапа, который начался с провозглашения Турецкой Республики и
создания национальной системы высшего образования, сети государственных высших заведений, основной
целью деятельности которых было создание демократической и светской системы образования.
Определено, что особенностями третьего этапа являются реформирование системы высшего
образования, интенсивное открытие государственных, приватных и общественных университетов,
созданных и финансированных с бюджета страны приватными персонами и общественными фондами.
Выяснено, что в условиях Болонского процесса и интеграции отечественной высшей школы в европейское
образовательное пространство все больше внимания уделено системному подходу к изучению
особенностей педагогического образования; раскрыты общие и особенные черты современного
образовательного пространства Республики Турция на основе системно-сравнительного анализа
подготовки учителей в Турции и ведущих западноевропейских странах – участников Болонского процесса.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование Турции, история становления подготовки
учителя, формы и методы подготовки учителя.
Kyuchyuk Dzhamiliya. The Teacher's Preparation in the Republic of Turkey:
Historical and Pedagogical Aspect.
The article on the basis of the historical and system approaches analyzes the complex of problems related to the
higher pedagogical education of the Republic of Turkey; discloses the genesis of the pedagogical education of
Turkey; justifies the necessity of searching the ways of the teacher's preparation improvement in Turkey in the
conditions of Eurointegration processes. On the basis of the analysis of scientific researches by Ukrainian and
foreign scientists the historical stages of development of higher pedagogical education in Turkey are determined
and their description, contents and structure of the teachers' preparation, forms and methods of studies in
universities are given. It is clarified that the first stage of the higher pedagogical education development in
Turkey is characterized by the creation of the first university in the Ottaman Empire. The conditions of the
second stage which began with the Turkish Republic proclamation and the system of the higher education
national system creation, the net of state higher educational establishments, the main aim of which was the
establishment of the democratic and noble system of education, are uncovered. It is determined that the
peculiarity of the third stage is the reformation of the higher education system, intensive opening of state, private
and social universities, created and financed from the country's budget by private persons and social funds. It is
found out that in the conditions of the Bologna process and integration of the national higher school to the
European educational area more and more attention is paid to the system approach for the learning of
pedagogical educational peculiarities; general and special features of the modern educational space of the
Turkish Republic on the basis of the system-comparative analysis of the teachers' preparation in Turkey and
leading Western European countries (participants of the Bologna process), are discovered.
Key words: higher pedagogical education in Turkey, history of the teacher's preparation establishment, forms
and methods of the teacher's preparation.
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
У статті здійснено огляд сучасних педагогічних досліджень щодо сутності поняття ''соціальна
компетентність'', її ролі у професійній діяльності класних керівників загальноосвітніх шкіл. Розкрито
технологію розвитку соціальної компетентності класних керівників. Проаналізовано роль структурних
елементів моделі розвитку соціальної компетентності, обґрунтовано педагогічні умови, за яких буде
ефективною застосування даної моделі. Визначено, що розвиток соціальної компетентності класних
керівників має важливе значення у соціалізації дітей. Зроблено висновок, що соціальна компетентність
може досягти високого рівня завдяки розвитку окремих її компонентів, з урахування низки педагогічних
умов, базуючись на системі єдиних принципів, за допомогою певних форм та методів навчання. Ці
елементи моделі розвитку соціальної компетентності класних керівників спрямовані на розвиток таких
умінь і навичок, які б дозволяли зробити свій вибір особистості та прийняти рішення в конкретній
соціальній ситуації.
Ключові слова: соціальна компетентність, технологія, модель, класні керівники, педагогічні умови,
принципи, компоненти соціальної компетентності.
Актуальність дослідження. В умовах трансформації українського суспільства особливого сенсу
набувають проблеми адаптації особистості до швидкоплинних змін як в соціально-економічній, так і в
культурно-освітній сферах життя, формування та розвитку соціальної компетентності.
Виховання громадянина завжди було першочерговою метою у нашому суспільстві. Останнім часом
воно набуває особливої гостроти та актуальності, у зв’язку із пріоритетністю проблеми виховання
самодостатньої особистості, здатної до самореалізації у змінному соціумі. Соціальна компетентність в
таких умовах набуває соціальної насиченості та інтенсивності, метою якої стає завдання відтворити
найбільш стабільні духовні якості соціуму, формування ціннісних орієнтацій особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання шляхів розвитку соціальної компетентності
педагогів, класних керівників є недостатньо розробленими у вітчизняній науці. В Україні коло
досліджень, присвячених розвитку соціальної компетентності, досить обмежене. Наших співвітчизників,
як і російських, більш приваблює професійна та комунікативна компетентності (С. С. Макаренко,
О. В. Полуніна, А. Д. Онкович, С. В. Козак, С. О. Демченко, М. В. Елькін, Н. Б. Завіниченко тощо).
Недослідженими в українському науковому просторі є соціальна, моральна, громадянська, особистісна,
екстремальна види компетентностей.
Українські дослідники Л. А. Лєпіхова, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков більше уваги приділяють
відповідно соціально-психологічній компетентності вчителя та життєвій компетентності особистості;
В. В. Радул, О. В. Михайлов – соціальній зрілості. М. В. Гончарова-Горянська аналізує роботи
зарубіжних авторів, присвячених проблемі структури та змісту соціальної компетентності, завдяки чому
зарубіжний досвід став трохи більш освітленим. Тому, звичайно, проблема розвитку соціальної
компетентності потребує подальшого вивчення.
Метою нашої статті є аналіз авторської технології розвитку соціальної компетентності класних
керівників загальноосвітніх шкіл.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виховна діяльність учителя, класного керівника в усі
часи мала надзвичайно велике соціальне значення. Проте зростання соціальної уваги до вчителя набуває
особливої гостроти у сучасних умовах розвитку незалежної української держави, коли істотно
змінюються вимоги до людини з боку суспільства.
Сьогодні якість підготовки класного керівника за багатьма показниками не відповідає вимогам сучасної
школи. Високі вимоги до особистості педагога об'єктивно відображають психологічну, професійну і
соціально-педагогічну сутність його діяльності як інтегральної і соціально значущої у суспільстві.
Здійснений нами аналіз стану розвитку соціальної компетентності класних керівників виявив, що
рівень розвитку їх соціальної компетентності не зовсім відповідає вимогам соціального замовлення, а
отже, процес розвитку цього особистісного утворення потребує вдосконалення. Як зазначають
дослідники, одним із шляхів подолання проблем професійної освіти є застосування оптимальних
розвивальних технологій навчання.
Під педагогічною технологією розуміють сукупність засобів і методів відтворення теоретично
обґрунтованих процесів навчання, що дозволяють успішно реалізувати поставлені освітні цілі [1: 115].
© Мирна І. О., 2014
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Результати дослідження стану розвитку соціальної компетентності у класних керівників дозволили
нам визначитися в основних позиціях щодо розробки експериментальної технології.
Розроблена нами технологія розвитку соціальної компетентності ґрунтується на теорії діяльності, в
основу якої покладені індивідуально-креативна концепція та засади особистісно-орієнтованої освіти.
До головних ознак педагогічної технології відносять діагностичне цілепокладання, результативність,
економічність, алгоритмічність, проектованість, цілісність, керованість, корегованість, візуалізацію [2:
63]. Основні положення педагогічної технології відтворюються нами в спеціально створеній моделі
навчального процесу.
Модель – це речова, знакова або уявна система, що відтворює принципи внутрішньої організації та
функціонування, а також певні властивості, ознаки чи характеристики об'єкта дослідження, безпосереднє
вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне [3: 84].
Базуючись на розумінні змісту понять "модель", "розвиток соціальної компетентності", під моделлю
розвитку ми розуміємо систему взаємопов'язаних елементів педагогічного процесу, котрі забезпечують
достатній рівень розвитку у класних керівників соціальної компетентності.
У побудові моделі ми виходили з тих функцій (діагностичної, соціальної, виховної, стимулюючої,
організаторської, координаційної, контролюючої, корекційної, інтеграційної, демонстраційно-зразкової,
емоційно орієнтованої), які виконує класний керівник, та вимог до нього (М. І. Бобнєва, Г. С. Бодальов,
М. І. Скаткін, Л. Ф. Спірін, М. Х. Тітма, Б. О. Федоришин та ін.).
Функції класного керівника тісно пов'язані з реалізацією соціальної компетентності особистості і
тими вимогами до нього, які зумовлені її змістом. Цими функціями обумовлені структурні компоненти
моделі. Модель відображає такі категорії: соціальне замовлення, мету навчально-виховного процесу,
принципи, форми, методи, засоби й етапи організації процесу розвитку соціальної компетентності,
результат процесу розвитку, а також педагогічні умови, що сприяють його досягненню.
Загалом соціальне замовлення можна визначити як конкретну суспільну потребу, яка є актуальною
для суспільства загалом чи його певної частини.
Відповідно до соціального замовлення визначається мета педагогічної технології: розвиток соціальнокомпетентного класного керівника загальноосвітньої школи.
За таких умов, метою розвитку соціальної компетентності є виховання таких особливостей
особистості класного керівника, які сприяють розвитку підростаючого покоління, суспільства загалом,
шляхом втілення в життя соціальних цінностей і ідеалів.
Діагностичне цілепокладання як одна з основних ознак педагогічної технології передбачає чітке
розуміння сутності й структури поняття ''соціальна компетентність класного керівника загальноосвітньої
школи''. Отже, соціальна компетентність – це базисна інтегративна характеристика особистості класного
керівника, яка відображає його досягнення у розвитку відносин з іншими людьми (учнями, колегами,
батьками), яка забезпечує оволодіння соціальною ситуацією і дає можливість ефективно вистроювати
свою поведінку залежно від ситуації, відповідно з прийнятими у соціумі нормами та є сукупністю
ціннісно-мотиваційного (система мотивів професійної діяльності, ціннісні орієнтації, потреби у
спілкуванні, установки на соціальну взаємодію, емпатія), когнітивного (рольова гнучкість), операційноповедінкового (комунікативні вміння, здатність до роботи у групі) і рефлексивного (відповідальність,
здатність до вирішення конфліктів та проблем) компонентів. Відтак, досягнення мети педагогічної
технології означає розвиток всієї сукупності компонентів соціальної компетентності.
Складність розвивально-виховного процесу потребує, щоб його цілеспрямована організація здійснювалася
на основі єдиних принципів, на яких ми будуємо свою модель розвитку соціальної компетентності. Перебіг
педагогічного процесу залежить від принципів його організації. Педагогічний принцип − це невід’ємне
правило, вимога, без здійснення бодай одного з компонентів навчально-пізнавальний процес стає
незадовільним − тільки в комплексі, у цілісності вони ''спрацюють'' повністю [4].
Аналіз систем принципів, пропонованих різними вченими [5], дозволив нам виокремити ті з них,
дотримання яких вважаємо особливо важливим для досягнення позитивного результату в процесі
розвитку соціальної компетентності класних керівників. Такими принципами є: науковість,
цілеспрямованість, єдність свідомості та поведінки, комплексність, системність, принцип зв’язку
навчання з практичною професійною діяльністю, принцип фахової зацікавленості навчання. Розглянемо
ці принципи більш докладно.
Принцип науковості означає, що в основу нашого дослідження покладена сукупність знань, зібраних
у систему, в якій закони, закономірності, факти та механізми досліджуваних явищ пов'язані між собою
певними відносинами та взаємно обумовлюють один одного.
Принцип цілеспрямованості передбачає спрямування громадсько-педагогічної роботи на досягнення
основної мети розвитку соціальної компетентності – всебічно розвиненої особистості, спонукання її до
свідомої та активної професійної діяльності.
Принцип особистісної орієнтації обумовлює формування професійно-творчих особистісноіндивідуальних якостей класного керівника в процесі навчання.
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Принцип комплексності ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і
соціальних процесів. Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту розвитку
соціальної компетентності; єдність форм, методів і засобів їх розвитку; єдність виховних впливів
загальноосвітнього навчального закладу, громадськості, засобів масової інформації, тощо; врахування
вікових та індивідуальних особливостей класних керівників; єдність виховання і самовиховання.
Принцип системності ґрунтується на тому, що для розвитку соціальної компетентності потрібна
система певних послідовних навчально-виховних заходів. Навички соціальної поведінки не можна
розвинути, якщо процес розвитку являтиме собою випадковий набір виховних заходів, що матимуть
епізодичний, а не системний характер.
Принцип зв’язку навчання з практичною професійною діяльністю передбачає здійснення процесу
навчання відповідно до фахового процесу, обов’язків тих, хто навчається.
Принцип фахової зацікавленості навчання вимагає створення атмосфери радісного відкриття фахових
таємниць, які збагачують внутрішній світ учасників занять яскравими враженнями від професійної діяльності
та від спілкування з колегами під час оволодіння засобами і прийомами фахової справи.
Викладені принципи детермінують добір форм, методів і засобів організації навчально-виховного
процесу, під час якого й відбувається розвиток соціальної компетентності класного керівника.
Форми організації навчання – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним,
наперед визначеним розпорядком. Форми навчання являють собою зовнішнє вираження узгодженої
діяльності викладача і слухачів, що здійснюється в установленому порядку та певному режимі. Існує
чотири загальних організаційних форми роботи: індивідуальна, парна, групова, колективна [6]. Їх
сполучення дає конкретні форми навчальної роботи (лекцію, семінар, практикум тощо). У пропонованій
педагогічній технології використовуються характерні для навчання дорослих форми навчальної роботи:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного
матеріалу.
Практичні заняття – форма навчального заняття, на якому педагог організує детальний розгляд
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх практичного
застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. У структурі практичного заняття
домінує самостійна робота студентів.
Самостійна робота – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання
виконуються студентом, учнем під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі і
є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.
Форми організації навчально-виховного процесу нерозривно пов’язані з методами навчання, під
якими в сучасній педагогіці розуміють упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладачів і
студентів, учнів, скеровані на виконання навчально-виховних завдань [7].
Керуючись принципом особистісної орієнтації навчального процесу, ми передбачили застосування
особистісно-орієнтованих технологій навчання, однією з яких є навчальний діалог. Як зазначає В.
В. Сєриков, діалог є не лише одним із методів навчання, а й невід’ємним компонентом, внутрішнім
змістом будь-якої особистісно-орієнтованої технології навчання, ''не лише засобом, але й самоціллю
навчання, не тільки процесом, але й змістом, джерелом особистісного досвіду, фактором актуалізації
смислотвірної, рефлексивної, критичної та інших функцій особистості'' [8].
Застосування принципів зв’язку з практичною діяльністю і фаховою зацікавленістю зумовило
звернення до такого методу організації навчального процесу, як рольові та ділові ігри. Ділова і рольова
гра, за визначенням А. А. Вербицького, є формою відтворення предметного й соціального змісту
професійної діяльності класного керівника, моделюванням систем стосунків, характерних для неї [6:
144], що дозволяє подолати розрив між навчанням і професійною діяльністю, досягти цілей не лише
професійного, а й загального розвитку особистості фахівця [6: 146].
Серед методів стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності варто виокремити бесіди,
метою яких є розвиток позитивних ціннісних орієнтацій, пов’язаних із професією вчителя, класного
керівника, а також постановку завдань, у процесі виконання яких формується уявлення про значення
того чи іншого навчального матеріалу для професійної діяльності, розуміння важливості його вивчення.
Щодо методів контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, то до
них, передусім, відносимо тестування з визначенням коефіцієнту засвоєння навчального матеріалу.
Аналіз праць провідних українських і зарубіжних педагогів у світлі проблеми розвитку соціальної
компетентності переконує, що з метою досягнення бажаного результату необхідно використовувати
комбінацію форм і методів, а перевагу варто надавати тим, які дають можливість гарантованого
досягнення результату.
Наступним компонентом моделі педагогічної технології є засоби навчання. Під засобами навчання
розуміють усі матеріальні засоби, які певною мірою сприяють реалізації змісту і мети навчального
предмета в практику навчання. У процесі розвитку соціальної компетентності використовуються
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нетехнічні (друковані матеріали: підручники, довідники, словники, статті в періодичних виданнях,
дидактичний роздавальний матеріал; засоби наочності: схеми, таблиці, малюнки тощо), технічні (аудіо- і
відеоапаратура, комп’ютер, телевізор) засоби навчання, а також інформація викладача.
Серед усіх засобів, які використовуються в технології, вважаємо за необхідне виокремити спецкурс
''Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл''. У методичних
матеріалах курсу закладаються можливості організації навчальної діяльності викладача і осіб, які
навчаються. Структура такої діяльності включає зміст навчання, дидактичні матеріали, методи і форми
навчання, контролю його результатів тощо.
Наступним елементом організації процесу розвитку соціальної компетентності є його етапи. Освітня
діяльність, як і будь-яка інша, може бути представлена такими етапами: орієнтація (дослідження
суб’єктом наявної ситуації (включаючи його самого) для визначення її бажаного й можливого розвитку);
цілепокладання (ідеальне покладання цілі як образу бажаного майбутнього); цілереалізація (складання
плану діяльності та його втілення); контроль (співставлення ідеального образу майбутнього (цілі) з
реально отримуваним); корекція (підгонка реально отримуваного під образ цілі); оцінювання
(усвідомлення ступеня ефективності власної діяльності з досягнення цілі на підставі порівняльного
критеріального аналізу цілі й результату).
У процесі розвитку соціальної компетентності ми виділили орієнтувально-мотиваційний, операційнопізнавальний і контрольно-оцінний етапи. На орієнтувально-мотиваційному етапі класний керівник
усвідомлює цілі й завдання педагогічної діяльності, характер явищ, процесів, ситуацій, які є об’єктом
навчальної діяльності, уміння й знання, необхідні для досягнення навчальних цілей. Під час операційнопізнавального етапу класні керівники вивчають і засвоюють зміст відповідних порцій навчального
матеріалу, розвивають уміння й навички. На контрольно-оцінному етапі відбувається узагальнення
вивченого навчального матеріалу та його включення до загальної системи знань і вмінь, аналіз і
корегування діяльності з точки зору досягнення цілі.
Невід’ємною складовою моделі є педагогічні умови розвитку соціальної компетентності класних
керівників, адже ефективність будь-якого педагогічного процесу закономірно залежить від умов, у яких
він проходить. Пропонована педагогічна технологія є результативною за певних умов.
Рівень розвитку соціальної компетентності класних керівників має чітко виражену професійнопедагогічну спрямованість. Під нею ми розуміємо таку організацію навчально-виховного процесу, за
якої викладання передбачає усвідомлення мети розвитку його соціальної компетентності, творче
ставлення до процесу навчання, необхідність самооцінки своїх професійно-педагогічних якостей і
пошуків найбільш ефективних шляхів роботи з учнями.
Оскільки результатом розвитку соціальної компетентності класного керівника має бути спеціаліст
високої культури і моралі, то важливою умовою організації такого розвитку ми вважаємо
пріоритетність виховання в навчально-виховному процесі. Наш педагогічний процес організований за
принципом: "навчайся працюючи, поєднуй навчання із процесом професійної діяльності". За таких умов
варто особливу увагу звернути на розвиток навичок ефективного самовиховання та самоосвіти.
Крім того, необхідною педагогічною умовою розвитку соціальної компетентності є гуманізація
навчально-виховного процесу. Науковий термін "гуманізація" означає олюднення техніки, праці, побуту
тощо. У нашому дослідженні гуманізація виступає як методологічна основа розвитку всіх компонентів
соціальної компетентності класних керівників, джерело їх життєвих сил.
Важливою педагогічною умовою розвитку соціальної компетентності класних керівників є
розвиваючий характер навчання. В основі розвиваючого навчання лежить концепція, за якою
особистість розглядається не як індивід, об’єкт навчального впливу викладача, а як самозмінний суб’єкт
навчання. При такому навчанні формується база для розвитку теоретичної свідомості, загальних і
спеціальних здібностей, а також якостей характеру.
В основі перспективного розвитку освіти лежить ідея розвитку та формування особистості.
Особистісно-орієнтовані та індивідуально-творчі підходи до розвитку соціальної компетентності
забезпечують особистісний рівень оволодіння певними якостями, розвиток творчої індивідуальності
класного керівника. Знання та врахування індивідуальних особливостей забезпечує більш успішний
розвиток особистісних якостей класного керівника.
Таким чином, ми можемо дійти висновку, що розвиток соціальної компетентності класних керівників
має важливе значення у соціалізації дітей. Соціальна компетентність може досягти високого рівня
завдяки розвитку окремих її компонентів, з урахування низки педагогічних умов, базуючись на системі
єдиних принципів, за допомогою певних форм та методів навчання. Ці елементи моделі розвитку
соціальної компетентності класних керівників спрямовані на розвиток таких умінь і навичок, які б
дозволяли зробити свій вибір особистості та прийняти рішення в конкретній соціальній ситуації.
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Мирная И. А. Анализ состояния сформированности социальной компетентности классных
руководителей общеобразовательных школ.
В статье сделан обзор современных педагогических исследований относительно сущности понятия
''социальная компетентность'', ее роли в профессиональной деятельности классных руководителей
общеобразовательных школ. Раскрыта технология развития социальной компетентности классных
руководителей. Проанализирована роль структурных элементов модели развития социальной
компетентности, обоснованы педагогические условия, при которых будет эффективным применение
данной модели. Определено, что развитие социальной компетентности классных руководителей имеет
важное значение в социализации детей. Сделан вывод, что социальная компетентность может
достичь высокого уровня благодаря развитию отдельных ее компонентов, с учетом ряда педагогических
условий, базируясь на системе единых принципов, при помощи определенных форм и методов обучения.
Эти элементы модели развития социальной компетентности классных руководителей направлены на
развитие таких учений и навыков, которые бы позволили сделать свой выбор личности и принять
решение в конкретной социальной ситуации.
Ключевые слова: социальная компетентность, технология, модель, классные руководители,
педагогические условия, принципы, компоненты социальной компетентности.
Myrna I. O. The Analysis of the Comprehensive School Class Leaders'Social Competence Formation.
The article presents the overview of the contemporary educational research about the nature of the concept of "social
competence" and its role in the class teachers' career in the secondary schools. The technology of the class teachers'
social competence development is outlined. The role of structural elements of the social competence model
development are analyzed; the pedagogical conditions, which will be effective for the application of this model are
grounded. It is determined that the class leaders' social competence development has the important meaning in the
children's socialization. It is concluded that the social competence can achieve the high level due to the development of
its separate components, taking into the account the range of pedagogical conditions, based on the system of its
separate components, with the assistance of certain forms and methods of learning. These elements of the class
leaders' social competence model development are directed on the development of such skills and habits, allowing
make the personal choice and the decision in the certain social situation.
Key words: social competence, technology, model, teacher, pedagogical conditions, principles and components
of the social competence.
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто питання структури готовності майбутнього вчителя математики до
інноваційно-дослідницької діяльності. Проаналізовано різні підходи до визначення терміну ''готовність''
у психолого-педагогічних науках, запропоновано означення поняття ''готовність майбутнього учителя
математики до інноваційно-дослідницької діяльності''. Обґрунтовано структуру такої готовності як
органічного об’єднання таких компонентів, як: мотиваційного, особистісно-вольового, операційного і
рефлексивного. Подано їх характеристику. Запропоновано подальші напрями досліджень.
Ключові слова: готовність, готовність майбутнього вчителя математики до інноваційнодослідницької діяльності, мотиваційний, особистісно-вольовий, операційний і рефлексивний компоненти.
Актуальність. В часи глобальних потрясінь для України проблема забезпечення якості освіти, яку
надають освітні установи, стає надзвичайно актуальною. Серед основних напрямів її позитивного вирішення
вирізняють розробку й запровадження інновацій, інтенсивне осучаснення педагогічних технологій.
У цьому сенсі окремо варто наголосити на потребі математичної освіти, яка є важливою складовою
освітнього процесу загалом. Невихолощена математична підготовка передбачає забезпечення
загальноосвітнього рівня розвитку, що дуже суттєво для успішної самореалізації особистості, її майбутньої
професійної діяльності в інших галузях науки, в побуті, промисловості та обслуговуванні. Математика є, як
відомо, провідним засобом вивчення та аналізу природних закономірностей, явищ і процесів.
Саме тому необхідно дослідити питання належної підготовки майбутнього вчителя математики до
інноваційно-дослідницької діяльності. Зважаючи на актуальність цього питання, ми ставимо за мету розкрити
структуру готовності майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін ''готовність'' в психолого-педагогічних науках
досліджувався в різних контекстах багатьма науковцями. Так Л. С. Виготський розглядав готовність дитини
до шкільного навчання і пов’язував її із рівнем розвитку мисленнєвих процесів у дошкільнят; готовність до
професійно-педагогічної діяльності та різні її специфічні особливості досліджували: Н. І. Клокар,
К. В. Макогон, О. Ю. Палько, І. Я. Зязюн, О. М. Пєхота, В. А. Сластьонін, Л. С. Подимова, О. В. Веремеємко,
Р. Т. Сімко, Л. Г. Настенко, І. Я. Глазкова, А. М. Стараєва, С. М. Калаур, С. М. Мартиненко.
З цією ж тематикою були пов’язані дослідження вчених М. І. Д’яченка та Л. А. Кандибовича.
Відповідно до їх трактувань, готовність до певного виду діяльності означає цілеспрямоване вираження
особистості, яка включає її переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні
якості, знання, навички, вміння, установки, налаштованість на певну поведінку [1: 4].
Певним узагальненням наукових думок стосовно психолого-педагогічної категорії ''готовність'' можна
вважати погляди О. В. Бондаренко. Зокрема, під терміном ''готовність'' розуміють і стан особистості, який
постійно трансформується в процесі переходу від одного етапу формування до іншого, а при забезпеченні
сприятливих відповідних умов може переходити в готовність-якість, а також у складну якість особистості,
формування якої зумовлене дією зовнішніх і внутрішніх факторів, у систему зі складною структурою, яка
характеризує готовність зі змістової сторони та відображає процес її становлення [2: 7].
Певною мірою конкретизує питання готовності В. І. Уруський. Він розглядав дану категорію iз
позицій готовності вчителя до інноваційної діяльності як складне інтегративне новоутворення
особистості, суть якого забезпечує взаємодія мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-орієнтаційного та
оцінно-рефлексивного компонентів. Більше того, В. І. Уруський вводить таке поняття, як ''операційна
готовність педагога до інноваційної діяльності''. На його думку, ця готовність проявляється через уміння
визначати найбільш ефективні прийоми і способи впровадження інновацій, майстерне володіння
впроваджуваними технологіями, методиками тощо [3].
Окремо потрібно звернути особливу увагу на поняття ''готовність вчителя до інноваційної діяльності'',
оскільки цей термін достатньо близький до тематики нашого дослідження. Зокрема, І. В. Гавриш розуміє
під указаним терміном інтегровану якість особистості, що є результатом та умовою успішної
професійної діяльності, спрямованої на створення й розповсюдження освітніх новацій [4: 77].
Дещо інших позицій дотримується в означенні цього поняття О. І. Шапран. Зокрема, термін ''готовність до
інноваційної педагогічної діяльності'' нею уявляється як інтегрована якість особистості, що є результатом
інноваційної підготовки, яка характеризується сформованістю в педагога мотиваційно-ціннісного ставлення
до професійної діяльності, технологічної грамотності, здатності до творчості та рефлексії [5: 34].
Аналізуючи все висловлене, можна помітити, що сутність відмінностей у трактуванні терміну
''готовність до інноваційної педагогічної діяльності'' полягає в різних підходах до пошуку причин
утворення такої інтегрованої якості особистості та її розуміння. Загалом подані визначення можна
вважати достатньо близькими чи такими, які доповнюються одне іншим.
© Мосіюк О. О., 2014
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Тепер же, враховуючи наведені означення, нам потрібно визначитися з суттю поняття ''готовність
майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності''. Ми пропонуємо розуміти
під цим поняттям наступне: комплексну якість особистості (здатність на морально-вольовому рівні
забезпечити ефективність впровадження педагогічної інновації) та відповідний рівень професійних
знань, умінь і навичок, що гарантовано забезпечує оптимальний процес генерації і сприймання нових
ідей та технологій в освіті, їх ефективне впровадження у навчально-виховний процес, який
реалізовується педагогом у школі чи ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Однозначність у визначенні кількості складових компонентів
готовності особистості до виконання певної діяльності варіюється відповідно до теми і завдань
виконуваного науковцем дослідження.
Приміром, М. І. Д’яченко та Л. А. Кандибович визначають такі компоненти вказаної готовності:
мотиваційний, орієнтаційний, емоційно-вольовий, а також професійно-етичні якості та психофізіологічні
аспекти. До того ж, на їх думку, готовність до певного виду діяльності складається з трьох основних блоків.
1. Сенсорна організація індивіда – показники, що відповідають біофізіологічним характеристикам
суб’єкта діяльності.
2. Показники, що відповідають різноманітним умовам виконання трудової діяльності.
3. Набір непересічних властивостей, станів і процесів [1].
Дослідники ретельно описали динамічну структуру психологічної готовності. Зокрема, до неї входять
наступні компоненти: 1) усвідомлення ''своїх потреб'', вимог суспільства, колективу; 2) усвідомлення
цілей, вирішення яких призведе до задоволення потреб; 3) осмислення та оцінка умов, в яких будуть
протікати майбутні дії, актуалізація досвіду; 4) визначення на основі досвіду та оцінки майбутньої
діяльності найбільш ймовірних способів вирішення завдань або виконання вимог; 5) прогнозування
прояву своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових процесів; 6) мобілізація сил
відповідно до умов і завдань, самонавіювання в досягненні мети [1: 19].
У межах визначення структури готовності педагога до інноваційної педагогічної діяльності, Ю. О.
Будас було докладно проаналізовано сучасні підходи до виділення структурних елементів такої
готовності. На основі проведеної наукової роботи, як висновок, запропоновано наступні складові такої
готовності: мотиваційний, особистісно-креативний, технологічний і рефлексивний [6: 44].
Важливу думку з питання визначення структурних компонентів готовності вчителя до професійного
саморозвитку наводить В. І. Шахов. Ним виділено чотири компоненти такої готовності: мотиваційноцільовий, змістовий, операційний та інтеграційний [7: 78].
У цьому ракурсі дещо інший погляд на категорію ''готовність'' представляє А. Н. Бистрюкова.
Розглядаючи готовність до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів, нею було
запропоновано виділити такі компоненти готовності: мотиваційно-цільовий, змістовий, операційний,
рефлексивний [8: 178].
О. А. Орлова, досліджуючи підготовку вчителя до особистісного самовдосконалення учнів, виділяє
мотиваційний, вольовий, операційний та особистісний компоненти готовності [9: 73-82].
Ми, враховуючи всі проаналізовані науково-педагогічні джерела, взявши до уваги поняття і
структуру інноваційно-дослідницької діяльності, зупинимося на таких компонентах готовності
майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності: мотиваційний, особистісновольовий, операційно-змістовий, рефлексивний (схема 1).
Мотиваційний компонент
Внутрішні мотиви

Особистісно-вольовий компонент

Зовнішні мотиви

–
–
–
–
–
–
–

Операційно-змістовий компонент
Блок інформаційних знань, умінь та навичок
Блок науково-дослідницьких знань, умінь та навичок
Блок проективних знань, умінь та навичок
Блок конструктивних знань, умінь та навичок
Блок комунікаційних знань, умінь та навичок
Блок математичних знань, умінь та навичок
Блок організаційних знань, умінь та навичок
Рефлексивний компонент

Схема 1. Структура готовності майбутнього учителя математики
до інноваційно-дослідницької діяльності.
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Розглянемо докладніше кожен із компонентів готовності майбутнього вчителя математики до
інноваційно-дослідницької діяльності.
Мотиваційний компонент вважається ключовим, адже без належної мотивації неможливо успішно
розробляти та впроваджувати інновації у практику. Під мотивацією розуміють сукупність психологічних
процесів, які спрямовують поведінку людини [10]. Насправді мотивація виступає як усвідомлення
потреби виконувати таку діяльність й перетворює її на мотив.
Досить переконливу позицію щодо мотивації виконання професійної діяльності педагога висловив А.
Б. Орлов, яку він інтерпретував у термінах центрації (інтегральна та системоутворююча характеристика
діяльності вчителя). Дослідник виділив основні центрації, які можуть домінувати в діяльності педагога:
егоїстична (інтереси свого ''Я''), бюрократична (на інтересах адміністрації, керівництва), конфліктна (на
інтересах колег), авторитарна (на запитах батьків учнів), пізнавальна (вимоги навчання та виховання),
альтруїстична (інтереси і потреби учнів), гуманістична (центрація вчителя на проявах своєї сутності та
сутності інших людей) [11].
Особистісно-вольовий компонент виступає безпосередньо як наслідок мотиваційного компоненту
готовності до інноваційно-дослідницької діяльності. Значимість цього компоненту важко переоцінити,
адже лише людина, яка має необхідні морально-вольові якості, здатна розробляти і впроваджувати
інновації, зокрема в освіті.
Особистісно-вольовий компонент готовності майбутнього вчителя математики до інноваційнодослідницької діяльності має такі складові.
1. Гуманістичне ставлення до дітей, повага до учня (студента) як особистості, сприймання його як
активного учасника навчального процесу у школі (ВНЗ).
2. Педагогічний такт – це дотримання почуття міри у відносинах між учителем (викладачем) та
учнями (студентами) [12].
3. Чесність, совісність, справедливість, об’єктивність – якості, які учнями та студентами поціновуються
найбільше в особистості вчителя (викладача). З цього приводу В. О. Сухомлинський досить влучно
зауважував: ''Із того, як ставиться учень до оцінки, поставленої вчителем, можна зробити безпомилковий
висновок про те, як він ставиться до вчителя, наскільки вірить йому й поважає його'' [13: 465].
4. Любов до професії. Значимість цієї якості важко переоцінити, адже ''учительська професія – це
людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється''
[13: 421].
5. Комунікабельність та почуття гумору вважають насправді тими рисами особистості, які дозволяють
налагоджувати професійно-особистісні стосунки у колективі педагогів, з учнями (студентами) та їх
батьками, підтримувати доброзичливу атмосферу, згладжувати міжособистісні конфліктні ситуації, що
деінде трапляються в сучасному освітньому середовищі.
Вчителю математики для виконання інноваційно-дослідницької діяльності особливо важливо мати ще
й такі особистісні якості, як: ініціативність (здатність ставити перед собою мету та завдання й без
нагадувань і спонукань інших виконувати їх); витримка (здатність вольовим зусиллям швидко
гальмувати (послаблювати, сповільнювати) дії, почуття та думки, що заважають здійсненню прийнятого
рішення); самостійність (здатність самостійно висувати пізнавальні задачі й знаходити шляхи їх
розв'язання); наполегливість (здатність продовжувати діяльність у найскладніших умовах, незважаючи
на тимчасові невдачі та перешкоди); рішучість (здатність людини йти на виправданий ризик).
Операційно-змістовий компонент готовності майбутнього вчителя математики до інноваційнодослідницької діяльності представляє собою сукупність знань, умінь та навичок людини, необхідних для
успішного виконання інноваційно-дослідницької діяльності в системі освіти.
В межах операційно-змістового компоненту доцільно виділити такі важливі блоки знань, умінь і
навичок: інформаційні, науково-дослідницькі, проективні, конструктивні, комунікаційні, математичні,
організаційні.
Під інформаційним блоком розумітимемо взаємопов’язану систему знань, умінь і навичок, які вкрай
потрібні для якісного пошуку, збору, порівняння, опрацювання та аналізу необхідних інформаційних
даних для виконання інноваційно-дослідницької діяльності.
Науково-дослідницький блок об’єднує знання, вміння і навички для здійснення науково-пошукової
роботи, проведення різних типів психологічних досліджень та експериментів із метою перевірки
(доведення або ж спростування) теоретично висунутих тверджень у психолого-педагогічних науках.
Загалом науково-дослідницькі знання, уміння та навички дозволяють виділити та оцінити
перспективність впровадження тієї чи іншої інновації в освіті.
Проективний блок включає знання, уміння і навички особистості, які дозволяють планувати й
прогнозувати різні види професійної, а отже й інноваційно-дослідницької діяльності педагога.
У межах конструктивної частини операційного блоку згруповано знання, уміння і навички
особистості, які необхідні вчителю математики для якісного впровадження в навчально-виховний процес
досягнень психолого-педагогічної науки (реалізація науково перевірених інновацій).
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Комунікаційні уміння та навички передбачають забезпечення адекватних відносин із колективом та
окремими вихованцями і допомагають встановити педагогічно вмотивовані контакти з учнями,
колективом, батьками, колегами, а також регулювати міжособистісні стосунки учнів у первинному
колективі (на рівні класу, групи) та взаємини первинного колективу із загальношкільним [14].
Математичний блок об’єднує комплекс професійних знань, умінь і навичок педагога, які
забезпечують визначення проблем, що розв’язуються математичними методами, формулювання їх
математичною мовою, їх дослідження за допомогою математичних методів, інтерпретацію результатів,
створення математичних моделей із фізики, техніки, астрономії, інформатики, хімії, біології, економіки з
метою подальшого вивчення та аналізу [15].
Організаційні уміння та навички дозволяють згуртувати учнів, залучити їх до праці, розподіляти
обов'язки, спланувати роботу, підвести підсумки зробленого.
Тепер варто зупинитися на рефлексивному компоненті готовності майбутнього вчителя математики
до інноваційно-дослідницької діяльності. Загалом у соціальній психології під поняттям ''рефлексія''
розуміють усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші індивіди або спільності. Це
поняття трактують також як вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає об’єктом свого власного
спостереження, роздумів, аналізу свого ж психічного стану [16]. Таким чином, рефлексивний компонент
готовності педагога до інноваційно-дослідницької діяльності передбачатиме усвідомлення та осмислення
результатів власної інноваційно-дослідницької діяльності або ж діяльності своїх колег, порівняння
досягнутого із запланованим, опрацювання помилок та визначення шляхів їх подолання.
У комплексі визначені нами компоненти знаходяться в тісному взаємозв’язку і доповнюють один
одного до цілісної системи.
Висновки. На наш погляд, запропонована структура готовності майбутнього вчителя математики до
інноваційно-дослідницької діяльності дозволяє визначитися з основними напрямами удосконалення
процесу підготовки майбутніх педагогів-математиків до такої діяльності.
Також доцільно зауважити про перспективи подальших досліджень. Серед головних пріоритетів
наукового пошуку варто назвати такі: розроблення моделі підготовки майбутнього вчителя математики
до інноваційно-дослідницької діяльності, опис її компонентів, впровадження комп’ютерних технологій у
цей процес.
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Мосиюк А. А. Структура готовности будущего учителя математики к инновационноисследовательской деятельности.
В статье рассматривается вопрос структуры готовности будущего учителя математики к
инновационно-исследовательской деятельности. Проанализированы различные подходы к определению
термина ''готовность'' в психолого-педагогических науках, предложено определение понятия
''готовность будущего учителя математики к инновационно-исследовательской деятельности''.
Обоснована структура такой готовности как органического объединения таких компонентов, как:
мотивационного, личностно-волевого, операционного и рефлексивного. Представлена их
характеристика. Предложены дальнейшие направления исследований.
Ключевые слова: готовность, готовность будущего учителя математики к инновационноисследовательской деятельности, мотивационный, личностно-волевой,
операционный и рефлексивный компоненты.
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Mosiiuk O. O. The Structure of the Future Mathematics Teacher's Readiness to the Innovative
and Research Activity.
The author considers the problem of studying the structure of the future mathematics teacher's readiness to the
innovative and research activity. Different approaches to the definition of "readiness" in the psychological and
pedagogical sciences are analyzed. The special attention is given to the analysis of the definition of ''readiness to
the innovative activity''. The definition of the concept of "future mathematics teacher's readiness to the
innovative and research activity'' is given. Also the structure of the readiness in the article is substantiated. The
author presents the schematic representation of the interdependence of components of the future mathematics
teacher's readiness to the innovative and research activity. The scientist describes each of the components of the
readiness: motivational, personality-willed, operational and contents, and reflective. The special attention is
paid to the operational and content component. So, the following elements of this component are: informational,
research, projective, design, communicational, mathematical and organizational. The author proposes to
continue further research on this subject. The perspective is the development of the model of future mathematics
teacher's readiness to the innovative and research activity.
Keywords: readiness, future mathematics teacher's readiness to the innovative and research activity,
motivational, personal-willed, operational and reflective components.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті проаналізовано різні підходи до визначення понять "професійна компетентність",
"здоров’язбереження", "здоров’язбережувальні технології","здоровий спосіб життя". Визначено
зміст професійної компетентності, встановлено роль ВНЗ у підготовці студентів до
здоров’язбережувальної діяльності та роль власного прикладу вчителя у формуванні
здоров’язбережувальної функції. Проаналізовано низку суперечностей, які виникають при підготовці
майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій.
З’ясовано основні положення щодо якісної підготовки майбутніх учителів біології до використання
здоров’язбережувальних технологій. Подано досвід застосування здоров’язбережувальних технологій
у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін.
Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’язбережувальна компетентність, професійна
компетентність, здоров’язбережувальні технології, здоровий спосіб життя.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Пошук шляхів удосконалення підготовки учителів
біології є одним із стратегічних завдань сучасної педагогічної науки та практики. Відповідно, зміст
професійної підготовки майбутніх учителів біології повинен бути зорієнтований на компетентнісний
підхід, тобто на озброєння теоретичними знаннями і практичними уміннями щодо використання
здоров’язбережувальних технологій у своїй професійній діяльності. Водночас у підготовці майбутніх
фахівців природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій існують
суперечності: між вимогами суспільства до підготовки майбутніх учителів біології як скеровувачів на
здоров’язберігаючу освіту і недостатнім осмисленням, узагальненням цього процесу в педагогічній науці;
між орієнтацією на нові моделі навчально-виховного процесу у вищій школі і традиційним змістом,
формами та методами підготовки майбутніх учителів. Необхідність вирішення цих протиріч потребує
переосмислення змісту, цілей, завдань, а значить і самого процесу підготовки майбутніх учителів біології
до оздоровчої і здоров’язбережувальної роботи з учнями, яка б відповідала вимогам сучасної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна наука сьогодення ряснить вживанням таких
понять, як "компетентність", "професійна компетентність". Суть поняття "компетентність" розкривають
в своїх працях О. І. Пометун, І. В. Гушлевська, А. В. Хуторський, М. С. Головань, І. В. Родигіна та інші.
Освіта сьогодні висуває нові вимоги до педагога-фахівця. Особливу увагу приділено професійній
компетентності, а до майбутніх учителів природничих дисциплін, зокрема біологів ще відносять
"здоров’язберігаючу компетентність" як основу їх професійної компетентності. Теоретичні і
методологічні аспекти формування професійної компетентності вчителів знайшли своє відображення у
працях зарубіжних та вітчизняних науковців: Н. З. Балицької, В. А. Болотова, Т. А. Майбороди,
А. К. Маркова та інших. Проблемою здоров’язбережувальної компетентності, в свою чергу, зацікавлені
В. Успенська, О. Ващенко, А. Богосвятська та багато інших науковців. Така глибока зацікавленість
проблемою компетентнісного підходу є основою та запорукою змін у меті і завданнях підготовки
майбутніх учителів-предметників.
Формування цілей статті. Метою цієї статті як складової нашого дослідження є аналіз понять
"професійна компетентність", "здоров’язбережувальна компетентність", "здоров’язбережувальна
технологія", "підготовка майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних
технологій"; аналіз досвіду підготовки майбутніх учителів біології до використання
здоров’язбережувальних технологій.
Виклад основного матеріалу. Зміни, які сьогодні відбуваються в Україні, стосуються всіх сторін
суспільного життя: змінилися громадянські цінності і пріоритети, ідеологія, соціально-економічний стан
країни. Суттєвих змін зазнає і виховання майбутнього покоління. Триває інтенсивний пошук підходів до
побудови нової стратегії навчання та виховання, демократизації стосунків усіх суб’єктів навчальновиховного процесу, відповідальності держави і громадськості за навчання та виховання дітей і молоді,
впровадження аспектів здоров’язбереження у навчальний процес середньої та старшої школи. Важливим
завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до здорового способу
життя, свого здоров’я як найвищої індивідуальної цінності та основи суспільної стабільності. Саме на
освіті лежить завдання підтримки і зміцнення високого рівня здоров’я дітей та учнівської молоді в усіх
його аспектах: духовному, психічному, фізичному.
© Мостіпака Т. П., 2014
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Аналізуючи доробки педагогів можна сказати, що даною проблемою цікавилися багато науковців і є
значний обсяг досліджень, присвячених удосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів. На
думку В. Андрущенка, М. Євтуха, М. Чобітька та інших науковців, професійна підготовка є процесом
накопичення фонду знань, умінь і навичок у певній царині діяльності, процесом формування готовності
майбутнього вчителя до професійної діяльності з учнями загальноосвітньої школи [1: 71; 2: 68; 3: 36]. За
твердженням Б. Шияна, для того, щоб учитель став майстром у вирішенні педагогічних завдань, йому
необхідно цілеспрямовано розвивати свої загальнопедагогічні й спеціальні (з урахуванням специфіки
своєї професії) здібності. Учитель-професіонал повинен володіти теорією навчання і виховання,
предметами медико-біологічного циклу, теорією і методикою викладання свого предмету, методикою
застосування ТЗН, комп’ютерних технологій та ін. [4: 372].
Однією із базових компетенцій учителя біології є здоров’язбережувальна компетентність, яка
передбачає реалізацію педагогом технологій зміцнення здоров’я кожного учня та впровадження
здорового способу життя кожного учасника навчального процесу. Так, Н. Бордовська, розкриваючи
особливості підготовки майбутнього вчителя біології до здоров’язбережувальної діяльності, визначає
провідну компетенцію, належне оволодіння якою дозволяє майбутньому вчителеві бути успішним
стосовно своєї професійної діяльності. Це так звана професійна компетенція, що характеризує готовність
майбутнього вчителя до забезпечення охорони життя і здоров’я учнів як у навчально-виховному процесі,
так і в позакласній та позашкільній діяльності [5: 126].
Зміст професійної компетенції учителя біології передбачає: вільне володіння знаннями з базових
природничих дисциплін, основ здоров’я людини; знаннями з розвитку культури духовного і фізичного
здоров’я, психолого-педагогічних й медико-гігієнічних аспектів здорового способу життя; оволодіння
уміннями оперувати знаннями для збереження й зміцнення здоров’я, формування здорового способу
життя; надання першої медичної допомоги; комплексне оцінювання стану здоров’я людини та
проведення заходів щодо забезпечення і покращення умов зміцнення і збереження здоров’я,
саморегулювання, профілактики захворювань, травматизму тощо. Реалізація вказаних професійних
вимог дозволить майбутньому вчителю проектувати освітній процес у школі як здоров’язбережувальний,
розвивати особистісну здоров’язбережувальну діяльність кожного учня.
Підготовка майбутніх учителів біології до застосування здоров’язбережувальних технологій
досліджується науковцями у контексті загального підвищення професійної компетентності. При цьому
професійна компетентність розглядається як характеристика, що визначає здатність педагога вирішувати
професійні проблеми й типові завдання, які виникають у реальних ситуаціях його педагогічної діяльності
з використанням професійних знань і умінь, життєвого досвіду.
Саме сьогодні змінити ситуацію зі збереження і поліпшення здоров’я учнів спроможна
здоров’язбережувальна педагогіка. В її основу покладаються здоров’язбережувальні технології, що
мають за мету допомогти учням, їх батькам та педагогам пройти соціально-освітній етап життя без втрат
для здоров’я, а також підвищити мотивацію здорового способу життя. На думку М. Смирнова,
здоров’язбережувальні технології – це "комплексна, побудована на єдиній методологічній основі,
система організаційних та психолого-педагогічних прийомів, методів, заходів, спрямованих на
збереження, охорону та зміцнення здоров’я учнів, формування у них культури здоров’я, а також на
піклування про здоров’я педагогів" [6: 26]. Здоров’язбережувальну технологію можна визначити як
діяльність, яка спрямована на побудову взаємозв’язків між освітою і вихованням, коли виховання
переходить у людинотворчий процес, що спрямований на збереження і примноження здоров'я дитини. Л.
І. Іванова зазначає, що здоров’язбережувальні освітні технології спрямовані на виховання в учнів
культури здоров’я та особистісних якостей. Їх реалізація сприяє збереженню і зміцненню здоров’я,
формуванню уявлення про нього як цінності, мотивації на ведення здорового способу життя [7: 489].
Здоров’язбережувальні технології передбачають оптимальні умови навчання в школі (відсутність
стресу, ефективність методик навчання й виховання), раціональну організацію навчального процесу
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідність
навчального і фізичного навантаження віковим можливостям дитини, раціонально організований руховий
режим. В. П. Горащук доводить, що з позиції здоров’язбережувальної педагогіки необхідний новий підхід
до освіти, який вимагає перегляду і якісного оновлення освітнього процесу. Необхідна розробка і
впровадження здоров’язбережувальних технологій, які дозволяють зберігати наявний стан здоров’я учнів,
формувати більш високий рівень їхнього здоров'я, здійснювати моніторинг показників індивідуального
розвитку, прогнозувати зміни здоров'я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні заходи з
метою забезпечення успішності навчальної діяльності, поліпшення якості життя учнів [8].
Отже, складовою професійної компетентності педагога природничих дисциплін, зокрема вчителя
біології, мають бути чітко сформовані знання і вміння щодо використання здоров’язбережувальних
технологій. Учителі в тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними
психологами, соціальними педагогами, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я
дітей, повинні і спроможні створити здоров’язбережувальне освітнє середовище.
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Підготовленість майбутнього вчителя біології до використання здоров’язбережувальних технологій є
результатом професійної підготовки студента ВНЗ, вираженим у здатності до формування здорового
способу життя учнів і здійснення ролі наставника здоров’язбережувальної освіти в школі. Підготовка
майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій має забезпечувати
оволодіння системою знань та умінь, а саме: застосовувати форми, методи, засоби навчальної роботи,
нешкідливі для здоров’я учнів; забезпечувати належний рівень викладання предметів природничого
циклу "Основи здоров’я", "Природознавство", "Біологія", "Хімія"; надавати учням ґрунтовні знання про
здоров’я і шляхи його збереження та зміцнення; сприяти формуванню у школярів потреби у здоровому
способі життя; організовувати оздоровчу роботу в школі та формувати відповідну мотивацію в учнів;
реалізовувати міжпредметні зв’язки й співпрацювати з іншими педагогами.
У процесі підготовки майбутніх учителів біології і досі є низка суперечностей щодо використання
здоров’язбережувальних технологій. Це суперечності між:
– реальним рівнем сформованості професійної компетентності і сучасними вимогами, що визначають
оптимальний рівень професійної діяльності вчителя біології до використання здоров’язбережувальних
технологій;
– самооцінкою студентами власної готовності до використання здоров’язбережувальних технологій
та її експертною оцінкою професорсько-викладацьким складом;
– усвідомленням значущості й необхідності оволодіння знаннями та досвідом використання
здоров’язбережувальних технологій і умовами для реалізації цього розуміння.
Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології потребує
з’ясування основних положень, які значною мірою визначають становлення особистості майбутнього
педагога та рівень його фахової підготовки. У підготовці фахівця до використання
здоров’язбережувальних технологій дані положення cпрямовані на досягнення цілей професійної
підготовки майбутніх учителів біології і відповідають її структурним компонентам: ціннісноорієнтованому, діагностичному, творчому, поведінково-правовому, діяльнісному, емоційно-вольовому,
мотиваційному, технологічному. Ціннісно-орієнтований компонент відображає основну ідею
формування професійної компетентності, яка полягає в оптимізації даного процесу через внутрішньо
обумовлену активність особистості. Цей компонент визначає мету, завдання, принципи та підходи до
реалізації процесу підготовки. Діагностичний компонент розкриває зміст, методи і технології
дослідження навчально-виховного процесу, спрямованого на формування професійних компетентностей
майбутніх учителів біології, в тому числі здоров’язбережувальної складової, а також його стан і
результати. Творчий компонент регулює співвідношення професійних вимог до здоров’язбережувальної
діяльності вчителя біології та його власної ініціативності, творчості у вирішенні практичних завдань
відповідно до ситуацій, що складаються. У поведінково-правовому компоненті відображені принципи,
що регулюють права та обов’язки учителів природничих дисциплін: діалектичний принцип розвитку;
принцип єдності зовнішнього і внутрішнього; принцип особистісно-орієнтованої взаємодії. Діяльнісний
компонент спрямовує й упорядковує формування професійної компетентності у певну послідовність
психолого-педагогічних дій, які передбачені системою професійної підготовки. Емоційно-вольовий
компонент пов’язаний із мобілізацією емоційних переживань студентів, насамперед, посиленням
емоційної складової педагогічного процесу. При цьому важливо спрямовувати емоційні реакції
студентів, що пов’язані з оцінюванням та переживанням стану середовища або вчинків людей, на
розвиток таких моральних переживань, як гідність, повага (самоповага), совість, честь, відповідальність
та ін. Змістовий компонент процесу підготовки майбутніх учителів до використання
здоров’язбережувальних технологій передбачає впровадження спецкурсу "Основи здоров’язбереження"
та можливо тренінгу "Розвиток здоров’язбережувальних навичок учителя біології", включення до
програми педагогічної практики вимоги опанування знаннями й уміннями здоров’язбережувальної
діяльності. Мотиваційний компонент вимагає формування й активізації дієвих особистісних мотивів, що
спонукають майбутнього учителя до здорового способу життя та становлення його у своїх учнів.
Технологічний (операційний) компонент включає розробку алгоритму психолого-педагогічних дій
продуктивного формування професійної компетентності майбутніх учителів біології.
Відповідно до змісту і спрямованості вказаних компонентів основними положеннями у підготовці
майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій є:
– реалізація принципу єдності теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів природничих
дисциплін;
– впровадження спецкурсу "Основи здоров’язбереження" та тренінгу "Розвиток здоров’язбережувальних
навичок учителя біології";
– забезпечення педагогічної діагностики та моніторингу сформованості професійних компетентностей у
процесі фахової підготовки;
– дотримання у повному обсязі вимог компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців у
ВНЗ та учнів ЗОШ;
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– комплексне формування професійних і особистісних якостей майбутніх учителів природничих
дисциплін;
– оптимізація змісту та обсягу самостійної роботи студентів з метою наповнення
здоров’язбережувальної діяльності особистісним сенсом;
– інтеграція та забезпечення єдності всіх напрямів підготовки майбутніх учителів природничих
дисциплін, що розглядається як цілісна динамічна система;
– стимулювання стійкого наукового інтересу і розвитку мотивів пізнавально-професійної діяльності
майбутніх учителів природничих дисциплін, спрямованих на формування позитивно-особистісного і
мотиваційно-ціннісного компонентів готовності;
– широке впровадження активних форм і методів підготовки фахівця.
Висновки. Дотримання цих положень сприятиме активному, творчому, глибокому засвоєнню знань
здоров’язбережувальної діяльності, формуванню загальноосвітніх і професійних умінь та навичок,
розвитку тих якостей особистості вчителя, які є запорукою його педагогічного успіху.
Удосконалення підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання
здоров’язбережувальних технологій забезпечується реалізацією таких положень: дотримання принципу
єдності теоретичної та практичної підготовки; впровадження спецкурсу та тренінгу; забезпечення
моніторингу сформованості здоров’язбережувальних професійних компетентностей; оптимізація змісту
самостійної роботи студентів у галузі здоров’язбережувальних технологій; дотримання вимог особистіснодіяльнісного підходу до формування професійних компетентностей майбутніх учителів біології у
використанні здоров’язбережувальних технологій; розвиток здоров’язбережувальних мотивів пізнавальнопрофесійної діяльності на основі упровадження активних форм і методів підготовки фахівця.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення ефективності даних положень і їх
реалізацію у процесі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання
здоров’язбережувальних технологій.
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Матеріал надійшов до редакції 13.10. 2014 р.
Мостипака Т. П. Подготовка будущих учителей биологии к использованию
здоровьесберегающих технологий.
В статье проанализированы разные подходы к определению понятий "профессиональная
компетентность", "здоровьесбережение", "здоровьесберегающие технологии", "здоровый образ
жизни". Определено содержание профессиональной компетентности, установлена роль ВУЗов в
подготовке студентов к здоровьсберегающей деятельности и роль собственного примера учителя в
формировании здоровьесберегающей функции. Проанализирован ряд противоречий, которые возникают
при подготовке будущих учителей естественных дисциплин к использованию здоровьесберегающих
технологий. Выяснены основные положения по качественной подготовке будущих учителей биологии к
использованию здоровьесберегающих технологий. Представлен опыт применения здоровьесберегающих
технологий в подготовке будущих учителей естественных дисциплин.
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающая компетентность, профессиональная
компетентность, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни
Mostipaka T. P. Future Biology Teacher's Preparation to Use Health Saving Technologies.
The article analyzes different approaches to define the notions ''professional competence'', ''health protection'',
''health saving technologies'', ''healthy way of life''. The contents of the professional competence is determined,
the role of higher educational establishments in the student's preparation to the health saving work and the role
of the teacher's example in forming of health saving functions is clarified. The range of contradictions is
analyzed appearing while the preparation of a teacher of natural sciences to use health saving technologies.
Main positions concerning the future biology teachers' qualified preparation to use health saving technologies
are educed. The experience of using health-saving technologies while preparing future teachers of natural
sciences is given. It is concluded that the improvement in preparing future teachers of natural sciences to use
health saving technologies is provided with the realization of such positions: the maintenance of the unity
principle of theoretical and practical preparation; the introduction of the special course and training; the
maintenance of monitoring of health saving professional competences formedness; the optimization of the
students' independent work contents in the sphere of health saving technologies; the maintenance of
requirements of the personal-activity approach on the formation of future biological teachers' professional
competences while using health saving technologies; the development of health saving motives of the cognitiveprofessional work on the basis of introducing active forms and methods of the specialist's preparation.
Key words: health protection, health saving competence, professional competence, health saving technologies,
healthy way of life.

229

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Педагогічні науки

УДК 378.016:37

О. Б. Петрович,
аспірант
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського),
dotsinka@bk.ru

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Статтю присвячено розв’язанню проблеми формування готовності майбутніх учителів-словесників
до організації позакласної роботи з обдарованими школярами. Визначено та теоретично
обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів-філологів до організації
та проведення позакласної роботи з обдарованими старшокласниками в загальноосвітній школі.
Схарактеризовані педагогічні умови забезпечують успішність упровадження поетапної методики
формування означеного феномена.
Ключові слова: професійно-практична підготовка, обдарована особистість, креативне освітнє
середовище, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, інноваційні технології.
Постановка проблеми. Нові пріоритети в освіті стимулюють учителів-словесників до оволодіння
професійними навичками й уміннями, постійного прояву творчості, моделювання та проектування
навчально-виховної роботи з української літератури з урахуванням індивідуальних особливостей учнів,
їхніх освітніх потреб, мотивів, нахилів та інтересів.
Аналіз опрацьованої джерельної бази дає підстави стверджувати, що позакласна робота з
літератури має значний освітній вплив на шкільну молодь, активізує інтелектуальну й творчу діяльність.
Цілеспрямоване використання різноманітних форм позакласної діяльності є значущим у розвитку
творчих здібностей і літературних обдарувань школярів, їхньої самостійності, креативності та
винахідливості, ініціативи, гнучкості й оригінальності мислення, формуванні дослідницьких умінь;
розширює простір для творчої самореалізації та самоствердження, готовності до ризику; забезпечує
досягнення успіху й формування позитивної самооцінки; посилює віру у власні творчі можливості.
Відтак майбутній учитель-філолог має бути готовий до її організації з літературно обдарованими учнями,
уміти урізноманітнювати форми та методи проведення, створювати сприятливу атмосферу,
зацікавлювати шкільну молодь до літературної творчості, сприяти їхньому особистісному саморозвитку.
Отже, у такому освітньому контексті особливої актуальності набуває питання визначення відповідних
педагогічних умов, необхідних для формування готовності майбутніх учителів української літератури до
проведення позакласної роботи з обдарованими школярами.
Проблема готовності майбутніх учителів літератури до організації позакласної роботи з
обдарованими учнями не була предметом спеціальних досліджень, хоча деякі її аспекти розглядались у
працях В. Андрусенко, В. Бажанюк, Л. Базиль, Н. Волошиної, О. Куцевол, С. Мірошник, М. Мудрак та
ін. Такий стан вивчення проблеми детермінує мету нашої статті: визначити й обґрунтувати ефективні
педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до проведення позакласної
роботи з обдарованими старшокласниками в системі літературної освіти.
Виклад основного матеріалу. Процес професійної підготовки майбутніх учителів-словесників до
організації позакласної роботи з літературно обдарованими учнями потребує створення у вищому
навчальному закладі відповідного творчого середовища й певних педагогічних умов, які сприяють
підготовці вчителя до проектування й моделювання позакласної діяльності з обдарованою молоддю,
допомагають учням в оволодінні теоретичними знаннями про словесну творчість і випробуванню своїх
умінь і навичок на практиці, стимулюють до творчої діяльності, що пов’язано з потребою суспільства в
неординарних креативних особистостях. Проаналізована джерельна база й результати констатувального
етапу експерименту уможливили окреслення педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учителів
української літератури до цієї діяльності.
Першою умовою є формування готовності студентів-філологів до організації позакласної роботи з
обдарованими старшокласниками в блоці їхньої професійно-практичної підготовки на теоретичних
засадах сучасної креасофії, креагогіки та креалогії. До цього блоку відносимо: вивчення педагогічних і
методичних дисциплін, проходження педагогічної практики, проведення науково-дослідної, самостійної
та позааудиторної роботи. Усі вищезазначені компоненти логічно доповнюють один одного,
характеризуються тісним системним взаємозв’язком та ґрунтуються на філософських, психологічних і
педагогічних засадах творчості.
Реалізація цієї умови передбачає виконання таких дій:
1. Формування креативності майбутніх учителів-філологів (за О. Куцевол), готових до проектування й
проведення позакласних заходів з літературно обдарованими школярами.
© Петрович О. Б., 2014
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2. Опанування майбутніми фахівцями теоретичними знаннями про роль позакласної роботи в розвитку
літературних обдарувань старшокласників, відшліфовування їхніх професійно-практичних умінь і
навичок підбору й володіння найефективнішими формами та найдоцільнішими методами в системі
літературної освіти в сучасній школі.
3. Створення чіткого уявлення про специфіку роботи з обдарованою шкільною молоддю,
особливостями літературно-творчого розвитку.
4. Вироблення мотиваційної спрямованості на продукування власної індивідуально-творчої системи
позакласної роботи з обдарованими учнями.
5. Безперервне самовдосконалення та реалізація особистих творчих можливостей.
6. Динамічна адаптація майбутніх учителів-філологів до конкретних умов освітньої діяльності в
процесі проходження педагогічної практики як засобу спрямування на творче виконання своїх
професійних обов’язків під час організації позакласної роботи з обдарованими учнями, підготовки до
інноваційної діяльності, формування індивідуального професійно-творчого стилю.
Проблема організації педагогічної практики студентів ВНЗ перебувала в полі зору О. Абдулліної,
Ф. Гоноболіна, В. Гриньової, Н. Грицай, І. Зязюна, Г. Коджаспірової, Н. Кузьміної, Л. Манчуленко,
Т. Мишковської, В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Л. Хомич, В. Чепікова, В. Шулдика, Г. Шулдик,
О. Щербакова та ін.; практику студентів-філологів досліджували Л. Базиль, Т. Бугайко, А. Вітченко,
Т. Дятленко, Г. Кузнєцова, О. Куцевол, А. Лісовський, В. Неділько, С. Пультер, О. Семеног, О. Скиба,
Б. Степанишин та ін.
Проведення педагогічної практики в сучасних навчальних закладах передбачає цілеспрямоване залучення
студентської молоді до спілкування та спільної діяльності з творчими педагогами; випробування
майбутніми вчителями-словесниками своїх сил і творчих здібностей; удосконалення вмінь і навичок
творчо проектувати й проводити різноманітні позакласні заходи з обдарованими учнями; доцільно
застосовувати інноваційні й інтерактивні технології; напрацювання індивідуальної системи позакласної
роботи з літературно обдарованими школярами; проведення діагностично-корекційної діяльності та
спостережень за рівнем розвитку літературних здібностей та обдарувань учнів залежно від використання
тих чи інших форм і методів організації позакласної діяльності; формування творчого ставлення до цього
виду педагогічної праці; подальший саморозвиток і професійне становлення студентів-філологів.
7. Організація науково-дослідницької роботи студентів таким чином, щоб майбутні вчителісловесники були обізнані з особливостями наукової творчості та могли залучити обдарованих учнів до
пошуково-дослідницької діяльності у форматі позакласної роботи, зокрема участі в конкурсі-захисті
наукових досліджень у Малій академії наук.
Питанням організації науково-дослідницької діяльності у вищій школі та її методики займались
А. Алексюк, Т. Калашникова, Г. Кловак, В. Ковальчук, В. Краєвський, Н. Кузьміна, О. Микитюк,
В. Прошкін, З. Сазонова, В. Сластьонін, Є. Спіцин та ін. Науково-дослідну роботу студентів-філологів
вивчали Л. Базиль, О. Куцевол, Н. Саприкіна, О. Семеног, Г. Токмань та ін. Цілком погоджуємося з
твердженням О. Куцевол, що на розвиток творчого потенціалу майбутніх словесників можна впливати
різновекторно: "уведенням дослідницького компонента в усі форми організації навчання, у тому числі
лекцій, практичних та лабораторних занять; використанням дослідницьких завдань і проведенням
експерименту в ході педагогічної практики з метою неперервності формування в студентів
дослідницьких умінь та навичок; упровадженням новітніх форм дослідницької діяльності студентів,
зокрема методу проектів; закріпленням ними професійно зорієнтованих дослідницьких умінь при
підготовці курсових, дипломних і магістерських робіт" [1: 350].
Таким чином, на нашу думку, оволодіння майбутніми фахівцями науково-дослідницькою діяльністю
відбувається на всіх етапах освітнього процесу, зокрема під час написання курсових, дипломних робіт,
вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" (ОКР "бакалавр"), підготовки та участі в
науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, конкурсах різних рівнів, роботі проблемних
груп, наукових гуртків, реалізації дослідницьких проектів тощо. Науково-дослідницька робота сприяє
розвитку самостійності студентів, їхнього творчого потенціалу, реалізації власних творчих здібностей,
стимулює до особистісного й професійного самовизначення, формування творчого ставлення до
організації позакласної роботи з обдарованими учнями.
8. Зростання вагомості впливу самостійної роботи на формування готовності студентів-філологів до
організації позакласної роботи з обдарованими школярами, її творча спрямованість. У сучасній освіті
психолого-педагогічні аспекти її організації у ВНЗ досліджували А. Алексюк, С. Вітвицька,
Л. Журавська, Н. Король, Н. Кузьміна, М. Никандров, В. Ортинський, П. Підкасистий та ін.
Під час застосування різноманітних форм самостійної роботи майбутній фахівець має можливість
оволодіти навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час, практично реалізувати набуті
знання, привчається до самостійності дій та мислення, напрацьовує індивідуальний стиль самоосвіти, що
надалі сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, виробленню власних поглядів та переконань,
удосконаленню професійної майстерності.
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9. Апробація в позааудиторній роботі інноваційних методів та прийомів її організації допомагає
подальшому дієвому застосуванню набутих умінь і навичок при проектуванні й проведенні позакласної
роботи з обдарованими учнями.
Дослідженням особливостей позааудиторної роботи займались науковці І. Карпова, В. Коваль,
Л. Кондрашова, О. Медведєва, Л. Петриченко, С. Савченко та ін. Це ефективний засіб формування
творчого вчителя української літератури, готового до організації позакласної роботи з обдарованими
старшокласниками у вільний позанавчальний час, поглиблення й закріплення теоретичних знань та
практичних умінь і навичок у цьому виді педагогічної діяльності, розвитку самостійності, стимулювання
до професійно-творчого вдосконалення, співробітництва зі студентською молоддю.
Таким чином, формування готовності майбутніх учителів літератури до організації позакласної роботи з
обдарованими учнями в блоці професійно-практичної підготовки спрямоване на розвиток їхнього творчого
потенціалу, щоб у подальшому вони могли виявляти й розвивати літературні обдарування школярів у
процесі позакласної діяльності. Ефективність реалізації системи професійно-практичної підготовки
майбутніх фахівців залежить від наявності тісного взаємозв'язку між кожним зі складників цього блоку, а
проектування студентами-словесниками позакласних заходів слугує дієвим засобом формування їхньої
готовності до методичної творчості й роботи з обдарованими старшокласниками.
Друга педагогічна умова ефективної підготовки майбутніх учителів-філологів до організації
позакласної роботи з обдарованими учнями – це створення креативного, особистісно зорієнтованого
освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача й студентів.
Питання освітнього середовища ґрунтовно висвітлені в працях таких науковців, як: Л. Буєва,
А. Валицька, Б. Гершунський, С. Гессен, Н. Гонтаровська, С. Дерябо, Б. Ельконін, Ю. Жук, Н. Крилова,
Ю. Мануйлов, Л. Новикова, К. Приходченко, С. Рощіна, В. Рубцов, Н. Селиванова, В. Слободчиков,
А. Хуторський, І. Шендрик, І. Щербак, В. Ясвін та ін.
Створення креативного, особистісно зорієнтованого освітнього середовища має певні якісні
характеристики, завдання, компоненти й повинно стати об’єктивною умовою для ефективного
саморозвитку й самореалізації творчого потенціалу майбутніх учителів, активізації їхньої взаємодії та
співтворчості з викладачами. Учені підкреслюють значний вплив освітнього середовища на
продуктивність роботи, цілеспрямовану взаємодію всіх учасників освітнього процесу, їхній розвиток і
самореалізації під час виконання спільної творчої навчально-виховної діяльності. Сутнісною для нашого
дослідження є думка С. Сергєєва, що середовище нерозривно пов’язане з діяльністю, яка виконується.
Учений зауважує, що впродовж цього процесу особистість змінює його для досягнення власних цілей та
водночас сама змінюється в ньому та безпосередньо ним [2: 61].
Освітнє середовище, на думку К. Приходченко, здатне набувати творчого характеру й допомагає відійти
від репродуктивного засвоєння знань до активної творчої діяльності [3: 68]. Дослідниця слушно
зауважує, що при моделюванні освітнього середовища необхідно привчити студентів до самоосвіти й
самовдосконалення, сприяти розвитку їхніх здібностей та обдарувань, креативного мислення, формуванню
особистості з гнучким розумом, залучати до активної самостійної творчої роботи [3: 69].
Солідарні з твердженням С. Гессена, що це таке середовище, в якому індивід навчається не лише
реалізувати свободу вибору шляхів досягнення поставленої мети, але й сам бере активну участь у
цілевизначенні [4: 64].
Узагальнення вищевикладених поглядів науковців дозволяє розглядати креативне, особистісно
зорієнтоване освітнє середовище як сукупність органічно поєднаних системоутворюючих умов для
розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей,
самовдосконалення та самореалізації, формування творчого й критичного мислення та інших якостей на
засадах діалогічної взаємодії викладача й студентів з метою їхньої якісної підготовки до організації
позакласної роботи з обдарованими учнями.
Отже, створення такого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників
навчального процесу впливає на навчальну мотивацію майбутніх учителів-словесників, сприяє
формуванню ціннісного ставлення до творчої діяльності, залучає їх до різноманітних видів творчості,
розвиває здатність до творчої взаємодії, сприяє розвитку творчого потенціалу особистості через
вироблення потреби в самоосвіті, виступає причиною і стимулом якісної підготовки до організації
позакласної роботи з обдарованими учнями. Отже, майбутній педагог, залучений до літературної
творчості в процесі навчально-виховної діяльності, активно модифікує освітнє середовище для
досягнення поставлених цілей і водночас сам змінюється в ньому та безпосередньо ним, тобто одночасно
постає його продуктом і творцем.
Третя педагогічна умова ефективного формування готовності студентів – використання
інноваційних технологій у підготовці вчителя-словесника до організації позакласної роботи з
обдарованими школярами.
Нові пріоритети в освіті стимулюють викладача ВНЗ до пошуку та впровадження інноваційних
технологій при підготовці вчителів української літератури до проведення позакласної роботи з
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обдарованими старшокласниками. Адже саме ці технології уможливлюють досягнення позитивних
результатів у її організації, урізноманітнюють форми та методи навчально-виховної діяльності,
зацікавлюють студентів у творчому професійному зростанні, сприяють їхньому саморозвитку.
При формуванні готовності майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з
обдарованими школярами вважаємо методично доречним застосування таких інноваційних технологій:
1) Особистісно зорієнтоване навчання, що спрямоване на розвиток індивідуальності, здібностей
кожного студента як суб’єкта освітнього процесу, стимулює максимально застосовувати власний
когнітивний досвід під час позакласної роботи з обдарованими школярами, до самостійного управління її
перебігом, сприяє реалізації індивідуального творчого потенціалу, підвищенню зацікавленості
предметом, зростанню пізнавальної активності.
Викладач і студент є рівноправними учасниками освітнього процесу, що будується на основі їхнього
навчального діалогу. При цьому методична основа цієї технології полягає в індивідуалізації та
диференціації навчально-виховної діяльності, максимальному наближенні освітнього матеріалу до реалій
життя. Майбутній учитель-філолог має можливість самостійно обирати зміст, методи та форму освітньої
роботи, відтак потрібно враховувати його прагнення використовувати отримані знання, суб’єктний
досвід за власною ініціативою, самостійно та в нових пізнавальних ситуаціях. Доречним при цьому буде
застосування різних форм і методів інтерактивного навчання: "Коло ідей", "Мозковий штурм",
"Акваріум", "Круглий стіл", "Проективне малювання", заочна екскурсія, огляд-конкурс творчих
робіт, "Якби я був автором...", "Написання творів-перевтілень", "Щоденник подвійних нотаток",
"Персонажі твору і я", "Пошук асоціацій", "Палітра емоцій", "Мікрофон", "Дерево рішень" тощо.
2) Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які в системі літературної освіти забезпечують
виконання таких функцій: бібліографічний пошук у спеціальній програмі або мережі Інтернет; джерело
знань: студент опрацьовує пізнавальний матеріал з української літератури, що збережений на
електронних носіях і запропонований для вивчення або знайдений самостійно, зокрема в мережі
Інтернет; наочність (портрети письменників, географічні місця, пов'язані з твором і його автором, музеї,
пам’ятники, твори інших видів мистецтва, театральні спектаклі та кінофільми за літературними творами,
теоретико-літературні таблиці й схеми та ін.); засіб представлення завдання для самостійної роботи
студентів (запитань, тем творів із методичним супроводом, моделей для виконання проекту, ігрових
основ – кросвордів тощо); засіб виконання майбутнім учителем-словесником освітніх завдань (набір,
збереження, редагування власного тексту, укладання таблиці, підготовка творчого звіту за проектом,
його презентація та ін.); засіб інтерактивного спілкування на літературну тему (форум, електронне
листування в Інтернеті); засіб проведення контролю рівня літературних знань студентів; тренажер
(теоретико-літературні, стилістичні, версифікаційні тренінги і т. д.); засіб для проведення
різноманітних конкурсів (творчих, теоретико-літературних, літературно-ігрових, пошуковоінформаційних тощо) [5: 290].
Основними формами й методами ІКТ, які, на наш погляд, доречні для застосування під час
позакласної роботи з української літератури, є: веб-квести, QR-коди, QR-квести, сервіси Google, Intelпроекти, мультимедійні презентації, ведення блогу, віртуальні екскурсії, використання
інтерактивної дошки, освітніх форумів, баз даних освітніх ресурсів, віртуальних бібліотек,
створення веб-портфоліо, коміксів, дудлів, хмар слів, рим, прислів’їв, приказок тощо.
3) Інтерактивні технології, упровадження яких сприяє організації пізнавальної позакласної роботи з
української літератури у форматі діалогу, спільного пошуку вирішення завдання, постійної активної
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма її учасниками.
Основними інтерактивними прийомами й методами таких технологій є: "Асоціативний кущ",
"Снігова куля", "Мозаїка", "Броунівський рух", "Мереживна пилка", "Обери позицію", "Гронування",
"Літературний крос"; навчання в дискусії: "ПРЕС", "Коло думок"; навчання в грі: ігри-інсценізації,
літературна вікторина, гра-конкурс "Найкращий ілюстратор твору", літературне лото, "Аукціон знань",
"Зустріч літературних персонажів", "Лабораторія письменника"; навчальні тренінги, колективні
вирішення творчих завдань, кейс-метод тощо.
4) Проектна діяльність спрямована на створення нового освітнього продукту, передбачає поетапне
індивідуальне, групове або колективне дослідження певної теми (планування, аналіз, пошук, реалізація,
результат) з можливістю опису за допомогою графіків, схем, побудови моделі та розрахована на
тривалий термін (від декількох годин до кількох місяців). Тематику проектів можуть пропонувати як
викладач, так і студенти.
Підтримуємо думку М. Чобітько, що одне із завдань проектної діяльності – формувати здатність
майбутніх фахівців здобувати знання з отриманої інформації [6: 47]. При цьому в ході виконання проекту
вони займають активну позицію суб’єкта самостійної практичної пошукової діяльності, оскільки
самостійно генерують ідеї, проявляють ініціативу, прогнозують результати, реалізують власні творчі
задуми, навчаються співпрацювати з іншими.
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Важливою особливістю проектної діяльності, яку увиразнюємо суголосно з О. Куцевол, є її
спрямованість на кінцевий результат при розв’язанні певної практично або теоретично значущої
проблеми [1: 334].
У позакласній роботі з обдарованими дітьми доцільно застосовувати різноманітні типи проектів:
1. За кількістю учасників: індивідуальні, парні та групові. Частота використання кожного з них
залежить від індивідуально-креативних особливостей студентської молоді, рівня пізнавальної та творчої
активності, самостійності, інтересів, здібностей і нахилів, а також міжособистісних стосунків.
2. За домінуючим методом дослідження – дослідницькі, творчі, інформаційні, практично
зорієнтовані (прикладні), ігрові проекти і т. і.
3. За характером координації: безпосередній та опосередкований.
4. За предметно-змістовою галуззю знань: монопроект, міжпредметний та надпредметний проекти.
5. За тривалістю виконання проекту: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові.
6. За формою представлення результатів: пленарні, стендові, мультимедійні, рольові, творчі.
Отож, упровадження проектної діяльності формує культуру дослідницької роботи, привчає майбутніх
учителів-словесників до "проектного" мислення, тобто до самостійності, пізнавального пошуку,
створення довготривалих життєвих програм, планування освітньої діяльності.
5) Проблемне навчання передбачає створення проблемної ситуації для її активного самостійного
розв’язання студентською молоддю, що формує їхню внутрішню мотивацію до організації позакласної
діяльності з обдарованими учнями, забезпечує більш міцне засвоєння знань, розвиває аналітичне
мислення, творчі здібності, сприяє вихованню креативної особистості, орієнтує на комплексне
застосування знань у вирішенні нестандартних проблем, стимулює творчий пошук. Подолання
труднощів в організації позакласної роботи з української літератури робить її цікавішою та
привабливішою для майбутніх учителів-словесників, викликає в них постійну потребу в оволодінні
новими знаннями, уміннями й навичками, стимулює до засвоєння різних способів діяльності з
обдарованими школярами.
Основні методи й форми організації проблемного навчання: метод монологічного, діалогічного,
проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні завдання, завдання із
заздалегідь спланованими помилками, самостійне вивчення додаткової літератури, збирання
матеріалу для міні-дослідження, написання роботи на конкурс МАН та ін.
6) Діалогічна взаємодія спрямована на пошук студентською молоддю під час навчально-виховної
роботи різноманітних способів для вираження власних міркувань, засвоєння та відстоювання нових
цінностей, можливість самостійно виробити свої переконання, оволодіння діалогічним способом
мислення, розвиток рефлексії, інтелектуальних й емоційних властивостей особистості, що вимагає
створення особливої дидактико-комунікативної атмосфери.
Для діалогічної взаємодії характерні такі прийоми й методи: евристична бесіда, різноманітні види
дискусій, прес-конференція за твором, запитання автору, критику, герою, "Аналіз ситуацій",
"Яскрава пляма", "Актуальність", театралізація та ін.
7) Ігрові технології навчання стимулюють розвиток, виховання й соціалізацію студентської молоді.
У дидактичній грі майбутні вчителі-словесники виконують при розв’язанні поставленої проблеми певні
соціальні ролі, що сприяє виробленню в них необхідних професійних умінь, рис та якостей характеру,
здобуттю навичок, розвитку творчих здібностей.
Найбільш доречним при підготовці майбутніх фахівців до організації позакласної роботи з
обдарованими учнями вважаємо застосування імітаційних, операційних, рольових, сюжетних ігор та
ігор-змагань. Вони забезпечують розвиток здібностей до імпровізування, основними з яких є емоційна
розкутість, винахідливість, уміння швидко й адекватно реагувати на будь-які зміни в ситуаціях.
8) Технологія розвитку критичного мислення, що має на меті вирішення таких завдань: зацікавити
студентів у цілеспрямованій пізнавальній активності, читанні й дослідженні, розвивати здатність до
аналітичного судження, логічне мислення, мовленнєві навички, готовність співпрацювати з іншими,
правильно оцінювати літературні факти та явища, робити відповідні висновки, стимулювати до
самостійного пошуку для підтвердження й аргументації власної точки зору.
Основними прийомами й методами розвитку критичного мислення є: "Кластер", "Сенкан",
"Кубування", "Карта поняття", "Структурований огляд", "Павутинка дискусії", "Літературний
двобій", "Мінливі перспективи", "Навчання на протилежностях", "Шкала цінностей",
"Порушена послідовність", "Вільне письмо", асоціації, "Кошик ідей", графічні форми організації
матеріалу ("Бортовий журнал", "Двосторонній / тристоронній щоденник", "Концептуальна
таблиця"), читання з позначками, "Методика взаємних запитань" та ін.
9) Створення ситуації успіху спрямоване на поєднання сукупності умов для досягнення успіху,
відчуття радості кожним з учасників навчально-виховної роботи, усвідомлення майбутніми вчителямисловесниками своїх здібностей, творчого потенціалу, віри у власні сили для подальшого розвитку,
бажання навчатися, долати труднощі.
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При цьому особливістю взаємодії у системі "викладач – студент" є прагнення обох сторін до
позитивної співпраці, її гармонійність, адекватна самооцінка суб’єктами власних сил і досягнень, стан
емоційного задоволення результатом освітньої діяльності.
Основні прийоми й методи реалізації технології створення ситуації успіху: "Невтручання", "Холодний
душ", "Анонсування", "Гидке каченя", "Емоційне заохочення", "Сходинки до успіху", "Емоційне
схвалення", "Емоційне блокування", "Стабілізація", "Даю шанс", "Сповідь", "Емоційний сплеск",
"Обмін ролями", "Допомога друга", "Еврика", "Навмисна помилка" та ін.
Отже, сучасні інноваційні технології є актуальними й повинні широко застосовуватися для модернізації
освіти. Оскільки вони активізують у студентів спонукальні мотиви до творчого самовираження,
уможливлюють реалізацію креативних задумів майбутнього вчителя-словесника, допомагають в організації
та проведенні ефективної позакласної роботи з української літератури та формуванні всебічно розвинених
творчих особистостей, здатних до літературної творчості, самоосвіти та самовдосконалення. Досягнення
такого результату можливе завдяки педагогічно доцільному поєднанню традиційних та інноваційних
освітніх технологій і їх тісному взаємозв’язку та інтеграції (інформаційно-комунікаційних, ігрових,
особистісно зорієнтованого, інтерактивного, проблемного навчання, розвитку критичного мислення,
проектної діяльності, діалогічної взаємодії, створення ситуацій успіху).
Висновки. Таким чином, розглянуті педагогічні умови спрямовані на ефективне формування
готовності майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями через
забезпечення рівності всіх суб’єктів освітньої діяльності, відсутності між ними суперництва; чергування
різних форм організації роботи з акцентом на груповій; формування в студентів відчуття згуртованості й
командного духу; створення сприятливої атмосфери, стимулювання процесів саморегулювання та
самоуправління їхньою пізнавальною діяльністю, розвиток самостійності, активності, цілеспрямованості,
ініціативності студентів-словесників, налаштованості на співпрацю, відкритість інноваціям, генерування
ідей, реалізацію власних творчих задумів, адекватну самооцінку своїх досягнень, самоствердження;
подолання майбутніми фахівцями труднощів, перешкод, психологічних бар’єрів і досягнення успіху,
зосередження уваги на самому процесі творчої освітньої діяльності. Відтак, дотримання вище описаних
педагогічних умов допомагає скерувати зусилля студентів у творче річище, сформувати їхню здатність
до самостійних дій при організації позакласної роботи з літературно обдарованими школярами.
Перспективами подальших наукових розвідок є розробка ефективної моделі формування готовності
майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями з урахуванням
вищезазначених педагогічних умов.
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Петрович О. Б. Педагогические условия формирования готовности будущих учителей-филологов к
организации внеклассной работы с одаренными учащимися.
Статья посвящена решению проблемы формирования готовности будущих учителей-словесников к
организации внеклассной работы с одаренными школьниками. Определены и теоретически обоснованы
педагогические условия осуществления профессиональной подготовки будущих учителей-филологов к
организации и проведению внеклассной работы с одаренными старшеклассниками в общеобразовательной
школе. Охарактеризованные педагогические условия обеспечивают успешность внедрения поэтапной
методики формирования этого феномена.
Ключевые слова: профессионально-практическая подготовка, одаренная личность, креативная
образовательная среда, субъект-субъектное взаимодействие, инновационные технологии.
Petrovich O. B. Pedagogical Conditions of the Future Teachers-Philologists’ Readiness Formation to the
Extracurricular Work Organization with Gifted Students.
The process of the future teachers-philologists’ professional training to organize the extracurricular work with
literary gifted students requires the creation of certain pedagogical conditions in the higher educational
establishment which facilitate the preparation to the designing and modeling of extracurricular activities with
the gifted youth, contribute in mastering the theoretical knowledge and testing their skills in practice, stimulate
to the creative work that is related to the society's need for extraordinary creative personalities. The analyzed
literature and the results of the pre-experimental stage of the pedagogical experiment made it possible to
determine the pedagogical conditions of the effective teachers-philologists’ professional training to these
activities. They are: the students-philologists’ readiness formation to organize the extracurricular work with
gifted students according to the block of their professional and practical training on the theoretical grounds of
modern creative philosophy, creative pedagogy and creative psychology; the learner-oriented educational
environment creation which is based on the subject-subject interaction between a teacher and students; the
usage of innovative technologies in the teachers-philologists’ professional training to the extracurricular work
organization with gifted students. The realization of the above mentioned pedagogical conditions promotes the
effective implementation of further research and experimental work on the future teachers-philologists’
readiness formation to organize the extracurricular work with gifted high school students, helps students to
become creative persons, forms their ability to act independently during these activities.
Keywords: professional and practical education, gifted personality, creative learning environment, subjectsubject interaction, innovative technology.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ:
ЧИННИКИ ТА ЕТАПИ
У статті розглянуто чинники, які визначали вектор діяльності вітчизняних політехнічних вишів у
другій половині ХХ століття, зокрема, економічні, політико-правові, культурно-освітні, науковотехнічні, академічні, історичні. Виокремлено чотири етапи діяльності політехнічних ВНЗ в Україні,
серед яких: відновлювальний, промислово-інтеграційний, розбудовчий, університетський. Досліджено
структурні зміни у політехніках протягом означеного періоду, які відбувались завдяки відкриттю нових
кафедр, факультетів, філіалів та отриманню інститутами статусу технічних університетів.
Ключові слова: політехнічний інститут, спеціальність, факультети, кафедри, філіал, інженери,
технічний університет.
Постановка проблеми. Реформування вищої освіти в Україні з метою інтеграції в європейський
освітній простір неможливе без збереження кращих традицій національної системи підготовки інженерів.
Вища технічна освіта України накопичила вагомий історичний досвід, багатогранний аналіз якого,
сприятиме передбаченню тенденцій і перспектив її подальшого розвитку. Вивчення діяльності
політехнічних вишів України у другій половині ХХ століття дасть змогу запобігти прорахункам у ході
реформаційних процесів та знайти ефективні способи удосконалення підготовки інженерів сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні положення професійної освіти вивчали
С. Батишев, В. Беспалько, В. Сидоренко, В. Лєдньов, І. Лікарчук, Н. Ничкало, Є. Ткаченко та ін. Відомості про
становлення й розвиток вітчизняних навчальних закладів з підготовки спеціалістів технічного профілю
висвітлено у монографіях В. Онопрієнка та Т. Щербань, Є. Степанович, В. Янкового, М. Згуровського,
Д. Зеркалова, І. Федосової. Дослідження сутності та розвитку вищої технічної освіти здійснювали
І. Анопов, В. Бутенко, А Трусь, А. Ворох, О. Криштановська, О. Романовський, Л. Товажнянський,
С. Ховрич, В. Хотенко та ін.
Мета статті – висвітлити етапи розвитку політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: проаналізувати чинники, які визначали вектор
діяльності політехнічних ВНЗ України у 1950 – 90-х роках, та виокремити етапи розвитку вишів
протягом означеного періоду.
Для досягнення мети використано наступні методи: історико-генетичний, порівняльно-зіставний,
систематизації, класифікації та узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Вектор діяльності політехнічних вишів у другій половині ХХ століття
визначали наступні чинники: економічні – активна відбудова народного господарства країни після
Великої Вітчизняної війни, швидкі темпи розвитку промислового виробництва під впливом
упровадження досягнень науки й техніки, гостра економічна необхідність у кваліфікованих інженерних
кадрах; політико-правові – удосконалення нормативно-правового поля діяльності політехнічних вишів у
державі, розробка інструктивних матеріалів щодо діяльності ВНЗ інженерного профілю у другій
половині ХХ ст.; культурно-освітні – формування у суспільстві престижу інженерних спеціальностей,
підвищення рівня загальнонаукової та загальнотехнічної підготовки фахівців, збільшення відсотку
працівників промисловості з вищою освітою, зростання питомої ваги наукових досліджень у ВНЗ,
покращення науково-методичної кваліфікації викладачів; науково-технічні – фінансування державою
науково-дослідних, проектно-конструкторських та інженерно-технічних розробок, співпраця вишів з
науковими установами та підприємствами, створення при ВНЗ проблемних лабораторій, зростання
обсягів госпдоговірних робіт, продукування нових технологій для потреб промисловості; академічні –
удосконалення організаційної структури політехнік, ускладнення змісту, форм і методів навчання в
системі вищої інженерно-технічної освіти, послідовне зміцнення матеріально-технічної бази; історичні –
вплив історичних подій на розвиток освіти.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни постало питання відновлення життя країни. У серпні
1946 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон про п’ятирічний план відбудови та розвитку народного
господарства республіки. Він зокрема, передбачав і відродження вищої школи.
Перший етап (1950 – 1957 рр.). У 1954/1955 навчальному році відбудовчі роботи на всіх об’єктах
Київського політехнічного інституту завершилися. З 1955 р. до складу КПІ увійшли інститути технології
силікатів і кіноінженерів, на базі яких відповідно були створені факультети хімічного машинобудування
та кіноінженерний (нині факультет електроніки). Протягом 1946 –1960 рр. КПІ випустив 15243 фахівців,
що у сім разів більше порівняно з чисельністю випускників за увесь дореволюційний період [1: 109].
© Юхно О. І., 2014
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З 1949/50 н. р. почався новий період у житті ще одного з найбільших політехнічних інститутів. 7
вересня 1949 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила рішення про відбудову Харківського політехнічного
інституту. ХПІ відновлювався на основі об’єднання інститутів, які входили в нього до 1930 р. на правах
машинобудівного, хіміко-технологічного та електротехнічного факультетів, а також інституту інженерів
цементної промисловості. До січня 1950 р. ХПІ був остаточно відновлений і скоро став одним із
найбільших ВНЗ країни. У 1949/50 н р. у ньому навчалося 4,5 тис. студентів (4328 – на денному
відділенні і 184 – на вечірньому). У знов сформованому інституті було відкрито 10 факультетів:
металургійний, машинобудівний, інженерно-фізичний, автотракторний (з березня 1954 р. – факультет
тракторного та сільськогосподарського машинобудування), технології неорганічних речовин, технології
органічних речовин, технології силікатів, радіотехнічний, енергомашинобудівний та електротехнічний,
який на початку 1951/52 н. р. був поділений на два факультети – електромашинобудівний і
електроенергетичний. 57 кафедр ХПІ готували інженерів із 32 спеціальностей [2: 179].
У перші повоєнні роки в умовах відновлення та реконструкції промислових підприємств Донбасу на
багатьох із них не вистачало інженерних кадрів. Станом на 1956 – 1957 н. р. у Донецькому
індустріальному інституті підготовка інженерів проводилася за 23 спеціальностями. У виші навчалося
8355 студентів, з них 3705 – на денному відділенні. Щорічно зростав випуск молодих фахівців: якщо у
1954 р. випуск інженерів складав 937 осіб, то у 1960 р. було випущено майже 1300 осіб [3: 94].
50-ті роки позначені прискореним кількісним і якісним розвитком Львівської політехніки. У зв’язку з
розширенням підготовки кадрів для нових галузей науки і техніки відбувалися зміни в структурі
інституту. У 1950 – 51 н. р. відкрито факультет технології цементу. Нафтовий факультет поділено на три:
гірничопромисловий, геологорозвідувальний і нафтовий. У 1952 р. відкрито радіотехнічний факультет, з
1954 р. механічний факультет був поділений на два – теплоенергетичний і механічний. У 1956 р.
електротехнічний перейменовано в енергетичний; у 1959 р. геологорозвідувальний факультет
реорганізовано в геодезичний [4: 33].
Швидкими темпами у післявоєнні роки збільшував підготовку інженерів Одеський політехнічний
інститут. Якщо в 1945 р. ОПІ випустив 31 фахівця з вищою технічною освітою, то в 1955 р. було
підготовлено 386, в 1956 р. – 312, а в 1957 р. – 341 фахівець. Починаючи з 1955 р політехнічний інститут
став готувати інженерні кадри як на денному, так і на вечірньому відділеннях [5: 154].
Другий етап (1958 – 1965 рр.). Здійснення семирічного плану 1959 – 1965 рр. у країні дозволило зробити
великий поштовх у створенні матеріально-технічної бази держави. Особлива роль належала тут науковотехнічному прогресу, головними рисами якого були: комплексна механізація і автоматизації виробничих
процесів, електрифікація всієї країни, хімізація виробництва, широке впровадження нових джерел енергії.
17 квітня 1958 р. Верховна Рада УРСР прийняла "Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про
дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР". Наближення вищої школи до життя вимагало,
передусім, прийому до вишів людей із виробничим стажем, трудовими навичками. Передбачалося, що
розвиток вищої школи буде йти, насамперед, по лінії вечірнього і заочного навчання, тому що ця форма
освіти надавала ширші можливості поєднувати теоретичне навчання з практичною роботою. У 1955 р. були
відкриті заочні відділення у наступних вишах країни: Харківському, Одеському та Львівському політехнічних
інститутах [6: 16]. У 1953 р. відкривається заочний факультет КПІ [7: 130]. Загалом було заплановано
збільшити до 1960 р. порівняно з 1953 р. кількість студентів у системі заочної та вечірньої вищої освіти вдвічі,
а по технічним і сільськогосподарським спеціальностям – не менше ніж в три рази [8: 140].
На початку 60-х років у КПІ працювало 13 факультетів, функціонували три його філіали: у Вінниці,
Житомирі, Чернігові. Підготовка інженерів на всіх факультетах здійснювалась за 57 спеціальностями, в
тому числі новими: кібернетика систем, хімічне машино- і приладобудування, механічне устаткування
підприємств, будівельне матеріалознавство і виробництво конструкцій, машини і технологія переробки
полімерних матеріалів, електрометричні установки та ін. [9: 109].
У 1959 – 1965 рр. у ХПІ з’явилися кафедри математичних і лічильно-розв'язувальних приладів та
обладнання, промислової електроніки, хімічної технології пластичних мас, техніки безпеки та
протипожежної техніки, автоматизованого управління рухом, електроізоляційної та кабельної техніки та
ін. Проводилася значна робота по створенню філіалів політехнічного інституту в багатьох містах
України. У 1959 р. на базі Лисичанського та Рубіжанського хімкомбінатів відкривається Рубіжанський
філіал інституту з загальнотехнічним факультетом у Сіверськодонецьку. Ворошиловградський філіал
ХПІ у 1960 р. стає самостійним інститутом [2: 182].
19 травня 1960 р. Донецький індустріальний інститут був перейменований у політехнічний. На той
час в інституті навчалося понад 8,5 тис. студентів, які отримували підготовку за 16 спеціальностями. У
60-ті роки в інституті утворилося більше 30 нових кафедр. Серед них такі: кафедра автоматики і
телемеханіки; експлуатація електростанцій, мереж і систем; ТОЕ й електричних машин; технології
машинобудування; технології і техніки розвідки родовищ корисних копалин; хімічної технології
неорганічних речовин і багато ін. У 1960 р. Донецьким індустріальним інститутом розроблялося 86
держбюджетних тем, у їх виконанні брало участь 30 спеціальних і загальноінженерних кафедр [3: 96].
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Збільшення кількості студентів заочників позначилося на розширенні мережі структурних підрозділів
ЛПІ. У 1959 р. загальнотехнічний факультет інституту організовано у місті Дрогобичі. Наступного року
такі ж факультети відкрито у Тернополі та Івано-Франківську [4: 33]. З метою поліпшення підготовки
спеціалістів у нафтовій промисловості, наближення її до навчально-виробничої бази, у 1963 р. ІваноФранківський загальнотехнічний факультет реорганізовано у філіал інституту з факультетом нафтової і
газової промисловості, а в 1967 р. на базі цього філіалу відкрито окремий Івано-Франківський інститут
нафти і газу [4: 35].
Станом на 1965 р. Одеський політехнічний інститут випускав інженерів по 26 спеціальностям. До 1963 р. у
виші налічувалося шість факультетів: механічний, теплоенергетичний, електротехнічний, хімікотехнологічний, факультет радіоелектроніки, загальнотехнічний факультет. Якщо у 1959/60 н. р. році в
інституті навчалося 4276 студентів (з них на денному відділенні – 2402, на вечірньому – 687 і заочному –
1187), то в 1964/65 н. р. цей показник виглядав вже наступним чином: всього навчалося студентів – 7495 чол.,
з них на денному відділенні – 4195 чол., на вечірньому – 1601 і на заочному – 1699 [5: 186].
У вересні 1956 р. Міністерство вищої освіти УРСР за погодженням з ЦК КП України підняло перед
Міністерством вищої освіти СРСР клопотання про організацію в місті Харкові Українського заочного
політехнічного інституту. 1 вересня 1958 р. новий політехнічний ВНЗ розпочав свою роботу. Всі діючі на
території Української РСР філіали і навчально-консультаційні пункти, а також контингенти студентівзаочників стаціонарних ВНЗ, які проживали поза місцем їх розташування, передавалися УЗПІ. Була
створена широка мережа навчальних підрозділів, у тому числі загальнотехнічних факультетів (ЗТФ). Всі
підрозділи створювались за регіональним принципом, тобто у містах, де була зосереджена певна галузь
промисловості і найбільша кількість студентів-заочників [6: 35].
Третій етап (1966 – 1986 рр). 14 жовтня 1966 р. була прийнята партійно-урядова постанова № 776
"Про заходи покращення підготовки спеціалістів і удосконалення вищою та середньою спеціальною
освітою в країні". Документом було передбачено збільшення плану прийому по енергетичних,
машинобудівних, будівельних спеціальностях, при цьому істотні переваги надавалися навчанню за
денною формою. Для усунення паралелізму в підготовці спеціалістів та чіткого розмежування профілів
було проведено певну роботу по упорядкуванню мережі вишів та їх підрозділів.
Станом на 1968 р. на всіх формах навчання 12 факультетів КПІ налічувалось 30600 студентів. У
Чернігові та Вінниці працювали філії інституту, а в Житомирі й Конотопі – загальнотехнічні факультети.
На 110 кафедрах працювало понад 1500 викладачів, навчання велося за 52 спеціальностями [9: 115].
Протягом 1969 р. тривало удосконалення структури інституту: було створено нові кафедри – технічної
кібернетики, хімічної технології і кераміки скла, інструментального виробництва; введено нові
спеціальності: автоматизація систем управління, прикладна математика. У 1971 р. відкрили кафедри
гідропневмоавтоматики і гідроприводу та прикладної математики; у 1974 – 1975 рр. – кафедри
кібернетики, хіміко-технологічних процесів, теоретичної електроніки, фізики металів і
електроприладобудування [9: 116].
Конкретні заходи щодо впровадження постанови № 776 було здійснено у Харківському
політехнічному інституті. Відповідно до вимог документу змінюється структура інституту. У 1968 р
відбувся останній прийом, а у 1972 р. – останній випуск інженерів на радіотехнічному факультеті.
Студенти та частина професорсько-викладацького складу цього факультету перейшли до Харківського
інституту радіоелектроніки [2: 185]. У 70-х – на початку 80-х рр. створюються такі кафедри: у 1971 р. –
колісних та гусеничних машин на факультеті транспортного машинобудування, прикладної математики
на інженерно-фізичному факультеті; у 1977 р. – технічної кріофізики, у 1981 р. тут же створюється
кафедра технічної кібернетики та інші. Значні зміни пройшли й у філіалах інституту. У 1966 р. Сумський
ЗТФ Українського заочного політехнічного інституту реформовано у філіал ХПІ. Кіровоградський філіал
у 1968 р. було реформовано в самостійний інститут с/г машинобудування, а Рубіжанський у 1973 р.
передано у підпорядкування Ворошиловградського машинобудівного інституту [2: 186]. У 1984 р. обсяг
наукових досліджень, виконаних ученими ХПІ, досяг більше 20 млн. крб. Економічний ефект від
втілення результатів науково-дослідної роботи складав 42, 3 млн. крб. Одержано було більше 400
авторських свідоцтв і 33 патенти. [2: 222].
На початку 70-х років ДПІ перетворився на один із найбільших центрів підготовки кваліфікованих
інженерів. Чисельність студентів у 1970 р. зросла в 2,5 рази порівняно з 1960 р. і склала понад 22 тис.
осіб. З них 8307 осіб навчалися на денному відділенні. На 74 кафедрах інституту здійснювалася
підготовка фахівців за 30 спеціальностями [3: 97].
Зміцнювалася матеріальна база, формувалися викладацькі кадри у філіях і на ЗТФ інституту. Це
дозволило в 1971 р. на базі Горлівського ЗТФ створити філію ДПІ з факультетами автомобільного
транспорту й автомобільних доріг з денною і вечірньою формами навчання, ЗТФ. У 1972 р. Макіївський
філіал ДПІ став самостійним ВНЗ – Макіївським інженерно-будівельним інститутом [3: 31]. ДПІ
постійно зміцнював зв’язки з виробництвом. У 80-ті рр. з’явилися такі нові форми, як навчальнонауково-виробничі комплекси (ННВК), філії кафедр, експериментальні ділянки і лабораторії на
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підприємствах, де здійснювалися інститутські розробки. Обсяг наукових досліджень у ДПІ у 1968 –
1988 рр. збільшився у 10 разів і становив у 1988 р. 11,4 млн. крб. Неухильно зростав й економічний ефект
від упровадження нових розробок: у 1968 р. – 3 млн. крб., а в 1988 р. – 86,7 млн. крб. [3: 109-110].
На початку 70-х років ЛПІ налічував 12 факультетів: енергетичний, електромеханічний,
радіотехнічний, автоматики, електрофізичний, механіко-технологічний, механіко-машинобудівний,
інженерно-будівельний, хіміко-технологічний, технології органічних речовин, геодезичний, інженерноекономічний, а також вечірній та заочний факультети, філіал у Тернополі, ЗТФ у Дрогобичі та ЛьвівськоВолинський факультет. За два десятиліття майже в п’ять разів зріс контингент студентів: з 4277 чоловік у
1950 – 51 рр. до 25699 – у 1970 – 71 рр. за всіма формами навчання [4: 35].
Кафедри Одеського політехнічного інституту в 1966 – 1967 рр. виконали 234 наукові госпдоговірні
теми на замовлення 171 промислового підприємства, 47 галузевих науково-дослідних інститутів, 17
проектних організацій та 28 управлінь галузевих міністерств і відомств СРСР і УРСР [5: 113].
Четвертий етап (1987 – 1999 рр.) У 1987 р. прийнято низку урядових постанов, спрямованих на
докорінну перебудову вищої школи відповідно до вимог часу і перспективного розвитку народного
господарства. Серед них постанова від 13 березня 1987 р. № 326 "Про підвищення ролі вузівської науки у
прискоренні науково-технічного прогресу, поліпшення якості підготовки фахівців". У 1987 р. вперше на
альтернативній основі були проведені вибори ректорів Київського та Одеського політехнічних
інститутів. У виборах брав участь багатотисячний колектив учених, педагогів та співробітників вишів.
Станом на 1987 р. у КПІ налічувалось 22 факультети, що, зокрема, часто призводило до паралелізму
підготовки фахівців зі споріднених спеціальностей. На їхній базі було утворено 13 нових факультетів,
скасовано факультети вечірнього та заочного навчання. Філіали КПІ в Чернігові і Черкасах перетворено
на Чернігівський технологічний і Черкаський інженерно-технологічний інститути [9: 248]. Упродовж
1986 – 1991 рр. з’явилося 15 нових спеціальностей і спеціалізацій. Відкрилися нові факультети:
інформатики і обчислювальної техніки, прикладної математики, авіаційних і космічних систем, фізикотехнічний, лінгвістики, права, соціології, фізичного виховання та спорту. У 1988 р. на хімікотехнологічному факультеті КПІ введено нову спеціальність: охорона навколишнього середовища і
раціональне використання природних ресурсів і засновано відповідну кафедру [9: 258]. У 1993 р. КПІ
став першим вишем України, акредитованим на вищому четвертому рівні та першим отримав статус
автономного навчального закладу. 8 квітня 1995 р. рішенням Президента України КПІ було надано
статус Національного технічного університету [7: 301].
У 1987/1988 н. р. ХПІ готував інженерів за 13 групами спеціальностей (напрямками). Кількість
спеціальностей на денній формі навчання становила 41, на вечірній – 24 і 15 – на заочній. Про масштаби
підготовки інженерів у цей період свідчать, зокрема, такі дані: у 1986 р. інститут закінчили 2063
випускники за денною формою навчання (з них базовий навчальний заклад – 1777 осіб і Сумський філіал
– 286 осіб), за вечірньою та заочною – відповідно 515 та 173. Всього в цьому році отримали дипломи
2751 політехніків [2: 236]. Постановою № 244 від 20 квітня 1994 р. Кабінет Міністрів України надав
Харківському політехнічному інституту статус Державного політехнічного університету. У 2000 р.
указом Президента України ХПI надано статус Нацiонального (НТУ "ХПI") [2: 249].
Рішенням колегії МОН України від 23 липня 1993 р. Донецький політехнічний інститут був
акредитований за VI рівнем акредитації, а постановою Кабінету Міністрів України у вересні 1993 р. –
отримав статус державного технічного університету. З літа 2001 р. ДонДТУ став Донецьким
національним технічним університетом (ДонНТУ) [3: 114]. У 90-ті роки в університеті розпочалася
підготовка фахівців за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності підприємства", "Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища",
"Комп’ютерні системи медичної та технічної діагностики", "Економічна кібернетика" та інші.
Згідно з наказом Міносвіти № 318 від 26 серпня 1993 р. на базі ЛПІ створено Державний університет
"Львівська політехніка". У 2000 р. політехніка отримала статус національного університету. Упродовж
1993 –1998 рр. реорганізовано два факультети (економіки та менеджменту, машинобудування та
автомобільної техніки), створено 9 нових кафедр.
Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 13.08.1993 р. ОПІ одержав статус університету.
Згідно указу Президента України у 2001 р. університету присвоєно статус Національного ВНЗ. На межі
століть в університеті була відкрита підготовка за новими спеціальностями: метрологія та вимірювальна
техніка; колісні та гусеничні транспортні засоби; екологія та охорона навколишнього середовища;
технологія фармацевтичних препаратів; фізика ядра і елементарних частинок; нетрадиційні джерела
енергії; електричний транспорт, тощо [5: 443].
Висновки: Отже, діяльність політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ ст. детермінувалася
низкою чинників, серед яких: економічні (гостра економічна необхідність післявоєнного народного
господарства в інженерних кадрах); політико-правові (удосконалення нормативно-правового поля
діяльності політехнічних вишів); культурно-освітні (підвищення рівня підготовки фахівців, зростання
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престижу інженерних спеціальностей); науково-технічні (інтеграція науки з виробництвом); академічні
(оптимізація організаційної структури ВНЗ); історичні (вплив історичних подій на розвиток освіти).
З огляду на історичні події, суспільно-політичні перетворення, зміни в організації, структурі й
матеріально-технічній базі можна виокремити чотири етапи розвитку політехнічних вишів України в
1950 – 1990 - х роках: I відновлювальний етап (1945 – 1957 рр.) – відновлення народного господарства
після війни, збільшення кількості студентів інженерних спеціальностей за рахунок потреби у фахівцях; II
промислово-інтеграційний етап (1958 – 1965 рр.) – зміцнення зв’язку вузівської науки з виробництвом,
збільшення заочної форми навчання; III розбудовчий етап (1966 – 1986 рр) – виникнення на базі філіалів
нових навчальних закладів та перетворення політехнічних ВНЗ на потужні центри підготовки інженерів з
багатьох спеціальностей; IV університетський етап (1987 – 1999 рр.) – акредитація політехнічних
інститутів та отримання ними статусу університетів, виникнення сучасних спеціальностей.
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Юхно О. И. Деятельность политехнических вузов Украины во второй половине ХХ века:
факторы и этапы.
В статье рассмотрены факторы, которые определяли вектор деятельности отечественных
политехнических вузов во второй половине ХХ века, в частности, экономические, политико-правовые,
культурно-образовательные, научно-технические, академические, исторические. Выделены четыре
этапа деятельности политехнических вузов в Украине, среди которых: восстановительный,
промышленно-интеграционный, развивающий, университетский. Исследованы структурные изменения в
политехниках в течение определенного периода, которые происходили благодаря открытию новых
кафедр, факультетов, филиалов и получению институтами статуса технических университетов.
Ключевые слова: политехнический институт, специальность, факультеты, кафедры, филиал,
инженеры, технический университет.
Yukhno O. I. The Activity of Polytechnic Higher Educational Institutions of Ukraine in the Second Half of
the XX Century: Factors and Stages.
Reforming the higher education is impossible without the best traditions preservation of the national system of
the engineers' training. In this context studying the experience of the specialists' training in polytechnic higher
educational institutions of Ukraine in the second half of the XX century seems expedient. For the achievement of
this purpose such methods are used: historical and genetic, comparative and comparative, systematization,
classification and generalization. In the article the factors which have defined the vector of activity of
polytechnic higher educational institutions in the second half of the XX century are considered: economic (the
economic recovery after the war), political and legal (the legislation improvement), cultural and educational
(the growth engineering specialties prestige), scientific and technical (the integration of science with the
production), academic (the organizational structure optimization), historical (the influence of historical events
on the educational development). In the article four main stages of the polytechnic higher educational
institutions development in Ukraine in the 1950 –1990th years are allocated: The I recovery stage (1945 – 1957)
– the restoration of the national economy after the war and the increase in number of students due to the need of
the industry for experts; the II industrial and integration stage (1958 – 1965) – the strengthening of the high
school science relation with the production, tuition expansion by correspondence; the III developmental stage
(1966 – 1986) – the emergence on the basis of branches of polytechnic institutes of new educational institutions
and the polytechnician's transformation in the smithy of engineering shots; the IV university stage (1987 – 1999)
– the polytechnic institutes accreditation and obtaining the status of universities by them.
Key words: polytechnic institute, specialty, faculties, chairs, branch, engineers, technical university.
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СИСТЕМА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ
(ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

У статті розглянуто гімназійну освіту як невід’ємну складову відродження українського народу
Буковини в період ХІХ – першої пол. ХХ ст. Проаналізовано праці як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців (О. Добржанський, Д. Квітковський, О. Павлюк, О. Пенішкевич, М. Корніс-Поуп та ін.)
щодо впливу різних факторів на розвиток буковинських гімназій. Розвиток гімназійної освіти на
Буковині в ХІХ – першій пол. ХХ ст. був пов'язаний із правлінням Австро-Угорської імперії та
Румунського королівства. З’ясовано вплив чинників на становлення і розвиток буковинських гімназій в
період правління цих двох держав. Визначено переваги австрійського впливу на розвиток гімназійної
освіти на Буковині у досліджуваний період. У статті виділено групи чинників, які мали значення для
розвитку гімназійної освіти.
Ключові слова: австрійська влада, румунська влада, гімназія, гімназійна освіта, Буковина.
Актуальність та стан дослідження проблеми. Буковинський край у ХІХ – першій половині ХХ ст.
входив до складу Австро-Угорської імперії (1774 – 1918) та Румунського королівства (1918 – 1939), які
проводили власну політику у сфері освіти на підлеглих територіях. З огляду на це історія освіти Буковини
становить великий інтерес для дослідників. Особливої уваги заслуговує середня ланка освіти (гімназійна),
адже саме в гімназіях відбувалася передача культурного досвіду титульної нації представникам
підростаючого покоління з української громади. Система чинників, які впливали на цей процес, допоможе
зрозуміти всю складність становлення і розвитку гімназій періоду ХІХ – першої пол. ХХ ст. на Буковині.
Проблема розвитку гімназійної освіти Буковинського краю ХІХ – першої пол. ХХ ст. представлена в
наукових публікаціях О. Добржанського, Д. Квітковського, О. Павлюк, О. Пенішкевич, С. СмальСтоцького та ін.
Мета статті – з’ясувати особливості розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша пол. ХХ
ст.) під впливом різних чинників.
Виклад основного матеріалу. З цією метою виділимо групи основних чинників, які безумовно
впливали на розвиток середньої освіти, серед них – історичні, політичні, соціально-економічні та
соціокультурні.
Отже, одним із головних чинників розвитку буковинської гімназійної освіти в ХІХ – першій половині
ХХ ст. були історичні.
У 1775 р. Буковинський край, площею в 10 441 кв. км із населенням 75 000 чоловік, було приєднано
до Австро-Угорської імперії [1: 86].
Науковці (Д. Квітковський, С. Смаль-Стоцький, М. Корніс-Поуп та ін.), які займалися вивченням
етнічного складу Буковинського краю у період ХІХ – першої пол. ХХ ст., дотримувалися однієї точки
зору і стверджували, що населення було поліетнічним.
Українці, румуни, німці, поляки, чехи, євреї та ін. національності проживали на території
окупованого краю Австро-Угорщиною (1774 – 1918 рр.), а пізніше Румунією (1918 – 1939 рр.) [2: 209].
Отже, територію буковинського краю населяли різні етноси в різному кількісному співвідношенні. За
даними американського дослідника М. Корніс-Поуп (2004), перший офіційний перепис буковинського
населення було проведено в 1875 р., за яким на Буковині проживало 455800 чоловік (44,6 % складали
румуни, 38 % – українці, 6,4 % – німці, 6,4 % – євреї, 3 % – поляки, 4,6 % – інші національності). За
статистичними даними в кінці ХІХ ст. населення краю зросло приблизно на 25 % завдяки політиці
Австрійської імперії (створювалися кращі умови для проживання – нова влада надавала роботу, житло,
переселенців вважали вільними від панщини, що відіграло не менш важливу роль для них).
Переселенцями виявлялися переважно ті національності, які перебували під гнітом інших держав і
прагнули кращого життя для себе та своїх рідних. У зв’язку з цим фактором кількість населення
Буковини зросла до середини ХІХ ст. і продовжувала зростати [3: 62].
Карл фон Енценберг, генерал австрійської армії та перший очільник Буковини австрійського періоду,
вважав євреїв ''нещастям'' краю, тобто людей, які не займалися господарською діяльністю, а наймали
робітників для виконання різних робіт [2: 210].
Цікавим є розселення домінуючих етносів на території буковинського краю, а саме українців, румун
та німців. Хоча перша група була найчисленнішою, австрійська влада вважала німецьке суспільство
панівним на території Буковини. Нова влада прагнула окультурити буковинський край, який на той час
був ''відсталим'' у своєму розвитку [4: 16].
© Демянчук О. С., 2014
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Розселення буковинців було неоднорідним, так переважна більшість населення Буковинського краю
проживала в селах, пов’язано це було з незначною кількістю міст. У селах населення займалося
сільським господарством. Землеробство було основним заняттям у Буковинському краї [1: 87].
Тваринництво займало не менш важливе місце порівняно із землеробством. У свою чергу, в містах
розвивалося ремесло і мануфактурна промисловість. Найбільшим попитом на Буковині в ХІХ ст.
користувалися професії шевця, кушніра, кравця, ткача, коваля, тесляра [1: 88].
Досить різним на той час був також професійний склад представників етносів, які населяли Буковину у
ХІХ ст.
Крім того, серед українців мало було адвокатів і лікарів, натомість вони займалися сільським
господарством або працювали у школах вчителями [1: 150].
Дослідивши поліетнічний склад населення Буковинського краю, можна стверджувати, що кожна
група намагалася зберегти свою національну особливість та культурну приналежність.
У 1918 р. владу Австро-Угорської імперії змінило Румунське королівство, яке насаджувало свою
ідеологію на території Буковини. Прийшовши до влади, румуни прагнули змінити співвідношення етносів
Буковинського краю на свою користь. Тому проводили перепис населення, фальсифікуючи отримані дані, де
констатували той факт, що румунське населення становило більшість. До румунської групи відносили навіть
тих, хто міг сказати декілька виразів румунською мовою або володів нею на початковому рівні.
Румунська влада проводила свою реорганізаторську політику на окупованій території: високі
державні посади займали румуни, румунську проголосили офіційною державною мовою. Швидких
темпів набирав процес ''румунізації'' Буковини, а все те, що нагадувало Австро-Угорську імперію
(система освіти, місцева влада, культурні осередки) було знищено або змінено [3: 66].
Серед науковців, які досліджували весь поліетнічний склад буковинців ХІХ – першої пол. ХХ ст., не
існує єдиної точки зору щодо домінуючої нації. Адже переписи населення проводилися так, як було
зручно австрійській, а згодом і румунській владі, не існувало єдиного критерію поділу національностей
(за мовою, за релігією та ін.).
Наступним чинником, який мав досить велике значення для розвитку гімназійної освіти
Буковинського краю у період австрійської і румунської окупації був політичний.
Як вже було зазначено, Буковина перебувала під гнітом чужоземних держав довгий час (майже два
століття), які по-різному ставилися до українського народу. Нова влада прагнула зміцнити свою
політичну позицію на підлеглій території.
Розглянемо обставини, за яких буковинський край переходив під владу різних урядів. Турецький
султан Абдул Хамід І передав Буковину Габсбурзькій монархії внаслідок заключної конвенції між двома
імперіями. Дана конвенція передбачала те, що Австрійська імперія зобов’язувалась досягти миру двох
ворогуючих сторін – Туреччини та Росії. Тому після закінчення Російсько-Турецької війни (1768 – 1774
рр.) Буковинський край ввійшов до складу Австрійської імперії [3: 58].
Зазначимо, що Австро-Угорська імперія намагалася зміцнити свою владу на території Буковини,
враховуючи, що могутня держава не зможе існувати без освічених людей. Тому особлива увага почала
приділятись середній ланці освіти – гімназіям, які давали змогу підростаючому поколінню вступати до
австрійських вищих навчальних закладів.
Спрямувавши свою політику на порядок і соціальну рівноправність всіх націй, австрійський уряд
вважав Буковину інструментом збагачення своєї держави, тому сприяв толерантним відносинам із
корінним населення. Така продумана політична діяльність уряду послугувала Австрії надійною
гарантією її могутності.
Наступною подією, яка не сприяла розвитку буковинського краю, було приєднання до Галичини
(1774 – 1848 рр.). Революційні події в Європі мали відголос і на Буковині, коли в 1848 р. відбулися
повстання проти панщини, проти гніту селян. Повстання зводилися до покращення умов життя
поневолених селян. Австрійський уряд заради збереження своєї цілісності скасував панщину і всі
повинності. Змінивши свій конституційних лад, монархія надала Буковині статус герцогства, який вона
зберігала до 1861 р. [3: 58]. Вище згадані події сприяли подальшому розвитку краю, зокрема
популяризації буковинської освіти [2: 236-237].
Досліджуючи політику австрійського уряду на окупованій території Буковини ХІХ – першої пол. ХХ
ст., враховуючи позитивні і негативні моменти, серед науковців не існує єдиної концепції. Наприклад,
вітчизняний науковець Ф. Шевченко в своїй праці висловлює дві точки зору, перша – негативне
відношення до політики Австрії, друга точка зору протистоїть першій [1: 87]. Тобто, немає єдино
прийнятої думки стосовно даного питання.
Українське населення, на відміну від інших національностей, які проживали на території Буковини в
ХІХ ст., перебувало поза політикою. Це означало, що українців не обирали на керівні посади до
державних установ, аж до початку ХХ ст., коли їм було надано таку можливість. Так, із 14 місць в
рейхсраті (вища урядова установа в Австро-Угорській імперії) 5 було виділено українцям. Оскільки
домінуючі позиції у Буковинському краї займали німці, то саме їм належала місцева влада [1: 149].
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Ми вважаємо, що політика Австро-Угорської імперії стосовно Буковини в ХІХ – першій пол. ХХ ст.
може розглядатися як сприятлива: рівень життя буковинців покращився, збільшилася кількість освічених
людей і відповідно край став найрозвиненішим за весь досліджуваний нами період.
Звернемо увагу на політичний вплив Австро-Угорської імперії на розвиток Буковини. Освіта в краї,
починаючи з ХІХ ст., досягає свого апогею: відкриваються народні (початкові) школи і гімназії, учні охоче
відвідують заняття. Водночас їх створення та утримання здійснювалося переважно місцевими громадами.
Тому відповідно, де були громади, які могли власним коштом утримувати шкільні заклади, там ці школи й
існували. Відвідування учнями шкіл було обов’язковим. У разі ігнорування даного положення батьки несли
відповідальність за своїх дітей (сплачували штраф або отримували термін ув’язнення) [1: 116].
Переворотом у системі освіти буковинського краю, як вважає О. Пенішкевич, стало усунення церкви
від управління освітою у 1861 р., коли піклуватися справами шкільництва почала держава [5: 98].
Австрія вважала своїм основним завданням підвищити культурний рівень населення на підлеглій
території: почали відкриватися навчальні заклади, укладалися навчальні плани, були створені спеціальні
професійні навчальні заклади для підготовки вчителів ''препаранди'' [6: 44].
1808 р. став вирішальним у подальшому для розвитку буковинського шкільництва, адже саме цього
року було відкрито Першу Чернівецьку гімназію. Предмети викладались тут іноземними мовами
(німецькою, румунською, латинською), це пояснювалося тим, що населення було поліетнічним.
Українців навчалося менше, ніж представників інших етнічних груп і рідна мова слугувала лише
основою для вивчення інших мов. Основними причинами невеликої кількості українців у гімназіях було,
наприклад, нерозуміння чужої мови, брак коштів та інші [2: 222].
Отже, панування австрійської влади залишило свій слід в історії становлення буковинської освіти.
Скориставшись слабким становищем Австро-Угорщини, в 1918 р. Румунське королівство приєднало
Буковину до свого складу [3: 58], хоча офіційно про окупацію краю було оголошено 29 грудня 1919 р.
Північна Буковина перейшла до Румунії за Сен-Жерменською угодою (10 березня 1919 р.), в якій йшлося
про автономію національних меншин (вільне користування рідною мовою, захист прав). Незважаючи на
дану угоду, румунська влада обмежувала права буковинців [7: 295].
Основним завданням новий уряд вважав підвищення статусу румунської спільноти на території
Буковинського краю. При цьому українське населення не мало ніяких прав, українських учителів
звільняли або відсилали на курси для вивчення румунської мови. В той час, коли культурна свідомість
румунів зростала, українців, на думку Л. Якубової, занепадала [7: 309].
Культурний гніт проти українського населення на території буковинського краю посилювався, про це
свідчить те, що українські гімназії стали румунськими або взагалі припинили своє існування,
викладовою мовою була румунська, українські підручники було вилучено із вжитку [8: 1110-1111].
Плани щодо окупованої Буковини австрійським та румунським урядами значно відрізняються: якщо
політика першого спрямовувалась на зростання рівня культурного та економічного життя провінції, то
румунський окупаційний режим на Буковині негативно позначився на культурному рівні поневоленого
українського народу. Австрійський уряд надавав можливість населенню Буковини здобути освіту рідною
мовою, а румунський – насаджував свою. Незважаючи на всі негаразди, українці боролися за збереження
своєї культурної ідентичності. Зазначимо про політичну толерантність з боку Австро-Угорської імперії,
яка дала змогу українському населенню виховати національно-свідомих людей.
Досліджуючи систему факторів впливу на гімназійну освіту Буковини ХІХ – першої пол. ХХ ст.,
виділимо ще групу соціально-економічних чинників.
З точки зору економічного розвитку станом на початок ХІХ ст. буковинський край було визначено
найвідсталішою колонією Австрійської монархії (початкову освіту отримували заможні буковинці,
рівень життя був надзвичайно низьким серед населення Буковини). Проаналізувавши економічне
становище окупованого краю, віденський уряд спрямував свою політику на його покращення:
відкривалися школи, створювалися нові робочі місця, а згодом у 1849 р. було скасовано панщину.
Розглянемо детальніше статистичні дані, які наводить нам Ф. Шевченко стосовно зайнятості
населення в різних галузях господарства в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: 72 % буковинського населення
було зайнято в сільському господарстві, 11 % буковинців – в промисловості і ремеслі, 9,2 % – в торгівлі і
транспорті, а 7,8 % – працювали в офіційній службі або займалися вільними професіями. Аналізуючи
процентне співвідношення буковинців у різних сферах виробництва, ми можемо стверджувати, що
сільське господарство було найбільш поширеною сферою зайнятості населення [1: 120-121].
Аналіз наукових джерел дає можливість зробити висновок, що австрійська політика на Буковині
сприяла розвитку краю з економічної точки зору (зростала потреба у висококваліфікованих працівниках
у зв’язку із збільшення кількості робочих місць).
Розвиток гімназійної освіти Буковини ХІХ – І пол. ХХ ст. відбувався під впливом соціокультурних
чинників. Австро-Угорська імперія приділяла увагу культурному відродженню багатоетнічного
населення буковинського краю, сприяючи відкриттю закладів культури і освіти, розвитку релігій,
проведенню різних культурних заходів та ін.
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На території Буковини проживали різні етнічні групи (українці, румуни, німці, євреї, вірмени, угорці,
поляки), які прагнули зберегти свої національні особливості і культуру. Територія краю у ХІХ ст. була
переважно українсько-румунською, де перші становили більшість.
Австрійські переписи дають можливість визначити релігійну приналежність кожного народу, який
населяв Буковину в ХІХ ст. У буковинському краї на початку ХІХ ст. релігійні установи мали значно
більший вплив порівняно з ХХ ст. Переважна більшість населення Буковини була християнами (українці
та румуни), меншість становили інші релігії (юдаїзм, старообрядництво та ін.). Таким чином, римокатолицька та православна консисторії мали великий влив на буковинське населення через навчальні
заклади (заклади освіти підпорядковувалися церкві до початку ХІХ ст., в школах виховання молодого
покоління відбувалося в дусі католицизму, пізніше православ’я) [9: 23]. Досліджуючи питання впливу
церкви на освіту, О. Пенішкевич дотримується тієї думки, що вчителі керувалися тим, що неосвіченими
людьми легше управляти.
Культура буковинського населення в період австрійської окупації досягла найвищого рівня порівняно з
попередніми роками (відкривали театри – Shauspielhaus (1850 – 1855 рр.), старий міський театр (The Old City
Theatre) (1877 – 1904 рр.), міський театр (City Theatre) (1905 р.), який досі існує) [3: 63]. Актори відомих
театрів Відня та Берліну (серед яких Костянтин Ноттара, Рональд Балфінський, Пол Баратов) приїжджали на
гастролі до Чернівців [s 66, History of literary cultures]. У цей період Буковина набула статусу ''центру
скупчення культурної діяльності'', що допомогло національним меншинам збагатити свій духовний світ.
Окупувавши нову територію, румунська держава серйозно вплинула на досягнення населення
Буковини за попередні роки. Розвиток культури і освіти отримані під час панування Австро-Угорської
імперії став залежати від нового уряду, який активно взявся за винищення всього того, що нагадувало
правління Австрії [2: 285].
Румуни вважали свою етнічну спільноту в краї домінуючою, тому офіційною мовою на Буковині з
1918 до 1939 р. було проголошено румунську. Звеличуючи свою націю, іноземний уряд вдався до
''румунізації'' буковинського населення.
Іншими словами, румунський уряд намагався знівелювати етнічну ідентифікацію українців,
закриваючи українські гімназії, створюючи нові румунські, що руйнувало національну свідомість
підкореної нації. Гімназійна освіта страждала від нового окупаційного режиму: рівень освіти серед
буковинців значно знизився (більшість українців не відвідували навчальні заклади, вважаючи причиною
нерозуміння чужої мови? кількість шкіл зменшилася).
Незважаючи на всі намагання чужоземних урядів знищити українців як націю, їм це не вдалося.
Видатні освітяни і науковці допомагали відроджувати національну свідомість українського народу через
українську культуру і освіту (О. Попович, С. Смаль-Стоцький, Є. Пігуляк, І. Карбулицький та ін.), їхні
імена назавжди залишаться в історії Буковини.
О. Попович – відомий педагог, громадський і політичний діяч. Його діяльність сприяла розвитку
української свідомості і культури, адже будучи шкільним інспектором він добився відкриття українських
шкіл або їх філій по всій території буковинського краю. Займаючи таку важливу посаду, О. Попович не
тільки допомагав відкривати українські школи, а й писав навчальні підручники і словники українською
мовою. Маючи вплив на освіту, він поступово проводив процес українізації її ланок. Постать
О. Поповича, справжнього патріота і видатного освітянина, варта уваги та шани [10: 98].
Ще однією видатною постаттю на Буковині кінця ХІХ – початку ХХ ст. є С. Смаль-Стоцький, педагог і
громадсько-політичний діяч [10: 103], який також боровся за відродження українського шкільництва в краї.
Важливо пам’ятати тих людей, які формували систему освіти і залишили значний внесок в історії
становлення гімназійної освіти. Знання історичних досягнень відомих діячів є важливим досвідом, який
потрібно застосовувати на практиці.
Висновок. На Буковині в період з ХІХ – початку ХХ ст. спостерігається тенденція розвитку
українського середнього шкільництва (гімназій). Перебуваючи під владою іноземних держав,
український народ не покидав надій на незалежність, а тому боровся за визнання своєї нації і рідної мови
(як викладової і як окремого предмету). Осмислити всю складність і проблематичність розвитку
гімназійної освіти можливо тільки завдяки чинникам, які на неї впливали. Протягом багатьох років
буковинський край перебував у складі то одної, то іншої держави, які прагнули поневолити український
народ, насаджуючи свою культуру. За час свого панування на Буковині Австрійська імперія досягла
значних успіхів в освітній галузі (відкривалися українські гімназії з українською викладовою мовою),
зворотній процес спостерігається за панування Румунської держави (закривалися українські гімназії,
переслідувались вчителі української мови, інтенсивно проводився процес румунізації освіти).
Отже, аналіз розвитку гімназійної освіти Буковини ХІХ – І пол. ХХ ст. відбувався під впливом
історичних, політичних, соціально-економічних і соціокультурних чинників, серед яких
найважливішими були політичні, оскільки територія буковинського краю перебувала під владою АвстроУгорщини та Румунії. Кожна держава здійснювала свою культурно-освітню політику на Буковині.
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Перебуваючи в складі Австро-Угорщини, Буковина стала найбільш розвиненою провінцією, але в 1918 р.
ситуація змінилася, з приходом румунської влади.
Перспектива подальших досліджень вбачається нами у вивченні особливостей навчального
процесу в гімназіях на Буковині ХІХ – І пол. ХХ ст.
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Матеріал надійшов до редакції 09.10. 2014 р.
Демьянчук Е. С. Система факторов развития гимназического обучения на Буковине
(ХIХ – первая половина ХХ в.).
В статье рассмотрено гимназическое обучение как неотъемлемая составляющая возрождения
украинского народа Буковины в период XIX – первой пол. ХХ ст. Проанализированы труды как
отечественных, так и зарубежных ученых (А. Добржанский, Д. Квитковский, А. Павлюк,
А. Пенишкевич, М. Корнис-Поуп и др.) о влиянии различных факторов на развитие буковинских гимназий.
Развитие образования в гимназиях на Буковине в XIX – первой пол. ХХ ст. было связано с правлением
Австро-Венгерской империи и Румынского королевства. В результате исследования выявлены факторы
влияния на становление и развитие буковинских гимназий в период правления этих двух государств.
Определены преимущества австрийского влияния на развитие образования в гимназиях на Буковине в
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исследуемый период. В статье выделены группы факторов, которые имели значение для развития
образования в гимназиях.
Ключевые слова: австрийская власть, румынская власть, гимназия, гимназическое обучение, Буковина.
Demianchuk O. S. The System of Factors of the Gymnasium Education Development in Bukovina
(the ХIХ – the First Half of the ХХ Century).
The research deals with the system of factors which influenced on the gymnasium education development in
Bukovina during the XIX – the first half of the XX century. As a result it is stated that the gymnasium was a
significant component in the educational system and helped generations to exchange the experience. The
scientific methods of analysis, description and comparison have been used in order to single out the factors,
which influenced on the gymnasium education in Bukovina. The article contains the information of the works by
foreign and native scientists (O. Dobrzhans'kyy, D. Kvitkovs'kyy, O. Pavlyuk, O. Penishkevych, M. Cornis-Pope
and others). These works consider the gymnasium education development in Bukovina. The development of
Bukovina gymnasiums was connected with the administration of different governments (Austrian and
Romanian). The influence of various factors on the formation and development of Bukovina gymnasiums during
the stated period is influenced. The article defines advantages of the Austrian influence and some negative
moments of the Romanian influence on the development of the gymnasium education in Bukovina. Factors which
influenced on the formation and development of the secondary education in Bukovina region are specified into
several groups.
Key words: Austrian regime, Romanian regime, gymnasium, gymnasium education, Bukovina.
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ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПСЕВДОБІОГРАФІЗМ ''ЗЕНОБІЇ ПАЛЬМУРИ''
ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА

Предметом аналізу статті є особливості творчої манери Ярослава Івашкевича. Експериментальна
"поетична проза" автора є не тільки ілюстрацією творчих пошуків, а насамперед, доказом внутрішніх
трансформацій і становлення світоглядної основи митця. Відверта художня гра з власною біографією
стає своєрідним засобом психоаналізу і водночас авторською літературною новацією.
Ключові слова: біографія, псевдобіографія, модернізм, естетизм, естетика Уайльда,
філософія Ніцше, Україна, Креси.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне українське
літературознавство розробило низку істотних теоретичних концепцій біографізму / автобіографізму, в яких
проблеми поєднання художньої творчості з суб’єктом художньої творчості вже давно перебувають у полі
зору багатьох дослідників. Серед концептуальних робіт, присвячених цій проблемі, назвемо праці
Ю. Булаховської, І. Василенко, І. Веріго, Т. Гажи, О. Галича, Т. Ємельянова, В. Єршова, О. Зарицького,
Н. Колошук, І. Малішевської, Г. Маслюченко, Г. Мережинської, Л. Мороз, О. Скнаріна, Н. Шляхової, які
ілюструють як глибину наукового дискурсу, так і широту висвітлення проблематики. Проте варто визнати,
що стратегії та методологія філософського аналізу біографії й дотепер перебувають на стадії становлення.
Метою статті є особливості творчої манери Ярослава Івашкевича.
Виклад основного матеріалу. Уточнимо, що появу біографічного методу певним чином підготувала
практика романтизму з його культом життєтворчості, а також герменевтична теорія Ф. Шлеєрмахера, який
стверджував, що ідеї та цінності не можуть бути зрозумілими без звернення до біографії конкретного
автора. Відродження інтересу до проблем біографізму припадає на останню третину ХХ – початок ХХІ
століття. На особливу увагу заслуговують роботи зарубіжних авторів, які протягом останніх десятиліть
обґрунтовують методологічні засади біографізму, серед яких: Р. Барт, Ґ. Бокшанська, О. Валевський,
А. Вільсон, Ф. Гернек, Л. Гінзбург, Г. Ґоск, Б. Ґутковська, Д. Коллінз, П. Рікер, І. Скварек. Деякі теоретики
літератури наголошують, що кожному біографічному дослідженню "повинна передувати в певному
розумінні апріорна реконструкція ідеалізованої моделі творчої особистості цієї культури. Створена
концептуальними зусиллями дослідника модель суб’єкта творчої діяльності охоплює в концентрованому й
неповторному вигляді специфіку культури, доводячи власною цілісністю наявність типового та
індивідуального в їхній єдності, у їхній історичній визначеності, що кожного разу втілюються в окремих
персонажах містерії пізнання. Така реконструкція є теоретичною засадою наукового життєпису" [1: 338]. З
питаннями біографізму корелюється проблема авторського роздвоювання власного "Я" на "Я"-людське та
"Я"-мистецьке, а також співвіднесеності автора й тексту. Відомий український учений О. Астаф’єв
зауважує, що біографія автора набуває сенсу лише після вписання її в тканину твору [2]. Особливо для
прози пограниччя істотною є проблема "емпіричного автора": питання зв’язку між "Я"-біографічним і "Я"текстуальним. Таке відношення завжди відсилає до "колективної біографії" поліетнічного краю, адже
відбудова цілісного образу пограниччя довоєнного часу є для письменників формою реконструкції суті
європейського простору культури, віднайденням свого в ньому місця [3].
Ураховуючи той факт, що багато творів Я. Івашкевича, є певною мірою біографічними документами,
що базуються на власному досвіді проживання на пограничних територіях, метод біографізму стає одним
з основних інструментів дослідження [4: 119]. Проте, у випадку "Зенобії Пальмури" маємо справу з
авторською естетико-філософською грою з власним ім'ям, біографією та топонімікою рідного Києва.
З дитинства Івашкевич духовно зжився з малою багатонаціональною малою вітчизною. Відомо, що
саме на кресо-пограниччі формувалися світогляд і естетичні смаки майбутнього митця. З тих перших
юнацьких захоплень виникає постійний топос усієї творчості Івашкевича – український пейзаж, який до
цього було оспівано польськими романтичними поетами "української школи''. Бачення України в
Івашкевича і представників тієї романтичної школи часом таке подібне, що часто його творчість
розглядають як продовження "української школи'' в ХХ столітті.
Насиченню романтичної атмосфери в естетичному світогляді раннього Івашкевича сприяла також
література. Першими книгами з бібліотеки батька, які прочитав майбутній письменник, були поезії та
© Сухомлинов О. М., 2014
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"Іридіон'' Зиґмунда Красинського, "Пан Тадеуш'' і "Дзяди'' Адама Міцкевича, "Король-Дух'' Юліуша
Словацького, "Легенда Молодої Польщі'' Станіслава Бжозовського. Це є своєрідною генеалогією
польського романтизму.
Визначальний вплив на формування світосприйняття Ярослава Івашкевича мав його київський
приятель Микола Недзьведзький, якого письменник називає "школою естетики". Для молодого
Недзьведзького апостолом мистецтва був Уайльд, на честь якого в Боярці навіть було створено вівтар.
Саме автор "Портрета Доріана Грея'' був предметом довгих розмов між Ярославом і Колею. Івашкевич
ніколи не приховував свого захоплення "останнім елліном наших часів'' і на початкових етапах творчого
шляху широко застосовував методи та принципи Оскара Уайльда, філософією якого насичені
"Oktostychy''. Творчість і філософія Лорда Парадоксу вивчалися і досліджувалися. Достатньо ґрунтовний
аналіз Уайльда міститься у публічному виступі Івашкевича перед слухачами театру Висоцької "Studya''.
Зміст виступу доводить глибоку зацікавленість письменника досліджуваним матеріалом і свідчить про
високий рівень інтерпретаційних здібностей автора доповіді. У рефераті Ярослав намагався дати власне
трактування доробку Уайльда, пропускаючи його філософію через призму власних інтересів та
літературних нахилів, тим самим формуючи свій власний стиль і творчу манеру [5: 88]. Пишучи про
драматичні твори Оскара Уайльда, Івашкевич висловив думку про те, що його твори – "твори
справжнього мистецтва, тому що є абсолютно безцільними, абсолютно закінченими самі в собі і
показують власний світ зі своїми власними правами, зі своїм власним життям'' [5: 82]. Як зрозуміло з
цитованого фрагменту та раннього доробку письменника, постулат автономності мистецтва був для
нього пріоритетом і прикладом, гідним наслідування.
Проте, ранній твір Івашкевича "Зенобія Пальмура" (1920), написаний уже після втрати України,
засвідчує наявність певних антагонізмів і суперечностей у свідомості митця. На сторінках повісті
розгортається боротьба між етикою та естетикою, цікаво, що описувані події розігруються в художньому
просторі Києва початку ХХ століття. Подібно до "Короля Роджера", "Легенд і Деметри" та інших ранніх
прозових творів Івашкевича, створених на основі захоплення модними тоді модерністськими ідеями, а
також харизматичними постатями їхніх творців (Ріхард Вагнер, Фрідріх Ніцше), "Зенобія Пальмура"
постала із захоплення ідеями Оскара Уайльда. Глибоке переосмислення творчої спадщини ідеологів
раннього європейського модернізму припадає в Івашкевича якраз на київський період, який, за
твердженнями багатьох дослідників, є основоположним для вироблення молодим письменником власної
естетичної програми і філософсько-естетичного світогляду. Про своє зацікавлення Уайльдом – ще з 1910
року – сам Івашкевич писав у "Книзі моїх спогадів", а ще ширше – в пізнішій книжці
"Станіслава Висоцька та її київський театр "Студія", де письменник згадує: "Коли вона ... доручила мені
опрацювання рефератів про Ібсена, Мольєра, Уайльда, котрі я мав виголосити для слухачів "Студій" – це
були вже не учнівські твори, а спроби самостійного погляду на мистецтво, створення для себе власної
філософії" [5: 88]. Івашкевич не надто переймався чужою думкою, в рефераті "Оскар Уайльд і модерні
ідеї в його творах" він подає власну інтерпретацію творчості і світогляду англійського письменника,
пропонує тлумачення, яке найбільше відповідає його, власним естетичним і філософським уподобанням.
Крім того, лінгвістичний аналіз реферату, зокрема, багато помилок у власних назвах, свідчать про те, що
Івашкевич користувався не оригіналами творів Уайльда, а російськими і, менш імовірно, французькими
перекладами. Тобто прочитував англійського класика не через польський чи "західний" (до речі,
більшість творів Уайльда вже тоді була перекладена польською мовою), а "східний", російський дискурс.
Як стверджує Ришард Пшибильський, увесь перший період творчості Івашкевича (1916 – 1924)
проходив під знаком полеміки з романтичною суперечністю духу й життя, яка з’явилася спочатку саме
як Уайльдівська суперечність краси та життя й окреслила тематику, стиль, оповідні форми багатьох
творів письменника – "Втеча до Багдада", "Легенди і Деметра", "Зенобія Пальмура", "Вечір у Абдона" [6:
7]. Але мистецька й естетична проблематика, пов'язана з Уайльдівською версією цієї антиномії,
найповніше розкрилася саме в "поетичній повісті" "Зенобія Пальмура".
Створюючи образ митця, письменника, а також його середовища, Івашкевич, як можна домислювати,
переслідував подвійну мету: показати об’єктивізований автобіографічний проект самого себе і сказати, так
би мовити, своє слово в загальномодерністському дискурсі про артиста, митця (адже, як відомо, тема митця
й мистецтва була однією із найбільш пріоритетних на той час у різних літературах світу). Автобіографічну
об’єктивізацію самого Івашкевича в повісті Р. Пшибильський назвав "позірною маскою ексгібіціонізму" [6:
12]. Про резонансність такого художнього підходу свідчить рецепція твору: повість вийшла окремим
виданням восени 1920 року, але вже попередня журнальна публікація в 1 й 2 числах "Скамандра" принесла
авторові скандальну славу: редактора Завістовського було звинувачено в образі моральності.
Особливого автобіографічного шарму надає повісті провокативне ототожнення наратора й автора твору.
Оповідач "Зенобії Пальмури" чітко заявлений у творі як "Ярослав Івашкевич, студент філософії",
письменник-початківець, який переживає різноманітні проблеми етико-естетичного характеру та з
натуралістичною відвертістю "звітує" про них у повісті. Подібні епатажні прийоми були невідомі тодішній
літературі, і навіть у пізніших модерністських і постмодерністських творах зустрічаються вкрай рідко
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(скажімо, у Вітольда Гомбровича). Фікційне сприйняття власної біографії дозволяє письменникові
здійснювати порахунки із самим собою та своїм минулим ніби з висоти об’єктивної дистанційованості, яка
виникає не тільки з природної часової дистанції, а й із апріорно минулого часу прозової нарації.
Автобіографічний метод фіктивної оповіді є одночасно і засобом абстрагування від самого себе для оцінки
власних письменницьких інтенцій, і новою стратегічною пропозицією, спрямованою на подолання
останніх. Це друге бажання локалізується в межах поширеного в модернізмі прагнення інновації для
наближення мистецтва до життя, що також можна з великою часткою певності розшифрувати як подолання
існуючих літературних конвенцій. Традиція, що намагається своїми потужними, відпрацьованими віками
засобами перетворити життя на мистецтво, постає перед наратором твору як проблема "пафосу краси":
"Widział przez okno młody śnieg, odwilż, błoto, odrapany krzak bzu, trzepoczący na wietrze, i wielkie węglowe
wozy, puste już i dudniące czarnymi swymi kadłubami. Chciał to wszystko umieścić w powieści, a bezwiednie
powracał mu pod pióro patos piękności, której tak bardzo nienawidził" 1 [7: 170].
Ефект дистанції, абстрагування оповідача від безпосередньої своєї участі в подіях у часі, робить
можливим для нього показ іншої, бажаної для нього "життєвої правди", такої, якою її хоче бачити
творець тексту. Тут Івашкевич учиняє згідно з естетичною концепцією Уайльда, з його розумінням
"художньої правди", де критерій "наслідування дійсності" передбачає в собі значну частку медіативної
ролі внутрішнього стану особистості. В основі цього принципу лежить переконання, що дійсність ніколи
не являється митцеві такою, якою вона є насправді, та чи інша форма її появи є завжди містифікованою.
Єдиною проблемою справжнього митця залишається алієнація, фальшиве ототожнення своїх внутрішніх
станів з актуальною конвенцією й попередньою традицією. В "Зенобії Пальмурі" таким "бар’єром
мистецтва" стає стиль, декоративність та ідеал, які Івашкевич спромігся використати на власну користь –
як художні засоби автокреації. У такому освітленні й проблема "моральності" краси – центральна в
ідейній вимові твору – може набирати додаткових інтерпретацій: як протиставлення традиції й
модернізму, конвенції й автентичності, аполонійності й діонісійськості.
Війна з прекрасним відбувається в "Зенобії Пальмурі", так би мовити, у різних площинах. Для
наратора, студента філософії Івашкевича, прекрасне залишається, передусім, естетичною категорією. Для
нього, великою мірою як для пильного читача і апологета "Легенди Молодої Польщі" Станіслава
Бжозовського, прекрасне є завжди тільки штучною декорацією, мертвим продуктом, який притаманний
"живому життю". Уособленням цієї штучної краси в творі є князь Юрій Маврицький – пародійований
образ прототипу київського приятеля Івашкевича Юрія Міклухо-Маклая (він став також прототипом
Юрія Кнабе в романі "Місяць сходить"). Студент Івашкевич, Зенобія і камердинер Юзеф змовляються
разом проти "прекрасного" в особі Юри Маврицького; однак якщо для двох останніх убивство Юрія
означає знищення природної краси, тілесності, то для літератора-початківця сюди додається іще й
описаний вже мотив естетичного вбивства. У такий спосіб естетика здатна впливати на дійсність і
змінювати її, рішення оповідача "вбити красу", спричинене суто естетичними мотивами, в реальному
житті втілюється Зенобією. Цим актом вбивства наратор досягає подвійного результату: звільняється не
тільки від чоловічої краси в особі Юрія Маврицького, а й від жіночої – в особі Зенобії, яка була
предметом його еротичних захоплень, адже Зенобію засуджено до смертної кари за вбивство. Таким
чином, оповідач має здобути й символічне звільнення від "декоративності" також у царині естетики.
Проте конвенції рафінованого модерністського естетизму повністю домінують у творі, а бажаним
звільненням можна вважати тільки особливу стратегію ототожнення оповідача з автором.
Хоча постать Юрія Маврицького є пародійною, а краще сказати – алегоричною, сама символічність цього
героя і значення для ідейної вимови твору мали змусити Івашкевича до ретельного виписування цього образу
як художньо цілісного набору ознак, що дає уявлення про природу "прекрасного". Маврицький був задуманий
як образ рафінованого декадента, який розірвав зв’язки зі справжнім духовним життям, віддався цілковито
модерністському гедонізму й ескапістичним мріям. Як зауважив Р. Пшибильський, Маврицький виховувався
на літературі, типовій для естетів усіх часів: Платон, Вінкельман, Гете й Гафіз. Водночас цей образ
протиставляється Івашкевичеві як діонісійському митцеві, який переживає романтичний "злет" [6: 16-17].
Задум використання "тіла" князя Маврицького для символізації "прекрасного" відверто запозичений у
Вінкельмана, який уважав людське тіло найвищим ідеалом краси.
Отже, протагоніст "Зенобії Пальмури" відкидає не тільки античний ідеал у розумінні романтичних
інтерпретаторів, але й бодлерівське, вже модерністське переконання про сакральний характер голого
тіла, й водночас – вже ближче до сфери естетики – Уайльдівське твердження про те, що митець є
творцем прекрасного. Митець у повісті Івашкевича уникає прекрасного, боїться його і бачить у ньому
елемент занепаду, падіння і віддалення від життя. Через це в творі чітко простежується мотив зближення
''Він бачив у вікно молодий сніг, відлигу, болото, подряпаний кущ бузку, що тріпотів на вітрі, і великі вугляні
вози, які були вже пустими й тарахкотіли своїми чорними тілами. Він хотів вмістити це все в романі, але несвідомо
повертався йому під перо пафос краси, яку він так сильно ненавидів'' (переклад – О. Сухомлинова).
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наратора до життя в образі "простих людей", для яких теж образ прекрасного уявляється чимось чужим і
загрозливим. Прекрасне суперечить самій суті життя – воно є статичним, спокійним, тобто мертвим,
повною протилежністю життєвому динамізму, хаотичності, спонтанності переживань. Наратор повісті
зізнається: "Ilekroć sobie wspomіnał Zenobię ... lub młodego księcia, uczuwał lekkie dreszcze: bał się. Piękno
ich stawało się dla niego chłodem: czymś mrożącym najistotniejsze, dziecinne jeszcze przeżycia. Czuł, że w tym
pięknie dzieją się rzeczy na razie dla niego obce, nieznane, niezakosztowane, a przed którymi chciał się bronić.
Pisał swoje bzdury patrząc na matową biel okien, a ciągle ów chłód piękna mroził go wewnętrznie. Zaczął
nienawidzić ludzkiego piękna" 2 [7: 169].
Убивство "краси" в художній структурі твору виглядало як необхідність, тому після нього мало
настати відновлення, свято життя, яке символічно подається як опис київської весни – розквіт природи і
вітальних сил, які не суперечать міському пейзажеві: "W mroku niebieskiego (zupełnie niebieskiego)
zmierzchu palił się jeszcze złotem szczyt sofijowskiej dzwonnicy i dzwony gwałtownie biły hymn wiosenny.
Powiew roztopów i tającego śniegu łechtał całe ciało czymś nieskończenie młodym. Drobne dzwonki ulatywały
pod niebo prastarą, dziwną gamą, a wielki, poważny, jedyny aksamitny dzwon lepko i miękko lał podstawę
cementową tonem wysokim a górnym.
Niebo zniżyło się, pociemniało, zsiniałe słuchało. Jarosław wyszedł na Górę Włodzimierza i patrzał na pas
Dniepru, szklisty u swoich stóp. Od wody, od lasów przeciwbrzeżnych niósł wiatr oddech wiosny. O tym nie
można pisać. To dławi" 3 [7: 187].
На тлі цього синтетично-синестезійного сприйняття київської весни дуже чітко проступають музичні
мотиви. Як і в "Осінній учті", в "Зенобії Пальмурі" життєдайний настрій і філософія пов'язані напряму з
діонісійством, або – ще ширше – з ніцшеанством, його філософією життя й "радісною наукою". Ота
ніцшеанська "радісна наука" в найбільш переконливий спосіб поєднувала естетику з життям, шукаючи
справжньої краси не в статичному декоративізмі Вінкельмана, а в динамічному віталізмі. Ніцше допоміг
Івашкевичеві в життєвій "силі" знайти естетичне "прекрасне". "Podstawowy ton dzwonu podnosił piękno tej
chwili. Jarosław nie wiedział, jakim sposobem poczuł w oczach łzy. A w muskułach poczuł odwieczną,
dzwonną, wiosenną siłę Żywota" 4 [7: 187].
Діонісійство в Івашкевича, однак, означало не тільки красу природи, яка народжувалася (весна в
"Зенобії Пальмурі"), або ж такої, що вже давала свої плоди ("Осіння учта"). Це також потужно
розвинений еротичний мотив, який парадоксально поєднує в собі елементи задоволення і потворного,
бридкого. "У цій "поетичній повісті", – як зазначав Р. Пшибильський, – є, звичайно, доволі багато
модерністського захоплення сексом" [6: 21]. Зенобія, яка, подібно до Юри Маврицького, мала
уособлювати декоративну "красу", "глибоко ненавиділа все, що було тілом", але водночас потворність
сексу, якого вона, попри свою ненависть, не уникала, ніби виправдовувала її в очах "життя",
перетворюючи її з аполонійної скульптури на діонісійську відьму: "Cwałowała na namiętności swojej, jak
czarownica na olbrzymim, obłym fallosie" 5 [7: 177].
Сцена кохання, яка поєднується зі сценою смерті князя Юрія Маврицького, наводить ще більше
доказів на користь ніцшеанських захоплень Івашкевича. Останні події повісті описуються вже не в
"сценах", а в "хорах" – і ця подібність до античної трагедії підсилює результативність прийому: адже
поєднання Еросу й Танатосу, бридоти тіла, сексу й античної краси тієї самої тілесності, – все, що випало
для реляції у хорових, кінцевих партіях твору, нагадує описані Ніцше в "Народженні трагедії"
дифірамбічні співи на честь жертовного козла, а хор у такому контексті постає суто як діонісійський.
Крім того, це враження зміцнюють такі художні новації, як пастиш, а також численні східні мотиви, що
домінують у хорових частинах повісті. На додачу до цього зміна стилів нарації у повісті: від східних
стилізацій до пародії на бруковий роман і протоколярний стиль свідчать про те, що, крім діонісійської
чуттєвості, Івашкевичеві не був чужий і естетсько-модерністський формалізм, це, в свою чергу, повністю
''Щоразу, як згадував Зенобію... або молодого князя, його злегка пересмикувало: він боявся. Їхня краса ставала
для нього холодом: чимось таким, що заморожувало найістотніші, дитячі іще переживання. Він відчував, що в цій
красі діються речі, поки що для нього чужі, незнані, не випробувані, і від яких він хотів боронитися. Він писав свої
дурнички, дивлячись на матову білизну вікон, а той холод краси безнастанно морозив його зсередини. Він почав
ненавидіти людську красу'' (переклад – О. Сухомлинова).
3
''В мороку блакитного (абсолютно блакитного) заходу іще палала золотом верхівка софіївської дзвіниці, і
дзвони пристрасно били весняний гімн. Повів відлиги і розталого снігу лоскотав усе тіло чимось безкінечно
молодим. Дрібні дзвіночки підлітали під небо престарою дивною гамою, а великий, поважний, єдиний, оксамитний
дзвін легко і м’яко лив основу високим тоном. Небо знизилося, потемніло, зсиніло – слухало. Ярослав вийшов на
Володимирську гірку і дивився на смугу Дніпра, скляну біля свого підніжжя. Від води, від лісів на протилежному
березі вітер приносив весняний віддих. Про таке не можна писати. Воно тисне'' (переклад – О. Сухомлинова).
4
''Основний тон дзвону підносив красу цього моменту. Ярослав не знав, яким чином він відчув в очах сльози. А в
м'язах відчував одвічну, дзвінну, весняну силу життя'' (переклад – О. Сухомлинова).
5
''Вона галопувала на своїй пристрасті, як чаклунка на величезному налитому фалосі'' (переклад –
О. Сухомлинова).
2
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збігалося з основними вимогами Оскара Уайльда до так званого "візантійського" стилю естетики.
Життєва перемога візантійського Сходу над римським Заходом, а також спроби їхнього примирення на
спільному просторі – мотив, відомий нам добре з "Осінньої учти" – в "Зенобії Пальмурі" ще виразніше
підкреслюють значення України як терену зіткнення культурних традицій Сходу й Заходу, на перехресті
яких письменник шукав і творив своє оригінальне естетичне обличчя.
Висновки. Завершуючи наш аналіз повісті "Зенобія Пальмура" можемо констатувати, що
експериментальна "поетична проза" Ярослава Івашкевича є не тільки ілюстрацією творчих пошуків, а
насамперед, – доказом внутрішніх трансформацій і становлення світоглядної основи митця. Відверта
художня гра з власною біографією стає своєрідним засобом психоаналізу і водночас авторською
літературною новацією.
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Сухомлинов О. М. Эстетико-философский псевдобиографизм ''Зенобии Пальмуры''
Ярослава Ивашкевича.
Предметом анализа статьи являются особенности творческой манеры Ярослава Ивашкевича.
Экспериментальная "поэтическая проза" автора является не только иллюстрацией творческих
поисков, а прежде всего – доказательством внутренних трансформаций и становления
мировоззренческой основы художника. Откровенная художественная игра с собственной биографией
становится своеобразным средством психоанализа и одновременно авторской литературной новацией.
Ключевые слова: биография, псевдобиография, модернизм, эстетизм, эстетика Уайльда,
философия Ницше, Украина, Кресы.
Sukhomlinov O. M. Aesthetical-Philosophical Pseudobiographism in ''Zenobia Palmura''
by Jarosław Iwaszkiewicz.
The subject of the analyzed article is the feature of the creative manner by Jarosław Iwaszkiewicz. The author's
experimental "poetic prose" is not only the illustration of the creative pursuit, but above all –the evidence of the
internal transformation and the artist's ideological bases formation. The explicit artistic game with his own
biography becomes the kind of means of psychoanalysis and at the same time the author's literary innovation. It is
concluded that the victory of Byzantine East over the West, and also attempts of their reconciliation in ''Zenobia
Palmura'' highlight the meaning of Ukraine as the land of the collision of cultural traditions of the West and the
East, on the crossroads of which the author has been searching and creating his original aesthetic identity.
Keywords: biography, pseudobiographism, modernism, aesthetics, Wilde's aesthetics, Nietzsche's philosophy,
Ukraine, Kresy.
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КОМПЛІМЕНТ В ПЕРСОНАЖНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ
Статтю присвячено аналізу компліменту в персонажном дискурсі британської драми. Описано підходи
до вивчення драматургічного дискурсу, розглянуто сучасний етап лінгвістичного аналізу
драматургічного тексту. Визначено проблеми, що привертають увагу лінгвістів у драматичному творі.
Узагальнено підходи до аналізу компліменту в теорії мовленнєвих актів, сучасній комунікативістиці та
генристиці. Досліджено специфіку реалізації тактики компліменту в персонажному мовленні, її
залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування.
Ключові слова: персонажний дискурс, драматичний твір, комплімент, мовленнєвий акт, тактика.
Постановка проблеми. Когнітивно-дискурсивний підхід до аналізу спілкування дозволяє зосередити
увагу на вивченні особливостей використання мовних та мовленнєвих явищ учасниками комунікативної
взаємодії. Актуальними залишаються спроби створення типології дискурсу, виділення його видів та
аналізу особливостей функціонування мовних та мовленнєвих явищ в різних видах дискурсивної
діяльності. Наше дослідження персонажного дискурсу має на меті визначити особливості реалізації
компліменту в мовленні персонажів британської драми.
Наразі драматичний твір привертає до себе увагу дослідників, що працюють в різних галузях
мовознавства, оскільки актуальним залишається аналіз художніх текстів різних типів та жанрів. Не
втрачає своєї значущості аналіз мови драматичного твору, в якому виділяють персонажну та авторську
підсистеми. Сьогодні існує як традиційний підхід до дослідження тексту драми, направлений на
виявлення стилістичних та прагматичних особливостей висловлювань дійових осіб, так і спроби
когнітивно-дискурсивного аналізу драматичного твору як складного механізму, що будується та
функціонує відповідно до власних законів. На часі розгляд драматичного твору як формату знання, що
відображує певні підсумки людського досвіду [1: 126] та конкретну культуру [2: 506]. З іншого боку,
дискурсивний аспект драматичного твору дозволяє інтерпретувати останній як особливий вид
комунікації [3: 4], в якому актуалізується як персонажний, так і авторський дискурс.
Наше дослідження враховує комунікативно-прагматичний підхід до аналізу мовних даних та
використовує елементи комунікативного та прагмалінгвістичного аналізу для вивчення персонажної
підсистеми британської драми. Метою дослідження є аналіз тактики компліменту, що реалізується в
мовленні дійових осіб. Традиційним у сучасному мовознавстві є аналіз компліменту в руслі теорії
мовленнєвих актів, хоча невизначеним залишається клас, до якого варто відносити комплімент. Відповідно
до класифікації мовленнєвих актів Дж. Серля та Д. Вандервекена комплімент належить до експресивів, що
мають на меті виразити позитивні почуття мовця відносно певної події [4: 225]. Як експресив розглядає
комплімент Н. А. Трофімова, включаючи його до підкласу інфлуктивів, мовленнєвих актів, в яких
реалізується емотивно-оцінне відношення мовця до слухача [5: 22]. Проте така позиція не є одностайною,
наприклад, Н. І. Формановська [6: 193] відносить комплімент до класу етикетних МА, тобто таких, що
направлені на встановлення, підтримання та демонстрацію контакту. При цьому наголошується, що
експресивність та вираження емоцій можуть бути як позитивними, так і негативними, в той час як
комплімент та схвалення, що слугують підняттю настрою, створенню додаткових стимулів до спілкування,
сприяють досягненню комунікативних та позакомунікативних цілей.
З іншого боку, досить плідною є традиція аналізу компліменту в сучасній генристиці, коли комплімент
аналізується як оцінний мовленнєвий жанр, що визначається як оцінно-етикетний тип висловлювання, який
має на меті налагодити, підтримати чи розвинути бажаний мовленнєвий та соціальний контакт [7]. З точки
зору конвенцій спілкування, а саме теорії ввічливості, реалізація компліменту та схвалення дозволяє мовцю
дотримуватись стратегії позитивної ввічливості [8], що сприяє підвищенню ситуативного статусу слухача
та створенню дружньої атмосфери у комунікативній взаємодії.
У вітчизняній традиції комплімент розглядають як один з аспектів схвалення у вигляді люб'язних,
приємних слів, що, як правило, підвищує настрій партнера, створює сприятливий мікроклімат
спілкування [9]. Врахування статусних характеристик учасників спілкування показує, що в англомовних
країнах комплімент відносять до сфери спілкування між представниками різних статей, при цьому
комплімент чоловіка чоловіку вважається некоректним, а жінки жінці – нещирим [10: 126].
У нашому дослідженні ми розглядаємо комплімент як один із варіантів тактики схвалення, який
реалізується мовцем у вигляді позитивного оцінного висловлювання, що стосується особистості або
поведінки слухача та має на меті створити доброзичливу атмосферу спілкування. Аналіз персонажного
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дискурсу британської драми дозволяє зробити висновок, що реалізація компліменту є характерною для
комунікативної поведінки персонажів-чоловіків при звертанні до жінок:
He gases at her, obviously impressed. There is a pause as he looks at her in silence.
Paula. What’s the matter?
Frank (softly). You look – beautiful.
She smiles, enjoying his flattery, though a little embarrassed by it.
Paula. Thank you.
Frank. Really beautiful… [11: 6-7]. Як бачимо з прикладу, в інтеракції представників протилежних
статей персонаж-чоловік робить комплімент стосовно зовнішності жінки (You look – beautiful). Щирість
компліменту доводять невербальна складова комунікативної поведінки персонажа-чоловіка (He gases at
her, obviously impressed) та повтор комплімента (Really beautiful). При цьому комплімент як варіант
тактики схвалення виявляється дієвим, про що свідчять як невербальна (She smiles, enjoying his flattery,
though a little embarrassed by it), так і вербальна (Thank you) реакції персонажа-жінки.
Комплімент, направлений на схвалення зовнішності жінки, адресується не завжди слухачеві, а
стосується третьої особи, присутньої при розмові:
Joan. Oh, Rex – this is my sister. Eva, this is Rex Randolph.
Rex. (with appreciation) А sister as well! Why Joan, you never told me you had such a pretty sister [12: 11].
У персонажному дискурсі британської драми комплімент стосується не лише зовнішності, а й
особистості жінки Загалом:
Bellamy Right. (He moves to her) You know, Mrs Ashe – you’re a right good lass yourself. (Quietly) A right
good lass.
They look at each other for a second. Lindsey smiles.
Lindsey (quietly) Thank you [13: 43]. Як бачимо з прикладу, тактика компліменту реалізується в
інтеракції знайомих. Щирість тактики підкреслюється повтором репліки персонажем-чоловіком (you’re a
right good lass yourself; A right good lass), а її дієвість – комбінацією вербальної (Thank you) та
невербальної (Lindsey smiles) реакцій у комунікативній поведінці персонажа-жінки.
Крім того, комплімент, який реалізується персонажем-чоловіком, може стосуватись окремої
характеристики персонажа-жінки. Наприклад:
Rex. You have got a good memory.
Joan. Only for certain things [12: 11]. Комплімент, що реалізується персонажем-чоловіком, позитивно
оцінює пам’ять персонажа-жінки. Проте реакція останньої показує, що вона не сприймає комплімент,
підкреслюючи у своїй репліці вибірковість своєї пам’яті (Only for certain things), що робить тактику
неуспішною.
У той же час комплімент може викликати відкритий протест зі сторони адресата:
Stacey. Good morning, Inspector.
Lennox (looking at Stacey). If I may say so, Madam, you appear to have survived your unfortunate
experience remarkably well.
Stacey. Don’t let my make up deceive you, Inspector. I’m still very shaky.
Lennox. Yes, indeed, I expect you are [14: 19]. В діаді інспектор поліції – жертва нападу персонажчоловік робить комплімент жінці. При цьому персонаж-чоловік передбачає негативну реакцію на
комплімент, про що свідчять умовне підрядне з модальним дієсловом may (If I may say so), офіційне
звертання Madam та комбінація складної дієслівної структури (appear to have survived) з політичнокоректною лексикою (unfortunate experience). При цьому реакція персонажа-жінки у вигляді емоційного
ін’юнктиву (Don’t let my make up deceive you, Inspector) та констатив з інтенсифікатором very (I’m still
very shaky), що описує її емоційний стан, знижує ефект компліменту та змушує персонажа-чоловіка
застосувати тактику згоди із жінкою (Yes, indeed, I expect you are).
З іншого боку, комплімент має місце при оцінці персонажами-жінками особистості та поведінки
чоловіків. Так, персонаж-жінка робить комплімент батькові:
Brad. Anyway, the pain has disappeared so there’s nothing to worry about. As a matter of fact I’ve been
feeling very frisky.
Stacey (releasing his arm). You look fine. Not a day over…
Brad. Now don’t you start! I’ve had that malarkey ever since I woke up this morning. I look sixty, I feel sixty,
and worst of all – I am sixty! [14: 8]. Як бачимо з прикладу, тактика компліменту, який позитивно оцінює
зовнішній вигляд чоловіка (You look fine), використовується персонажем-жінкою у відповідь на
повідомлення батька про покращення стану його здоров’я і має на меті підтримати позитивний настрій
персонажа-чоловіка. Однак тактика не є успішною, оскільки спроба продовжити комплімент
висловлюванням про вік персонажа-чоловіка (Not a day over…) викликає його негативну реакцію. У
результаті персонаж-чоловік перериває дочку та використовує тактику наказу у вигляді емоційного
ін’юнктиву (Now don’t you start!), який комбінується із констативами, що описують ментальний стан мовця.
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Висновки. Таким чином, аналіз персонажного дискурсу британської драми показує, що комплімент як
варіант тактики схвалення має місце у мовленні представників обох статей. Темою компліменту виступає
зовнішність, розумова, емоційна сфери, особистість та поведінка слухача. Комплімент є як незалежною
тактикою, так і реакцією на попередні репліки комунікантів. Успішність тактики визначається реакцією
адресата компліменту, що комбінує подяку з невербальною реакцією. Неуспішність тактики визначається
негативною реакцією адресата компліменту, який або спростовує інформацію, що стає основою
компліменту, або виявляє своє невдоволення доречністю компліменту як тактики.
Подальшою перспективою дослідження, на наш погляд, є комплексний аналіз тактик, що
направлені на підвищення статусної позиції мовця й слухача в персонажному дискурсі британської
драми та створення відповідної їх типології.
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Борисенко Н. Д. Комплимент в персонажном дискурсе британской драмы.
Статья посвящена анализу комплимента в персонажном дискурсе британской драмы. Описываются
подходы к изучению драматургического дискурса, рассматривается современный этап
лингвистического анализа драматургического пространства. Изучаются проблемы, привлекающие
внимание лингвистов в драматическом произведении. Обобщаются подходы к анализу комплимента в
теории речевых актов, современной коммуникативистике и генристике. Исследуется специфика
реализации тактики комплимента в персонажной речи, ее зависимость от социально-статусных
характеристик персонажей и ситуации общения.
Ключевые слова: персонажный дискурс, драматическое произведение, комплимент,
речевой акт, тактика.
Borysenko N. D. Compliment in the Personages’ Discourse of British Drama.
The article deals with the compliment realization in the personages’ discourse of British Drama. The drama is
researched as a complex mechanism which is built and functions according to its own laws. The contemporary
approaches to the dramatic text analysis including both traditional and cognitive-discourse aspects are taken
into account. The perspectives of linguistic analysis of drama based on the personages’ and author’s discourse
are singled out. The attribution of the compliment to expressive speech acts which express the speaker's positive
emotions or etiquette speech acts which establish and maintain the contact is discussed. Compliment which is
also viewed as an evaluative genre of speech in the latest linguistic research, its aim, pragmatic value and
contents are described. The politeness theory is employed to analyze the complement in the personage’s remarks
as a component of the positive politeness strategy. The specific character of the compliment realization in the
personages’ speech based on the communicative-pragmatic approach is specified with the help of the component
and contextual analyses. The role of compliment in the creation of the positive atmosphere in the process of the
communication is singled out. The research proves that the compliment is a variant of the tactics of praise which
includes the positive evaluation of the listener’s appearance, mental, physical, emotional characteristics and
behaviour and aims at strengthening the listener's position. The reaction to the compliment which can be both
negative and positive is described.
Key words: personages’ discourse, drama, compliment, speech act, tactics.
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СПЕЦИФІКА ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У СТАНДАРТНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
РАДІООБМІНУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
У статті досліджено особливості директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології
радіообміну англійською мовою. Мовленнєвий акт визначається як цілеспрямована мовленнєва дія,
мінімальна одиниця соціомовленнєвої поведінки, що актуалізується в певній прагматичній ситуації. У
статті підкреслено значення дослідження лінгвістичних особливостей стандартної фразеології
радіообміну, оскільки передана інформація й вказівки за допомогою радіотелефонного зв'язку мають
життєво важливе значення для забезпечення безпечної та швидкої експлуатації повітряних суден.
Визначено домінуючі комунікативні функції, реалізовані у процесі діалогу пілота та диспетчера.
Автором зазначено, що стандартна фразеологія радіообміну містить значний обсяг мовленнєвих
директивів. Виокремлено групи перфомативних дієслів: наказу, прохання, дозволу, рекомендації,
заборони та підтвердження.
Ключові слова: директивний мовленнєвий акт, стандартна фразеологія радіообміну, комунікація, акт
мовленнєвої взаємодії, комунікативні функції.
Постановка проблеми. У зв’язку з переходом досліджень сучасної лінгвістики від системноструктурного рівня до функціонального активізувалися прагмалінгвістичні та комунікативні підходи до
вивчення мови. У контексті розгляду мовленнєвого акту як результату комунікативної взаємодії між
адресантом та адресатом особливої актуальності набуває розгляд прагматичної функції мови, що
найкраще реалізується у спонукальних висловлюваннях.
Комунікативний процес радіообміну між пілотом та диспетчером у звичайних випадках здійснюється
за допомогою стандартної фразеології, що мінімізує ймовірність непорозумінь на землі та у повітрі.
Передана інформація й вказівки мають життєво важливе значення для забезпечення безпечної та швидкої
експлуатації повітряних суден. Вживання наказових конструкцій пояснюється специфікою професійної
діяльності льотного та диспетчерського складу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою вивчення директивних мовленнєвих актів
займалися зарубіжні (Г. П. Грайс, Дж. Ліч, Дж. Остіна, Дж. Серль) та вітчизняні науковці (Ф. С. Бацевич,
О. І. Беляєва, В. В. Богданова, Г. Г. Почепцов, О. Г. Почепцова та ін.). У сучасній лінгвістиці прагматичні
особливості директивів досліджували Н. Г. Гладуш, В. І. Карабан, Л. В. Михайлова, С. В. Мясоєдова,
О. В. Нарушевич-Васильєва, І. С. Шевченко та ін. Структурно-семантичні та комунікативні
характеристики спонукальних висловлювань розглядалися у працях І. С. Андреєвої, А. В. Бєльського,
І. Р. Вихованця, А. В. Дорошенко та ін. Однак поза увагою мовознавців залишилися важливі питання
функціонування директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології радіообміну.
Метою статті є розкриття особливостей директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології
радіообміну англійською мовою.
Виклад основного матеріалу. Радіообмін цивільної авіації є актом мовленнєвої взаємодії, обміном
професійною інформацією між екіпажем повітряного судна та наземними диспетчерськими службами та / або
іншими повітряними суднами, що здійснюється за допомогою високоякісних каналів зв’язку. Зміст такому
спілкуванню задають реальні обставини в зоні УПР, що виражаються у графічній та аудіовізуальній наочній
формі на екранах приборів та пультів. Таким чином, радіообмін передбачає наявність двох сторін – учасників
радіообміну, якими є командир екіпажу та диспетчери взаємодіючих пунктів управління повітряним рухом.
Серед двох комунікантів представник диспетчерської служби є головним, оскільки саме ним здійснюється
передача вказівок на борт літака й ведеться контроль за рухом судна, тобто комуніканти відрізняються
функціями у діалозі. Тому диспетчер займає дещо вищу позицію порівняно з екіпажем у ієрархічних зв’язках
комунікантів, а комунікація будується на вертикальних відносинах [1: 254].
Фразеологія ІКАО розроблена для забезпечення ефективного, ясного, чіткого й недвозначного обміну
інформацією у процесі введення зв'язку, і при цьому особлива увага надається правильному
використанню фразеології ІКАО в усіх випадках, коли вона повинна вживатися [2: 3].
Радіотелефонний зв'язок (RTF) дає можливість пілотам і наземному персоналу встановлювати зв'язок
один з одним. Передана інформація й вказівки мають життєво важливе значення для забезпечення
безпечної та швидкої експлуатації повітряних суден. У деяких інцидентах та авіаційних пригодах одним
із факторів було використання нестандартних процедур та фразеології. Великобританська обов’язкова
система звітності інцидентів (The United Kingdom’s Mandatory Occurrence Reporting Systems) наводить
таку статистику: 134 катастрофи трапилися з вини мовного фактору за період з 1998 до 2004 року [3: 1© Герасименко Л. С., 2014
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1]. Лінгвісти ІКАО визначили найбільш типові приклади мовних помилок під час ведення радіообміну:
порушення стандартної фразеології радіообміну; помилкова інтерпретація повідомлень через фонетичну
подібність та багатозначність слів англійської мови; недостатня стійкість володіння англійської мовою,
особливо в екстремальних ситуаціях; неправильне використання граматичних конструкцій англійської
мови; транспозиція чи неправильний порядок використання чисел чи слів; помилки, пов’язані з
особливостями пунктуації чи інтонації; помилки слухового сприймання; перевантаження чи втома;
погана якість мікрофонів. Саме тому важко переоцінити важливість використання правильної та точної
стандартизованої фразеології, у тому числі наказових речень, які входять у її склад.
У статті мовленнєвий акт визначаємо як цілеспрямовану мовленнєву дію, мінімальну одиницю
соціомовленнєвої поведінки, що актуалізується в певній прагматичній ситуації [4: 6]. Директивний
мовленнєвий акт є волевиявленням адресанта, спрямований на наступну реалізацію адресатом зв’язку між
об’єктом та його ознакою. Його провідною іллокутивною метою є спонукання адресата виконати дію або
змінити стан стосовно часових або локальних координат. Когнітивну базу мовленнєвого акта директива
становить концепт ''воля – бажання'' [5: 6]. Директивний мовленнєвий акт спрямований на виконання
адресатом спонукальної дії у майбутньому, що передбачає прагнення адресанта вплинути на адресата шляхом
стимулювання виконання бажаної мовленнєвої дії та реалізацію спонукальної модальності висловлювання в
межах певної комунікативної ситуації, успішне досягнення адресантом комунікативної мети [4: 8].
Погоджуємося із дослідженням О. Л. Дмитренко [4], яка визначає основними характеристиками
мовленнєвого акту інтенціональність, цілеспрямованість і конвенціональність, а його структурними
складниками – пропозиційний зміст, що відображає об’єктивну ситуацію реальної дійсності й відповідає
семантичній структурі речення, та іллокутивну силу, яка характеризує комунікативну спрямованість
мовленнєвого акту, визначаючи його функціональний тип (наказ, прохання, пораду тощо). Для реалізації
мовленнєвого акту необхідними елементами є адресант і адресат, комунікативна мета, комунікативна
інтенція, комунікативна ситуація та контекст [4: 7].
Стандартну фразеологію ІКАО іноді називають свого роду жаргоном, спеціальним кодом, що
використовується диспетчерами ОПР і членами льотних екіпажів. Однак, фразеологія ІКАО як
формалізований код виконує функцію, відмінну від функції неформального жаргону. Швидше, їй
притаманна специфічна технічна функція щодо забезпечення ефективного й безпечного зв'язку.
Враховуючи серйозність потенційних наслідків непорозуміння повідомлення в контексті авіаційного
радіообміну, варто уникати використання неформального жаргону та професійних жаргонізмів з інших
спеціалізованих сфер діяльності (наприклад, військової), а також будь-яких інших виразів, які можуть
ускладнювати розуміння.
Основними лінгвістичними характеристиками стандартної фразеології є: обмежений словниковий
запас (близько 400 слів), в якому кожне слово має точне значення, найчастіше обмежене сферою авіації,
й короткі речення внаслідок невикористання таких мовних одиниць, як визначальні слова (артиклі,
присвійні займенники і т. д.), допоміжні дієслова та дієслова-зв'язки (is / are), особисті займенники (I,
you, we) та деякі прийменники. Речення також найчастіше містять іменні деривати (дієслова, перетворені
в іменники). У значній частині речень (близько 50 %) використовується наказовий спосіб і пасивний стан
[3: 3-5]. Ось кілька прикладів таких речень:
Cleared to land (Посадку дозволяю).
Report when ready (Доповідайте готовність).
Say rate of climb (Повідомте швидкість набору висоти).
Requesting low pass (Прошу проліт на малій висоті).
Heading is good (Курс правильний).
Домінуючі функції, реалізовані у процесі діалогу пілота та диспетчера ОПР, розмежовуємо на чотири
категорії, відповідно до тієї ролі, яку вони відіграють у процесі виконання завдань пілотування та управління
повітряним рухом. Ці категорії визначаються через комунікативні функції, спрямовані на [3: 3-10]:
a) спонукання до дії;
b) обмін інформацією;
c) підтримання адекватних взаємин між пілотом і диспетчером;
d) управління діалогом.
Категорія висловлювань, у яких реалізується функція ''спонукання до дії'', грає ключову роль у
переговорах між пілотом і диспетчером. Потім йде допоміжна по відношенню до неї категорія ''обміну
інформацією'', оскільки робити які-небудь дії можна лише в тому випадку, якщо пілот і диспетчер
обмінялися достатнім обсягом інформації про поточну ситуацію. Дві категорії, що залишилися, грають
підпорядковану посередницьку роль по відношенню до двох перших.
У стандартній фразеології радіообміну семантичні значення концепту ''воля – бажання'' відображено у
таких групах перформативних дієслів: наказу (require, stop, turn, contact, taxi, line up, etc.), прохання (request,
report), дозволу (cleared, approved, recleared), рекомендації (advise), заборони (prohibited, cancel, unable to
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issue), підтвердження (acknowledge, verify, confirm). Особливістю значень усіх дієслів мовленнєвого директиву
є обов’язковість виконання дії, у тому числі дієслова групи ''прохання'' та ''рекомендації''.
Найбільшою групою перфомативних дієслів є група ''наказу'', оскільки в цю групу входять інструкції
диспетчера, обов’язкові для виконання. Структурно у складі таких директив є дієслова наказового способу:
Go ahead (Продовжуйте).
Stand by 121.9 for Ground (Будьте на прийомі 121,9, чекайте Руління).
Monitor Tower 118.1 (Контролюйте Вишку 118,1).
Taxi straight ahead (Руліть прямо вперед).
Line up and wait (Вирулюйте на виконавчий старт і чекайте).
Для підсилення директива наказу та наголошення на його терміновості виконання диспетчер
використовує прислівник immediately:
Take off immediately or hold short of runway (Злітайте негайно або чекайте, недоїзджаючи до ЗПС).
Fastair 345, stop immediately (Фастеар 345, зупиніться негайно).
Turn right immediately heading 110 to avoid traffic 12 o’clock (Поверніть направо негайно, курс 110, щоб
уникнути борт прямо попереду).
Для пришвидшення виконання дії використовується дієслово expedite:
Expedite taxi, traffic on final runway 14 (Пришвидшіть руління, борт на передпосадковій смузі, ЗПЗ 14).
Expedite descend through FL 190 to FL 150 (Пришвидшіть зниження через ЕП 190 до ЕП 150).
До групи ''прохання'' ми відносимо перфомативні дієслова require та report. Специфікою їх вживання
є той факт, що дієслово report використовується диспетчером, а дієслово require – пілотом. Наприклад:
Report leaving FL 240 (Повідомте покидання ешелону 240).
Report when ready to descend to FL 220 (Повідомте, коли будете готові знижуватися до ешелону 220).
Request level change from Borispil at 15 (Запитую зміну ешелону від Борисполя о 15).
Request visual approach (Запитую візуальний захід).
Для групи перфомативних дієслів ''дозволу'' характерним є вживання пасивного стану, однак команди
даються у вигляді еліптичних речень, де відсутній підмет you та допоміжне дієслово be (у формі are):
Cleared for take-off (Дозволено зліт).
Pushback approved (Підтверджено буксирування хвостом вперед).
Дієслово advise у групі перфомативних дієслів ''рекомендації'' вживається у сталій конструкції advise
if able: Advise if able to descend (Повідомте, чи можете знижуватися), а також у наказовому реченні у
пасивному стані be advised: Be advised: thunderstorm southwest of SH, 30 km, moving to the north (Для вашої
інформації: гроза на південний захід від SH, 30 км, переміщується на північ). У значенні ''рекомендація''
можуть вживатися загальні та спеціальні питання:
What FL do you prefer? (Якому ешелону віддаєте перевагу?)
Do you want higher FL? (Чи бажаєте ешелон польоту вище?)
У групі перфомативних дієслів ''заборони'' вживаються різні граматичні конструкції:
1) наказові речення: Cancel offset (Виходьте на маршрут – мається на увазі відмініть політ зі зміщенням);
2) сталі конструкції: Unable to approve due traffic congestion (Не можу дозволити через затор руху),
Unable to issue departure due weather (Не можу дозволити виліт через погоду);
3) еліптичні речення у формі пасивного стану: Entry into Ukrainian airspace prohibited (Вхід у
повітряний простір України заборонено).
До групи перфомативних дієслів ''підтвердження'' входять дієслова acknowledge, verify, confirm.
Кожне з цих дієслів стандартної фразеології радіообміну вживається у специфічному, досить вузькому
значенні. Так, наприклад, згідно документу 9432 вживаючи дієслово acknowledge, мається на увазі
''дозвольте мені знати, чи Ви отримали та зрозуміли це повідомлення'', а дієслово confirm – ''чи правильно
я отримав повідомлення, або чи правильно Ви отримали повідомлення?''.
Висновки. Таким чином, всебічний аналіз директивних мовленнєвих актів стандартної фразеології
радіообміну дозволяє з’ясувати актуальні теоретичні питання: визначити місце цих директивів серед
інших класів мовленнєвих актів та виявити їх специфіку. Отже, ми можемо констатувати, що стандартна
фразеологія радіообміну містить значний обсяг мовленнєвих директивів, серед яких можна виокремити
групи перфомативних дієслів: наказу, прохання, дозволу, рекомендації, заборони та підтвердження.
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Герасименко Л. С. Специфика директивних языковых актов в стандартной фразеологии
радиообмена в английском языке.
В статье исследованы особенности директивных языковых актов в стандартной фразеологии
радиообмена в английском языке. Языковой акт определяется как целенаправленное языковое действие,
минимальная единица социально-языкового поведения, которое актуализируется в определенной
прагматической ситуации. В статье подчеркнуто значение исследования лингвистических
особенностей стандартной фразеологии радиообмена, так как переданная информация и указания при
помощи радиотелефонной связи имеют жизненно важное значение для обеспечения и быстрой
эксплуатации воздушных суден. Определены доминирующие коммуникативные функции, реализованные
в процессе диалога пилота и диспетчера. Автором выяснено, что стандартная фразеология
радиообмена имеет большой объем языковых директивов. Выделены групы перформативных глаголов:
приказа, просьбы, разрешения, рекомендации, запрета и подтверждения.
Ключевые слова: директивный языковой акт, стандартная фразеология радиообмена, коммуникация,
акт языкового взаимодействия, коммуникативные функции.
Gerasymenko L. S. Peculiarities of Directive Speech Acts in the English Standard
Radiotelephony Phraseology.
The article deals with peculiarities of directive speech acts in the English standard radiotelephony phraseology.
The article investigates the linguistic material, selected from the ICAO documents, referring to radiotelephony
and live communication between pilots and air traffic controllers. The article emphasizes the importance of the
standard radiotelephony phraseology linguistic research. It is highlighted that the transmitted information and
instructions via the radio communication are vital to ensure the safe and fast operation of aircraft. In the article
the directive speech act is defined as the purposeful speech act, the minimum unit of speech behavior that is
actualized in the certain pragmatic situation. Our particular attention is focused on the dominant communicative
functions in the pilot and air traffic controller’s dialogue. According to the role they play in carrying out the
tasks of piloting and air traffic control, the communicative functions are divided into four categories aimed at:
stimulating an action; information exchange, maintaining the adequate relationship between a pilot and a
controller; dialogue management. It is noted that standard radiotelephony phraseology contains the significant
amount of directive speech acts where the following groups of perfomative verbs have been distinguished: order,
request, permission, recommendation, prohibition and confirm.
Key words: directive speech act, standard radiotelephony phraseology, communication, act of communicative
interaction, communicative functions.
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АЛЕГОРІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО
У статті обґрунтовано ефективність впливу сакральних алегорій, авторитетних для вірян усіх часів,
на їхню ж свідомість, що спонукало письменника-полеміста повсякчас використовувати ці засоби
художньої виразності у творах для популяризації власних ідей. Доведено, що емоційно-оцінні
антитетичні алегоричні конструкції виконували важливу функцію у ключовому діалозі "Книги", діалозі
"католицизм – православ’я", функцію протиставлення двох систем релігійних культур, що покликане
було інтегрувати православних вірян із метою збереження власної релігії.
Ключові слова: алегорія, міжкультурна комунікація, сакральний образ, риторичні фігури, діалоги
"католицизм – православ’я", "Середньовіччя – Ренесанс".
Постановка проблеми. Велика кількість дослідників розглядають художній образ як засіб смислової
комунікації у межах однієї культури чи споріднених культур. Формулюючи визначення образу,
С. Романова у праці "Художній образ в просторі семіотичних орієнтацій" акцентує увагу на аспекті їх
відтворення людською свідомістю і комунікації суміжних образів між собою у процесі їх осмислення:
"Образ у своєму природному існуванні варто розуміти як певну цілісність, яку будує психіка в процесі
сприйняття людиною світу. Образ у свідомості завжди співвідноситься з певним "класом" суміжних
об’єктів. Цю подібність виявляє психіка без участі свідомості. Такі моделі забезпечують людині
"впізнавання" та орієнтацію у навколишній дійсності. Можливість орієнтації є головним продуктом
процесу "впізнавання". Моделі, створювані психікою, ми називаємо образами" [1: 28].
Виклад основного матеріалу. Така специфіка "впізнавання" образів на рівні підсвідомості, а також
їх перекочовування із одного культурного дискурсу в інший, обумовлює особливості функціонування та
групування цих образів у текстах з метою підсилення їх сугестивного впливу. Проникнення художніх
образів з однієї культури в іншу як один із проявів дифузії культур виступає засобом транслювання
смислів та чинником ефективного діалогу.
Твори українського полеміста Івана Вишенського рясніють засобами художньої виразності, які
протиставляють два світи, – світ ідеальний та світ гріховний. І через те, що ця опозиція для усіх християн
найбільш яскраво та переконливо представлена в Біблії, письменник звертається до Святого Письма як
до авторитетного джерела того культурного дискурсу, читачам якого були адресовані його твори. На
створення цієї дихотономічної концепції вплинули світоглядні переконання автора послань та памфлетів,
його розуміння своєї комунікації як місії оборони православної віри. У час, коли католицькі кола
пропагували ідею унії та протиставляли силу та розквіт своєї церкви ослабленій православній церкві,
Вишенський своєю творчістю намагався донести думку про те, що католицизм – релігія, яка керується
хибними догматами. Письменник-полеміст у своїх творах використовує багату палітру дуалістичних
образів, які перебувають на полярних позиціях у системі ціннісних координат, адже світ, створений ним,
– це світ боротьби темного і світлого начала, світ без відтінків та напівтонів. Один із художніх засобів,
який чи не найвиразніше передає дуалістичне світобачення та світовідчуття Вишенського, – алегоричний
образ. М. Назарук у праці "Іван Вишенський" вказав на особливість вияву алегоричних образів у творах
письменника: "Крізь усю канву "Книжки" проходять два протилежні образи: диявола-світодержця і
голяка-скитальця. У першому творі вони виступають як алегорії, у подальших – розшифровуються. У
ролі диявола бачимо латинян, уніатів, папу, полемістів-опонентів, вельмож, які зреклися батьківської
віри. У ролі голяка-скитальця – правовірного, чесну людину, самого автора, простий народ" [2: 138].
Епіграфом першого твору "Книжки", "Викриття диявола-світодержця", є євангельська легенда про
спокушання Ісуса Христа у пустелі дияволом, який обіцяв Сину Божому всі царства та багатства світу,
якщо той поклониться йому. Ця ситуація стає висхідною точкою для подальшого розгортання сюжету.
П. Білоус вбачає у цій алегорії, використаній Вишенським, відображення внутрішньої боротьби автора,
пов’язаної із переходом від світського до аскетичного життя на Афоні. "У цій своєрідній пристрасній
сповіді відтворено дихотомію (два суперечливі поняття в межах одного явища) мислення і почуттів
автора. Цю дихотомію можна було б зобразити такими схемами: "Вишенський – світ", "Вишенський –
Вишенський". За першою схемою, автор протиставляє себе світові "слави, розкоші, багатства", який у
монолозі диявола постає досить-таки привабливим і спокусливим. "Странник" "от лиця всіх
прельщаємих от диявола" пункт за пунктом відкидає ті "прелести", проте аргумент у нього лише один:
прагнення поклонитись і послужити Богові. Очевидно, рішення стати ченцем було нелегким для
Вишенського, але переважило те, що світ став сприйматися з омерзінням. Складніше було виправдатися
© Герасимчук С. В., 2014
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перед самим собою за такий вчинок, притоптати і тінь сумніву в тому, чи правильно він робить: тут
спрацьовує схема "Вишенський – Вишенський", яка виражає глибоку драму автора'' [3: 342]. Певно, в
душі автора йде боротьба із собою, боротьба його духовних помислів та мирських бажань. Вона
виливається у форму діалогу голяка-скитальця зі спокусником-дияволом, в якому він окреслює свої
життєві пріоритети – прагнення служити Богові. Цей діалог-протиставлення заклав основи для
подальшого розуміння інших опозиційних образів "Книжки", значення яких чітко розпізнається усіма
учасниками того культурно-історичного дискурсу, в якому посередництвом творів відбувається
комунікація. Легкість і невимушеність у їх потрактуванні зумовлена універсальністю цих засобів
художньої виразності, включенням у систему міжкультурної комунікації. Міжкультурне спілкування у
творах Вишенського проявляється, насамперед, у взаємодії середньовічної системи культури, з якої
автор черпає художні образи і смисли, та сучасної йому ренесансної. Письменник вибудовує семіотичну
систему з регламентованими ще авторами сакральних текстів відношеннями: у цій системі все, що має
мирську привабливість та матеріальну цінність, є від диявола і згубне для душі людини, духовне
багатство – єдине, що торує шлях до Бога. Алегоричні біблійні образи дають змогу яскраво і виразно
розкрити це протиставлення. Так, у Біблії грішник постає перед нами в образах заблукалої вівці, людини
з фізичними вадами (найчастіше – сліпої), на означення переступника Божих заповідей повсякчас
актуалізується мотив падіння. Вишенського, людину, яка своєю життєвою ціллю вважає захист та
збереження православної віри, цікавить здебільшого лише один клас грішників – папа римський, його
прихильники, зрадники українського православ’я, які в його творах постають перед нами у різних
іпостасях: це і образ сліпого, і вовка, і образ обдертого та голого, це й алегорія людини, яка впала в рів, і
людини, яка не може втамувати своєї спраги, бо п’є із мізерного струмка, це красномовні образи
здохлого та заблукалого. В одному із яскравих викривальних пасажів проповідник радить мирянам:
"Ліпше тобі і з одным оком в рай или в царство небесное, нежели со двіма в геену отити. Хто ж ест око в
тілі церковном? То ест вож и наставник. Чему ж вы на тіло церковное хулите, яко око гнилое, гноем
миролюбия засмерділое, с посродку себі тіла здорового измітуют и вслід его не послідуют, ліпше хотячи
безславних члонков, сами о собі в царство небесное, нежли со очима сліпыми или наставниками
прелщеными в геену внийти?" [4: 64].
Ці алегоричні образи в аспекті комунікації людей один з одним та з Біблією синтезують в собі
минуле, теперішнє і майбутнє: минуле – пам’ять про те, які онтологічні явища в Святому Письмі були
означені відповідними образами з негативною конотацією; теперішнє – розмисли про те, які явища буття,
особи тут і тепер постають перед людьми в цих алегоричних формах; майбутнє ж в уяві реципієнтів
вимальовується в невтішній есхатологічній перспективі, яка чекає на переступників.
Алегоричні образи праведників зустрічаються у творах Вишенського рідше і відзначаються меншою
емоційною виразністю. Проповідник використовує образи праведників для побудови емфатичних
протиставлень: "Видиш ли, яко еси зъеден от того волка, который под оборою лежит, пильнуючи, да
нікоторая овца спосрід вірних и единогласных мніманем ся на двор з загороды выхватит, да ю поймет и
обід собі еретичества з нее учинит" [4: 31].
Часто автор протиставляє у творах блага нинішнього світу, "чачку красную", духовним багатствам,
які чекають на небесах, – перебування з Богом в Царстві Небесному. В одному із діалогів Вишенський
звертається до своїх опонентів у вірі словами: "Был ли еси в той скарбницы, где скарбы жизни вічныя
любящим бога лежат?" [4: 20]. В основі вишуканої алегорії скарбу як Царства Божого – аналогія,
заснована на зовнішньому зіставленні, яке не несе в собі ніякого субстанціального смислу, а ґрунтується
на ціннісному для людини, на перший погляд, збігові представленого предмету та прихованого образу
(скарби світу – скарби віри), проте у художньому контексті ця аналогія розчиняється у протиставленні їх
значення в системі трансцендентних цінностей, завдяки чому активізується анагогічний та
тропологічний сенс алегоричного тексту – повсякденна реальність втрачає будь-яку цінність, а
долучення до істинної духовної реальності трактується як найбільше досягнення (основою аналогії як
методу алегоризації у теологічному мистецтві постає ідея зовнішньої поверхневої подібності та повної
сутнісної відмінності профанного і сакрального) [5: 48]. Іноді образ скарбів трактується автором і як
особливі душевні якості праведника: "Готовіте діла, готовіте чистое житие, готовіте богоугождение! Да
егда повелит вам маятель от сея жизни преходити, да имате тое готово з собою. Да будет тое сокровище
при вас на смертной постели, да видите тое собрание свое, егда душа с тым окаянным тяжаром тіла
розстатися хощет, и утішитеся! Нехай буде тое сокровище ваше вам послом до нядр Авраамлих" [4: 49].
Різнопланове тлумачення алегорії скарбу здійснюється в межах теорії чотирьох вимірів тлумачення
Біблії, сформованої Аврелієм Августином. Згідно з його концепцією, кожен уривок Святого Письма
варто розглядати з історичного, анагогічного, тропологічного (морального) та алегоричного боку. У
Вишенського образ скарбів набуває тропологічного (душа праведника) та анагогічного значення (місце
перебування душ праведників, Царство Небесне). Проте ці виміри інтерпретації біблійних образів
фактично можна представити як часткові різновиди інакомовного тлумачення, унікальність яких
обумовлюється різним методологічним підґрунтям [5: 40].
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Одним із найбільш популярних засобів комунікації у творах Вишенського є риторичні фігури, за
допомогою яких письменник полемізує, конструює діалог із католицькими вірянами, уніатами та тими, хто
відступився від православ’я: "Пытаю вас зас, добре ли в том латинские овца чинят, иж пастырей, если и
неправо ходячих, видят и, сопротивно закону божию и евангелскому мудруючих, знают и, в блуді прелести
валяючихся явно, видят: оных не толко не остерегают и не обличают и смрада их ся не гнушают, але еще во
всем ся им повинуют и вслід оных, если же и в погибел, запевне відаючи, идут, за ними безрозмыслъне
послідуют и тую ж погибел, што и пастыре, душам своїм относят. Тут, вім, речете, своей хоробі
догожаючи, добре чинят. Але ми тое "добре", не голословне, але писаним, покажіте и зас того "добре"
пожиток ми покажіте, то ест – будут ли збавени овца, яко вслід волков, блазнителей, злодіев и разбойников,
по христову гласу, и злых ділателей и псов, по Павлу…" [4: 66]. Ключові образи цього фрагменту –
алегоричні образи бездумних овець, зваблених хижим вовком, яких в есхатологічній перспективі чекає
пекло, – типова для християнського світобачення художня картина, яка повсякчас примушує віруючих
людей замислитись. Алегорії стають структуротворчим елементом численних риторичних запитань,
звертань, окликів. Вишенський невідступно та наполегливо викриває, таврує своїх релігійних опонентів:
"Розглядіте ж свій образ в том зерцалі, панове бискупи, не вас ли то Павел по поставленіх духом святым
епископіх, сказал. Не вы ли то влізли, не вы ли то волци тяжци, не вы ли то не щадите стада!" [4: 76].
Важливою ознакою структури алегоричного образу є те, що його конотація в кожному конкретному
контексті носить одиничний характер, для нього не характерна властивість інтерактивності, тобто
незалежно від інтерпретації різних реципієнтів значення інакомовного знака, який сприймається їхньою
свідомістю, буде однаковим. Це, безперечно, сприяє міжкультурній комунікації і у контексті розгляду
творів Вишенського виявляється надзвичайно важливим, адже автор ставив собі за мету написати
послання таким чином, щоб його думка була однозначно зрозумілою, максимально прозорою, щоб читач
не загострював увагу на відшуковуванні смислів багатозначних образів, а більше заглиблювався в суть
творів, в їх ідею. Однозначність, стійкість, легка відтворюваність, невимушеність та автоматизм, з яким
людина розуміє та використовує алегоричні форми, апеляція до розсудливості, архетиповість – усі ці
риси, характерні для алегорії як засобу художньої виразності, дали змогу Вишенському максимально
ефективно реалізувати розроблену ним комунікативну стратегію. Використання саме біблійних
алегоричних форм було спрямоване на неодноденність сприйняття, адже сакральні образи, як в епоху
Ренесансу, так і в усі наступні епохи мали та матимуть особливий вплив на свідомість людини, в усі часи
будуть актуалізовуватися завдяки своїй універсальності та набувати додаткових смислів, нових відтінків
в значеннях. І, безумовно, християнська свідомість завжди буде готова інтерпретувати такі образи та з
легкістю вбачатиме алюзії, вибудовуватиме асоціативний зв’язок між описуваними у творі подіями та
явищами сакральної історії.
Висновок. Антитетичні художні форми алегоричного зображення у творах Вишенського стали
конституюючим елементом для літературного відображення двох релігійних культур, двох систем
цінностей, які, на думку автора, займають протилежні позиції в аксіологічній системі координат.
Змальована на сторінках художніх пам’яток полеміка "католицизм – православ’я" виконувала функції,
які притаманні комунікаційним системам: функцію формування громадської думки, пропагандистську,
просвітницько-педагогічну. Красномовне розмежування двох релігій було спрямоване на інтегрування
українців з метою збереження віри своїх батьків.
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Герасимчук С. В. Аллегория как средство оптимизации межкультурной коммуникации в
творчестве Ивана Вышенского.
В статье обоснована эффективность влияния сакральных аллегорий, авторитетных для верующих всех
времен, на их же сознание, что побуждало писателя-полемиста использовать их в своих произведениях
для популяризации собственных идей. Доказано, что эмоционально-оценочные антитетические
аллегорические конструкции исполняли важную функцию в ключевом диалоге "Книги", диалоге
"католицизм – православье": функцию противопоставления двух систем религиозных культур, что
должно было интегрировать православных верующих с целью сохранения собственной религии.
Ключевые слова: аллегория, межкультурная коммуникация, сакральный образ, риторические фигуры,
диалоги "католицизм – православье", "Средневековье – Ренессанс".
Gerasymchuk S. V. Allegory as a Way of Optimizing the Cross-Cultural Communication
in Works by Ivan Vyshenskyy.
Art forms of the allegorical image play the important role in optimizing the cross-cultural communication in
works by Ivan Vyshenskyy. Using the hermeneutic method of interpreting allegorical images of ''Knyga'' allows
the understanding of deeper intensions which the author used, choosing them to express certain ideas. In the
article the effective influence of the sacred allegories which were authoritative for believers of all times,
including contemporaries of the polemicist literature, on their consciousness that made the author constantly use
them in his texts for promoting his own ideas, is shown. The dialogue ''Middle –Ages – Renaissance'' is the
cultural diffusion, dialogue-interaction which is found primarily in the organic penetration of fundamental for
the sacred literature images into the art discourse of the Renaissance epoch. At the same time in all author’s
works there is the cultural conflict, dialogue-polemic between Catholicism and Orthodoxy. The article proves
that emotionally-estimated antithetic allegorical constructions performed the important function in this
controversy – the function of two opposite religious cultures which was intended to integrate Orthodox people
with the aim to save their own religion.
Key words: allegory, cross-cultural communication, sacred image, rhetorical figures, dialogues "Catholicism –
orthodoxy", "Middle-Ages – Renaissance".
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ДИСКУРСИВНО-НОМІНАТИВНА СТРАТЕГІЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено дослідженню особливостей репрезентації злочинів в американському газетному
дискурсі. Аранжування номінативно-референційних одиниць на позначення злочинів у текстах новин
підпорядковується дискурсивно-номінативній стратегії, яка визначає взаємодію двох складових –
дискурсивної, що розкриває послідовність вживання номінативно-референційних одиниць, та
номінативної, котра реалізує їх властивість позначати різні референти. Тактики представлення
злочину ґрунтуються на силових образ-схемах.
Ключові слова: газетний дискурс, текст новин, злочин, номінативно-референційна одиниця,
стратегія, тактика.
Постановка проблеми. Стратегії як засоби конструювання газетного дискурсу апелюють до наших
знань про світ, який реконструюється у повідомленнях [1: 51]. Сучасна комунікативна лінгвістика
послуговується поняттям стратегії як схеми організації дискурсу, вибору адекватної форми його
реалізації з урахуванням соціального контексту [2: 12-13; 3: 14-18; 4: 5-8] для досягнення комунікантами
кооперативного результату [5; 6: 10-14]. Стратегії реалізуються за допомогою тактик, які визначають
структуру висловлень і зумовлюють вибір мовних одиниць. Тактику розуміють як одну або кілька
мовленнєвих дій комуніканта, які сприяють реалізації вибраної стратегічної лінії [7: 57] та описують
конкретні мовленнєві дії на певному етапі комунікації [8: 190-193].
Взаємодія номінативно-референційних одиниць (далі НРО) підпорядковується дискурсивнономінативним стратегіям, які визначають взаємодію двох складових – дискурсивної, що розкриває
послідовність вживання НРО, та номінативної, котра реалізує їх властивість позначати різні референти.
Спрямованість дискурсивно-номінативних стратегій на активацію конкретних концептуальних структур
зумовлює певну організацію дискурсу та його текстів, а також вибір і розподіл номінативних одиниць [9:
265-266]. У цьому зв’язку актуальним є детальне вивчення композиції газетних новин певної тематики і
використання відповідних НРО на різних етапах розгортання тексту. Мета цієї розвідки полягає у
виявленні особливостей аранжування номінативно-референційних одиниць для представлення злочинів у
газетних текстах. Об’єкт дослідження становлять тактики реалізації дискурсивно-номінативної стратегії
репрезентації злочинів.
Під час сприйняття газетного тексту, який типізує явища об’єктивної дійсності, дискурсивнономінативні стратегії активують у свідомості читача образ-схему, котра допомагає йому інтерпретувати
ролі учасників подій [10: 82-86; 11: 74-76].
Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації злочину визначає вибір і послідовність вживання
НРО, які позначають учасників подій у газетному тексті. Зображення злочинів відбиває використання
людиною своєї сили, розумових здібностей та інших можливостей для завдання шкоди іншим особам або
неживим об’єктам, про що свідчить значення протидії і прийменник against у тлумаченні семи illegal, яка
входять до лексеми crime (illegal activities [12: 158]), позначаючи дію або вчинок, спрямовані проти
закону [13: 23]. Номінативні одиниці у заголовках та інших блоках тексту позначають компоненти
злочину – правопорушника, правоохоронні органи, жертву та об’єкти злочину, а взаємодія між ними
представлена образ-схемами – елементарними концептуальними структурами сенсомоторного досвіду,
які слугують основою для утворення більш складних образів свідомості [14: 250]. Силові зв’язки між
учасниками ЗЛОЧИНУ відображаються образ-схемами ПРОТИДІЯ, ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ та
ПЕРЕШКОДА, позначеними присудками відповідної семантики.
Злочини, пов’язані з викраденням живих і неживих об’єктів, відображаються образ-схемою
ПЕРЕШКОДА, яка формується під впливом зіткнення двох центрів сили [15: 46]. Ця образ схема активує
відношення, пов’язані з порушенням безпеки, вказуючи на протиправні дії з боку злочинця: Armed men
seized two female aid workers, one Irish and one Ugandan, in Sudan’s Dafur region on Friday, their employer
said, the third kidnapping of foreign aid staff in the territory in four months [The Los Angeles Times
04.07.2009]. Дієслово seized, що має значення ''схопити'' (to arrest or capture somebody [13: 1158]), вказує
на перешкоду, спричинену злочинцями (armed men) і направлену на жертв (two female aid workers), а
означена фраза (the third kidnapping) позначає вид злочину – викрадення людей.
Представники правоохоронних органів (policeman, intelligence officer, investigator тощо), котрі
протистоять злочинцеві, розшукують, заарештовують його, доводять провину та передають справу до
суду, співвідносяться з джерелом ПЕРЕШКОДИ [16: 137], яка позначається одиницями arrest
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''заарештовувати'', detain ''затримувати'', charge ''звинувачувати'' тощо: Two SISMI officials,
Marco Manciani and Gustavo Pignero, have been arrested and charged with kidnapping by Milan prosecutors
investigating the disappearance of the cleric and terror suspect Osama Moustafa Hassan Nasr [The
International Herald Tribune 7.08.2006, 5]. У наведеному прикладі іменна фраза з числівником two SISMI
officials співвідносить злочинців, заарештованих за викрадення особи, з ціллю ПЕРЕШКОДИ, яка
представлена предикатами have been arrested та charged.
Злочини, які спричиняють смерть внаслідок дій злочинця, відображаються образ-схемою
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, яка відбиває нездатність до дії [16: 47]. ПОЗБАВЛЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ найчастіше репрезентує в газетних текстах убивства і активується відповідними
дієсловами зі значенням ''вбивати'': assassinate (to murder an important or famous person, especially for political
reasons [13: 60]); kill (to make smb die; to destroy or spoil smth or make it stop [13: 708]) та murder (to kill
someone deliberately and illegally [13: 837]). У ситуації скоєння вбивства правопорушник співвідноситься з
джерелом ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, а жертва – з ціллю: The police say Mr. Mullen has confessed to
killing the men after finding their names on a Whatcom County sheriff’s Web site [The New York Times
9.09.2005]. У наведеному прикладі власне ім’я Mr. Mullen позначає злочинця, співвідносного з джерелом
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, означена фраза the men представляє жертву.
Тактики представлення злочину, які ґрунтуються на силових образ-схемах, поділяються на
загальнотекстові та внутрішньотекстові. Загальнотекстові варіанти тактики представлення злочину
передбачають номінацію певного правопорушення упродовж цілого тексту: у заголовку, підзаголовку та
блоці головної події. Внутрішньотекстові варіанти тактики представлення злочину зображують злочин у
блоці головної події, якщо заголовок інформує про злочинця або жертву. Злочини репрезентуються у
повідомленнях про правопорушення загалом або їхні різні етапи – обвинувачення, розслідування та
арешт. Детально розглянемо загальнотекстові тактики репрезентації злочину, які включають типізацію,
характеризацію, деталізацію, репрезентацію низки правопорушень, кількісну та реляційноідентифікаційну репрезентацію злочинів.
Тактика типізації злочину зображає правопорушення, їх розслідування та винуватця і реалізується
такими одиницями: безартиклеві іменні фрази у заголовках та вступних абзацах (finance crime, child
pornography, slaying, sex assault тощо) типізують правопорушення; означені фрази (the murder, the killing,
the assassination тощо) у кореференційній функції виділяють у блоці коментарів злочини, які викликають
найбільший інтерес у громадськості внаслідок розслідування та судових слухань. Наприклад, у заголовку
Shooting of Lawyer and His Wife Remains a Mystery [The New York Times 15.12.2006] безартиклева фраза
shooting типізує нерозкритий злочин і співвідноситься у блоках головної події (1) та коментарів (2) з
означеними фразами the shooting, які здійснюють кореференційну функцію, інформуючи про
розслідування убивства: (1) They were unable to trace the gun that was found in the days after the shooting in
a lake near a remote stretch of road where the shooting occurred, just three miles from where the couple lived.
In the weeks since the shooting, Mr. Perez-Olivo has spent much of his time with relatives at his home in
Chappaqua. (2) The shooting has captured the attention of residents in this wealthy suburb.
Тактика характеризації злочину описує правопорушення за темпоральними параметрами, тобто
часом його скоєння. У назвах повідомлень неозначені фрази (a February 2008 burglary, a 2004 robbery
тощо), які містять числівники на позначення року події, відображають приблизну дату правопорушення
(a February 2008 burglary, a 2004 robbery тощо). Вступний абзац надає інформацію про жертву, чим
зумовлена відсутність одиниць на позначення злочину. Неозначеним одиницям заголовку у блоці
головної події відповідають генітивні фрази, які представляють злочин проти певної людини. Наприклад,
у заголовку Coincidence Pointed the Way to a Suspect in a 1990 Slaying [The New York Times 23.02.2007]
неозначена фраза a 1990 Slaying вказує на рік убивства, співвідносячи його з темпоральною шкалою: (1)
After they found Mary Beal in pieces, stuffed in garbage bags that were strewn in Brooklyn near the foot of the
Brooklyn Bridge, the police soon identified the man they believed killed her. (2) Ms. Beal’s murder had long
haunted detectives on the case. In late 1994, the Brooklyn district attorney’s office put out a warrant for
Mr. Tulja’s in Ms. Beal’s murder. The FBI said Mr. Tulja had fled the country to avoid prosecution for
Ms. Beal’s murder. The United States does not have an extradition treaty with Montenegro, but law enforcement
officials say prosecutors in Montenegro have agreed to try Mr. Tulja for Ms. Beal’s murder. Темпоральна
характеризація злочину уточнюється у вступному абзаці (1) ідентифікацією жертви двокомпонентним
антропонімом Mary Beal, оскільки в цій частині повідомлення йдеться про виявлення тіла постраждалої
та його місцезнаходження. Генітивна фраза Ms. Beal’s murder, повторюючись у блоці головної події (2),
локалізує злочин стосовно жертви, розкриваючи зміст заголовка.
Тактика репрезентації низки злочинів подібна до представлення груп людей, оскільки зображає у
заголовку кілька референтів – злочинів, передбачаючи їх конкретизацію у вступному абзаці та блоці
головної події, який повідомляє про етап обвинувачення. Для газетних текстів характерні два різновиди
цієї тактики – уточнення правопорушення та його узагальнення, для чого квантифікативні одиниці у
заголовках називають конкретні види злочинів у загальному плані (crimes).
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Тактика уточнення представляє злочини, спрямовані проти окремої особи або групи людей, у такій
послідовності: квантифікативна одиниця crimes у заголовку позначає низку злочинів; квантифікативні
одиниці у блоці головної події іменують різновиди злочину (assaults, bribes, killings, shootings тощо);
означена фраза у формі множини з прикметником виділяє один злочин, про який далі йдеться у блоці
коментарів (the recent killing, the fatal shooting, the Inglewood Police Department’s fatal shooting, the prison
slaying тощо). Відмінність між тактиками репрезентації низки злочинів і груп людей полягає у
відсутності кількісних даних при зображенні правопорушень.
Тактика представлення низки злочинів утілена у газетному повідомленні під заголовком Anti-gang
activist accused of gang crimes [The Los Angeles Times 25.06.2009], у якому іменна фраза gang crimes
відображає серію злочинів, скоєну групою: (1) The defendants, with monikers such as Creeper, Grinch, Pain
and Tears, were involved in a variety of crimes, including murder, conspiracy to commit murder, extortion and
drug trafficking, over a 15-year period, the indictment alleges. (2) Among the alleged crimes was a plot to kill a
Los Angeles Police Department detective who specialized in investigating the gang, authorities said. Різновиди
правопорушень позначаються безартиклевими одиницями murder, conspiracy to commit murder, extortion
та drug trafficking у блоці головної події (1). Означена фраза the alleged crimes у блоці коментарів (2) у
кореференційній функції зосереджує увагу на злочинах, які планувалося здійснити.
Репрезентація низки злочинів на етапі обвинувачення підозрюваних характерна для повідомлень про
правопорушення в окремих країнах і забезпечується такою послідовністю одиниць: квантифікативні
одиниці (killings, murders тощо) в заголовку та вступному абзаці подають правопорушення у загальному
плані; означені фрази (the killings, the murders тощо) у блоці коментарів концентрують увагу читачів на
злочинах з метою викликати осуд, про що свідчать дієслова (to disapprove, to despise, to reproach, to neglect,
to be scornful тощо). Цей варіант тактики репрезентації низки злочинів утілений у повідомленні під
заголовком Amnesty International Accuses Israel and Hamas of War Crimes in Gaza [The New York Times
03.07.2009], яке інформує про правопорушення, пов’язані з війною на Близькому Сході: (1) Amnesty
International on Thursday accused both Israel and Hamas, the militant movement that controls Gaza, of
committing war crimes during the three weeks of fighting there early this year. (2) The human rights group singled
out what it called the ''unprecedented'' scale and intensity of the Israeli onslaught and the ''unlawful'' Palestinian
use of rockets against Israeli civilians. The report ignores the scale of destruction and serious crimes committed by
the occupation in Gaza and provides a misleading description in order to reduce the magnitude of the Israeli
crimes. Квантифікативна одиниця war crimes зображає у заголовку та вступному абзаці воєнні злочини
загалом. Означені фрази the Israeli onslaught та the ''unlawful'' Palestinian use of rockets у блоці коментарів (2)
зосереджують увагу на діях ворогуючих сторін, які трактуються у цьому повідомленні як злочини, що
виділяються з низки протиправних дій. Квантифікативна фраза serious crimes репрезентує правопорушення
як злочини, а означена фраза the Israeli crimes локалізує їх відносно конкретної країни.
Тактика деталізованої репрезентації злочину зосереджує увагу читача на подробицях
розслідування. У заголовках безартиклеві одиниці (assault, bribery, child pornography, killing, murder,
slaying, spying тощо) позначають різновид правопорушення, а дієслова (to arrest, to detain, to hold, to keep
тощо) вказують на етап розслідування (Former Top Generals Detained in Turkish Coup Inquiry [The New
York Times 22.02.2010]; Mother Held in Death of Boy, 8, at Luxury Hotel [The New York Times 5.02.2010];
Woman, 19, Held in Stabbing Death [The New York Times 2.01.2010]). Деталізація правопорушення
забезпечується означеними фразами у вступному абзаці та блоці коментарів за рахунок виділення
злочину на тлі надання інформації про перебіг розслідування та його результати. Наприклад, у газетному
повідомленні під назвою UN Probe Into Slaying of Bhutto Begins [The Washington Times 1.07.2009]
вбивство колишнього прем’єра Пакистану позначається безартиклевою одиницею slaying, яка у
вступному абзаці (1) конкретизується означеною фразою the slaying завдяки ідентифікації жертви
адресним ім’ям former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto: (1) The United Nations formally began a sixmonth investigation Wednesday into the slaying of former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto, a process
that the government hopes will lead to her killers being brought to justice. (2) The three-member commission is
being led by Chile’s U.N. Ambassador Heraldo Munoz. Like many criminal investigations into high-profile
crimes or terrorist attacks in Pakistan, there has been little progress in the domestic probe into the slaying of
Bhutto, who was killed in late 2007 as she campaigned to return her political party to power in parliamentary
elections. The government at the time of the killing, led by President Pervez Musharraf, blamed
Baitullah Mehsud, a Pakistani Taliban commander with reported links to al-Qaida. CIA officials said Mehsud
was the chief suspect. Along with Munoz, the other U.N. investigators are former Indonesian attorney general
Marzuki Darusman and Ireland’s former deputy police commissioner, Peter Fitzgerald.
Означені фрази the slaying та the killing на позначення цього самого злочину у блоці коментарів (2)
зосереджують увагу на процесі його розслідування Організацією Об’єднаних Націй на фоні
обвинувачення урядом Пакистану лідера Талібану у зв’язках з терористичною організацією Аль-Каїдою,
зазначенням імені підозрюваного (Mehsud – the chief suspect) та членів слідчої комісії (the three-member
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commission, Chile’s U.N. Ambassador Heraldo Munoz, the other U.N. investigators, former Indonesian attorney
general Marzuki Darusman та Ireland’s former deputy police commissioner, Peter Fitzgerald).
Тактика репрезентації злочину в аспекті кількісних показників завданих збитків на етапі арешту
привертає увагу читачів іменними фразами з числівниками, які відображають число викрадених
автомобілів (30 cars burglary), грошовий еквівалент хабара (15 million bribe) тощо. Ця тактика втілена у
газетному повідомленні під заголовком British Police Make 2 Arrests in $87M Robbery [The USA Today
24.02.2006, 2A], в якому кількісна репрезентація злочину здійснюється іменною фразою з числівником
$87M Robbery, який вказує на розмір пограбування – суму вкрадених грошей: (1) Police on Thursday
arrested a man and a woman in connection with one of Britain’s biggest and most audacious robberies, in which
an armed gang made off with up to $87 million. (2) This is organized crime at its top level. The robbery bore
striking similarities to a 2004 robbery in Northern Ireland. Співвіднесеність безартиклевої квантифікативної
фрази $87M robbery, ужитої у заголовку, з of-фразою one of Britain’s biggest and most audacious robberies
у вступному абзаці (1) зображає пограбування як одне з найбільших (biggest) і найнахабніших
(audacious) у Великобританії. Означена фраза the robbery у блоці коментарів (2) привертає увагу до
іншого подібного злочину, скоєного раніше, на що вказує неозначена фраза a 2004 robbery, яка надає
приблизну темпоральну характеристику.
Реляційно-ідентифікаційна тактика репрезентації злочину на етапі арешту локалізує правопорушення
стосовно жертви, зумовлюючи використання у заголовку та вступному абзаці генітивних фраз (American’s
slaying, woman’s beating, child’s killing тощо), співвідносних у блоці коментарів з означеними фразами (the
killing, the beating, the assault, the kidnapping тощо) для деталізації злочину при розкритті причин арешту.
Продемонструємо реалізацію цієї тактики на прикладі повідомлення під назвою 5 U.S. contractors held in
Iraq in American’s slaying [The Los Angeles Times 08.06.2009]. Загальний іменник у присвійному відмінку у
складі фрази на позначення злочину в заголовку зберігає ім’я жертви у таємниці. Генітивна фраза
American’s slaying репрезентує у заголовку вбивство стосовно жертви – американця, а генітивна фраза last
month’s slaying у вступному абзаці (1) локалізує злочин у часі: (1) Iraqi security forces arrested five U.S.
contractors suspected of playing a role in last month’s slaying of an American in Baghdad’s Green Zone, Iraqi
security officials said Sunday. (2) ''An investigation unit at the Interior Ministry investigated the murder and
reached the conclusion that the Americans who worked with the victim are suspected of killing him,'' Kamal said.
Злочин ідентифікується означеною фразою the murder у блоці коментарів (2) для утримання уваги при
інформуванні про арешт як етап розслідування.
Висновки. Отже, послідовність НРО на позначення злочину визначається тактиками з урахуванням
етапів розслідування правопорушення – арешту, обвинувачення та розкриття. Загальнотекстові тактики
включають типізацію, характеризацію, деталізацію злочинів, представлення їхньої низки, кількісну та
реляційно-ідентифікаційну репрезентацію. За типізації злочину читач одночасно отримує інформацію
про правопорушення, його розслідування та злочинця. Тактика характеризації передбачає позначення
приблизного часу злочину, що зумовлено акцентуванням більш важливих компонентів –
правопорушника, мотивів і наслідків злочину. Тактика репрезентації низки злочинів характерна для
газетних повідомлень про правопорушення, скоєні кількома особами. Тактика деталізації злочину
реалізується безартиклевими одиницями у заголовках для типізації правопорушень та означеними
фразами для представлення подробиць розслідування у блоці головної події. Внутрішньотекстові
тактики зображення злочину включають темпоральну, локалізаційну, темпорально-просторову та
перцептивну. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні стратегій представлення
перших осіб держав у газетних текстах.
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Мосиенко Е. В. Дискурсивно-номинативная стратегия представления преступлений
в газетном дискурсе.
Статья посвящена исследованию особенностей представления преступлений в американском
газетном дискурсе. Распределение номинативно-референциальных единиц, обозначающих
преступления в текстах новостей, предопределяется дискурсивно-номинативной стратегией,
которая отображает взаимодействие обоих составляющих – дискурсивной, которая раскрывает
последовательность употребления номинативно-референциальных единиц, и номинативной, которая
реализует их свойство обозначать различные референты. Тактики представления преступления
основываются на силовых образ-схемах.
Ключевые слова: газетный дискурс, текст новостей, преступление, номинативно-референциальная
единица, стратегия, тактика.
Mosiyenko O. V. The Discursive-Nominative Strategy of Presenting Crimes in the Newspaper Discourse.
The article is devoted to the discursive-nominative strategy of presenting crimes in the newspaper discourse.
Strategies, being the means of organizing the newspaper discourse, invoke our knowledge about the world which
is constructed in the newspaper articles. The paper presents the research into the nature of arranging
nominative-referring units denoting crimes in news. A crime is viewed as an act that occurs when someone
breaks the law by an overt act, omission or neglect that can result in the punishment. Newspaper articles
describe the way a person can use their mental and physical abilities to harm other people or damage different
types of property. Nominative-referring units used in headlines, leads and other parts of the text (Background,
Main Event and Summary) denote criminals, law enforcement officers, detectives and victims. The way people
are involved into a crime is revealed through image schemas activated by certain verbs. Image schemas are
representations of specific, embodied experiences. The relationships between criminal, victim and police officers
can be analyzed using image schemas COUNTERFORCE, BLOCKAGE and DISABLEMENT. The discursivenominative strategy of presenting crimes in the newspaper discourse is realized through particular tactics that
determine the distribution of nominative-referring units. These tactics include typifying, identifying,
characterization, detailed presentation and series of crimes presentation.
Key words: newspaper discourse, newspaper text, crime, nominative-referring unit, strategy, tactic.
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РАДІООБМІН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД ФАХОВОЇ МОВИ
Статтю присвячено проблемі фахових мов, зокрема радіообміну як мови спілкування фахівців галузі
цивільної авіації, визначено важливі ознаки фахових мов та надано загальну характеристику і
виокремлено специфічні риси мови, якою послуговуються пілоти та диспетчери управління повітряним
рухом. Підкреслено, що спілкування в колективі під час виконання професійних завдань інституціонально
включене у відповідну діяльність, характеризується спрямованістю й має низку обмежень у
використанні мовних засобів.
Ключові слова: професійне спілкування, мова для особливих цілей, радіозв’язок, діалог,
фразеологія радіообміну.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку виробничої сфери, науки, техніки і технологій
професійна комунікація набуває все більшого значення. Рівень володіння навичками спілкування в
умовах професійної діяльності все частіше визначає її успішність та ефективність.
В загальному просторі багатофункціональної літературної мови виділяється особливий її різновид,
покликаний обслуговувати сферу професійної діяльності. На думку О. Й. Голованової у найзагальнішому
вигляді у функціонуванні мови можна виділити дві основні сфери – сферу побутового, повсякденного
спілкування людей і сферу професійного (спеціального, спеціалізованого) спілкування [1: 42]. Між цими
сферами існують суттєві відмінності. Спілкування в побуті не носить цілком усвідомлюваного
цілеспрямованого характеру, це спілкування переважно включене в комплекс побутових повсякденних
відносин, спрямованих на підтримання й задоволення, передусім, соціобіологічних потреб людини. Таке
спілкування людина сприймає природньо, вчиться йому поступово. Дослідниця визначає повсякденне
спілкування як комунікативний мікросвіт людини, що має індивідуально-центричний характер [1: 43]. На
противагу, спілкування в професійному колективі інституціонально включене у відповідну діяльність,
характеризується спрямованістю й має низку обмежень у використанні мовних засобів. Це соціально
зумовлений і соціально орієнтований комунікативний простір. Професійне спілкування спрямоване на
досягнення певної мети, реалізація якої лежить в основі співпраці учасників професійної комунікації [2].
За Т. О. Мальковською під професійним спілкуванням, розуміємо мовне спілкування представників
однієї професійної групи в ситуації, яка пов’язана з безпосереднім виконанням ними професійних чи
службових обов’язків [3]. Професійне спілкування вимагає спеціальної підготовки, зазвичай у межах
навчання за професією у навчальному закладі відповідного типу.
Мета статті полягає в аналізі та характеристиці особливостей радіообміну цивільної авіації як одного
із варіантів мови, що використовується фахівцями галузі повітряних перевезень під час виконання
професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу. В лінгвістичній літературі можна зустріти різноманітні визначення
мовних підсистем, що базуються на ознаці професійної сфери використання і забезпечують спілкування
представників певної професійної групи. Серед таких зокрема: ''професійний дискурс'', ''професійна
(фахова) мова'', ''мова для спеціальних цілей'', ''підмова'', ''субмова'', ''соціально-професійний варіант
мови'', ''мова професійної комунікації''. Ми будемо користуватися терміном ''фахова мова'', хоча й
зазначимо, ще не вбачаємо характерних принципових відмінностей у змісті зазначених вище понять, а
причиною такого різноманіття вважаємо їх недостатню визначеність. Німецький лінгвіст Л. Гофман
визначає фахову мову як ''сукупність усіх мовних засобів, які використовуються в спеціально окресленій
комунікативній сфері для досягнення розуміння між фахівцями певної галузі'' [4: 53]. Т Р. Кияк зауважує,
що ''до цієї дефініції варто додати ще й той факт, що функціонування певної мови забезпечується чітко
встановленою термінологією'' [5: 93], та зазначає, що фахова мова – це сфера мови, спрямована на
однозначну комунікацію у відповідній фаховій галузі, це сукупність усіх мовних засобів, які
застосовуються у професійно-замкнутій сфері комунікації із метою забезпечення порозуміння між
людьми, які працюють у цій сфері [6: 28]. Особливістю фахових мов є наявність спеціального,
орієнтованого на потреби певного фаху набору лексичних одиниць, які мають гнучкі зв’язки із
загальновживаною лексикою, яка теж присутня у фаховій мові. За результатами аналізу лінгвістичної
літератури з проблематики дослідження варіантів мов, специфічних для певної професійної спільноти,
можемо стверджувати, що до вагомих ознак фахових мов можна віднести такі:
1) тісний зв’язок із певною науковою галуззю;
2) специфічний набір мовних одиниць;
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3) вибір та використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно вимог
певної наукової області;
4) намагання дотримуватись норм загальновживаної мови в області морфології, лексики, синтаксису і
організації тексту;
5) міжрегіональний характер фахових мов;
6) наявність писемної та усної форм;
7) специфічне коло користувачів;
8) обмежена порівняно із загальною мовою кількість функцій;
9) базування на системі загальнонаціональної мови [4; 7].
Щодо різновидів фахових мов, які застосовуються в межах вузької спеціальності, то сьогодні вчені
нараховують їх близька 300, що відповідає загальній кількості сфер діяльності в суспільстві: політика,
медицина, торгівля, освіта, промисловість і т. п. Значення володіння навичками спілкування в умовах
професійної діяльності для аеронавігаційної галузі, пріоритетом для якої є гарантування безпеки
польотів, є беззаперечним. Стрімкий і невпинний розвиток світової авіаційної галузі зумовив потребу
виникнення мови-посередника, яка б стала засобом професійного спілкування авіаторів, що належать до
різних мовних груп. Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) у 1947 р. було встановлено, що
міжнародна радіотелефонна комунікація між пілотами та диспетчерами управління повітряним рухом
має відбуватися англійською мовою [8: 51].
Як зазначає Т. О. Мальковська, професіоналізм у сучасному суспільстві – це не лише особисті знання
і професійні навички фахівця, але і його вміння спілкуватися в професійному середовищі, тобто
володіння певним понятійно-категоріальним апаратом, нормами і правилами мовної діяльності,
пов’язаними з цим професійним узусом [3: 6]. Ефективний, чіткий і надійний зв’язок між повітряним
судном і диспетчером УПР є важливим елементом безпечної системи управління повітряним рухом. Від
розуміння пілотом і диспетчером один одного значною мірою залежить безпека всього польоту.
Отже, для фахівців авіаційної галузі властива специфічна комунікація, відома як термінологічне
макрополе ''Радіообмін цивільної авіації'' [9: 7], одиниці якого виконують номінативну і комунікативну
функції під час ''двобічного обміну інформацією засобами радіозв’язкового обладнання між екіпажем
літального апарату та наземними диспетчерськими службами і (або) іншими літальними апаратами, а
також під час внутрішнього радіозв’язку між членами екіпажу'' [9: 4-5]. Радіообмін здійснюється для
того, щоб:1) диспетчерські служби інформували екіпаж повітряного судна про обстановку в районі
польоту, стан аеродрому, роботу засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів і посадки, про
екстрені ситуації; контролювали дії ПС, їх ешелонування на безпечні інтервали для запобігання
небезпечних зближень і зіткнень ПС одне з одним і з перешкодами на аеродромі та в польоті; здійснювали
запит інформації про стан і місцезнаходження ПС; 2) екіпаж ПС інформував про виконання польотної
операції, доповідав про стан ПС і ситуацію, у якій відбувається політ; одержував дозвіл на виконання того
чи того етапу польоту, а також умов виконання маневрів, пілотування і керування ПС [9: 7-8]. Так,
радіообмін – це специфічна мовленнєва діяльність фахівців авіаційної сфери, яка передбачає спілкування
між пілотом повітряного судна та диспетчером служби управління повітряним рухом. Здійснення
комунікації при цьому передбачає досягнення певної мети, а саме: пілот прагне до безпечного
управління повітряним судном, а диспетчер спрямовує свої зусилля на управління повітряним рухом у
ввіреній йому зоні. Спільні ж зусилля пілота і диспетчера при цьому націлено на безпеку польоту.
За визначенням Т. О. Мальковської, підмова радіообміну – це ''сукупність фонетичних, граматичних і
лексичних одиниць мови, що обслуговують мовленнєве спілкування учасників повітряного руху
(авіадиспетчера і льотчика) під час виконання польоту, представлена в діалогах пілот-авіадиспетчер''
[3: 15]. Розглядаючи радіообмін з суто лінгвістичного боку, зазначимо, що з функціонального погляду
він являє собою ієрархічно організовані мовленнєві акти, об’єднані у висловлювання діалогічного плану
[10: 254]. Діалогічне мовлення ситуативне, тісно пов’язане з умовами, в яких відбувається мовленнєве
спілкування. Повідомлення не створюються кожного разу заново, а добудовуються до попередньо
висловлених або до виконуваних дій. Це мовлення контекстне і стисле через знання членами екіпажу
ситуацій і застосування ними спеціальної професійної лексики, авіаційної фразеології. Діалог як форма
мовленнєвого спілкування являє собою форми взаємодії, що зазнають постійних чергувань, порівняно
швидку зміну акцій і реакцій комунікантів. Особливістю діалогів між членами екіпажу є їх
цілеспрямованість і швидкий темп, що пов’язано з лімітом часу на спілкування. Чим довший процес
спілкування, тим менше часу лишається на виконання операцій із керування літаком, а в результаті
частина операцій не виконується чи виконується з порушеннями й помилками, що може призвести до
авіаційних подій. Усно-розмовне діалогічне мовлення РЦА будується відповідно до принципу економії.
Радіообмін відбувається на основі лексико-термінологічних ''заготовок'', мовленнєвих кліше.
Зауважимо, що специфіка комунікації в авіаційній галузі висуває певні вимоги до побудови
висловлювань та використання мовних засобів, що виражається в таких особливостях, як стислість,
ясність, унеможливлення різнотлумачень, змістовність. Окрім того, О. В. Ковтун підкреслює, що
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радіообмін має базуватися на певних принципах, з-поміж яких дослідниця визначає такі: мовленнєві
форми (команди, повідомлення) повинні забезпечувати мінімум викривлень та втрати інформації;
одержання будь-якої інформації, як правило, повинно супроводжуватися відповідальним повідомленням
(''квитанцією''); кількість слів у сеансах радіозв’язку і їх тривалість повинні бути (по можливості)
мінімальними [9: 9]. Специфічними рисами радіообміну є також застосування аудіовізуальної наочності,
яка полегшує програмування змісту висловлювання, та можливість вербально незавершеної думки з боку
того, хто передає повідомлення, яка базується на здатності до антиципації і здатності того, хто сприймає
інформацію, виявляти ще не висловлене [11: 310]. На важливості точного й адекватного розуміння
інформації як з боку пілота, так і з боку диспетчера наголошує Р. М. Макаров, зазначаючи при цьому, що
радіообмін ведеться засобами зв’язку, де немає безпосереднього контакту (відсутні жести, вирази
обличчя і т. п.) комунікантів [11: 309]. Відтак, все це ускладнює сприйняття інформації учасниками
мовленнєвої взаємодії і накладає певний відбиток на її перебіг. Важливо також те, що недостатня
стійкість знань, умінь і навичок, потрібних пілотові для ведення радіообміну, зазнає ще більшого
руйнівного впливу внаслідок дії численних психологічних та психофізіологічних факторів, пов’язаних із
професійною діяльністю, оскільки професія пілота є однією із найскладніших, потенційно небезпечних
та ризикованих. Протягом польоту пілот знаходиться під впливом таких чинників, як напружений режим
інтелектуальної та сенсомоторної діяльності, ліміт та дефіцит часу, складність прийняття рішень в
особливих та критичних ситуаціях, нестандартні умови професійної діяльності тощо. Під час деяких
етапів пілот працює на межі людських можливостей [11]. Вимоги до ведення радіотелефонного зв’язку
англійською мовою у міжнародному повітряному просторі, сформульовані Міжнародною організацією
цивільної авіації ІКАО, передбачають низку особливостей радіообміну, що найбільше впливають на
авіаційних фахівців, для яких англійська не є рідною. За твердженнями науковців, комунікацію
іноземною мовою варто вважати досить стресовою, що спричиняє навантаження на оперативну пам’ять
пілота, підвищує вимоги до його довільної уваги.
Відомий сучасний дослідник того пласту англійської мови, який використовується в авіаційній сфері,
Г. Емері підкреслює, що ядром мови авіаційного зв’язку є фразеологія радіообміну, яка передбачає набір
фраз або ''кодів'', що вживаються в стандартних та більшості надзвичайних ситуацій. Учений стверджує
всесвітнє визнання фразеології як вкрай безпечного і ефективного засобу спілкування, проте водночас
зауважує, що науковці та представники ІКАО розуміють існування ситуацій, у яких фразеології
радіообміну недостатньо для подолання комунікативних прогалин [12: 46]. У такому разі використовується
загальна англійська мова, яка забезпечує здатність вести спілкування в нестандартних та надзвичайних
ситуаціях під час польоту. З позиції добору лексичного матеріалу під час навчання загальної англійської
мови Г. Емері вважає за доцільне поєднувати одиниці, які використовуються для опису більш загальних
аспектів людської діяльності, і слова суто авіаційної галузі, а також пропонує зосереджувати підготовку із
загальної англійської на мовних функціях, специфічних для авіаційної комунікації, наприклад, наказах,
запитах та повідомленнях [12: 47]. Іншими словами, для ведення радіообміну пілоти та диспетчери повинні
володіти фразеологією, а також мати потрібні навички застосування загальної розмовної мови і в її межах
використовувати різноманітні терміни, властиві авіаційній галузі.
Подібно до Г. Емері, інші зарубіжні дослідники, з-поміж яких згадаємо У. Айгуо, Дж. Мелла та ін.,
так само розглядають фразеологію радіообміну та загальну англійську як основні складники мовленнєвої
компетенції авіаційних фахівців [13; 14]. При цьому всі з них наголошують на значенні авіаційної
термінології та її застосуванні в межах розмовної мови в тих випадках, коли стандартної фразеології
недостатньо для передачі потрібної інформації від пілота до диспетчера чи навпаки.
На думку інших відомих учених, що займаються питаннями комунікації та мовної взаємодії між
пілотами та диспетчерами, М. Мітсутомі та К. О’Брайен, весь обсяг англомовних знань, умінь і навичок,
потрібних для безпечної комунікації у галузі авіації, передбачає три важливих складники:
– фразеологію радіообміну;
– англійську для особливих цілей;
– англійську для загальних цілей [15: 7-8].
Як відомо, ці вчені розмежовують англійську мову для особливих цілей, тобто так званий професійний
жаргон, та загальну англійську, наголошуючи, що всі пілоти і диспетчери мають опанувати англійську для
особливих цілей і їхньою найважливішою метою є швидкість її застосування в мовленні [15: 9]. Загалом
дослідники підкреслюють важливість набуття авіаційними фахівцями відповідних знань, умінь і навичок із
усіх трьох аспектів англійської мови, що забезпечить успішну професійно-мовленнєву діяльність.
Висновки. Узагальнюючи наведені вище думки щодо англійської мови як засобу авіаційного зв’язку
між пілотом і диспетчером, зазначимо, що ефективна взаємодія під час радіообміну англійською мовою
можлива за умови знання фразеології радіообміну, загальної англійської мови та англійської для
особливих цілей, яка використовується в межах загальної розмовної мови, а також володіння вміннями
та навичками їх застосовувати.
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Токарь Е. Б. Радиообмен гражданской авиации как разновидность профессионального языка.
Статья посвящена проблеме профессиональных языков, в частности радиообмену как языку общения
специалистов отрасли гражданской авиации, определены важные признаки профессиональных языков и
представлена общая характеристика, а также выделены специфические черты языка, которым
пользуются пилоты и диспетчеры управления воздушным движением. Подчеркнуто, что общение в
коллективе во время выполнения профессиональных задач институционально включено в
соответствующую деятельность, характеризуется направленностью и имеет ряд ограничений в
использовании языковых средств.
Ключевые слова: профессиональное общение, язык для специальных целей, радиосвязь, диалог,
фразеология радиообмена.
Tokar E. B. The Civil Aviation Radiotelephony as a Type of the Professional Language.
The article deals with the analysis of characteristic features of professional languages in comparison to general
ones. It is underlined that professional languages are closely connected to the definite science, have a set of
specific lexical units, have both oral and written forms, are based on the general language system etc.
Professional communication is aimed at achieving specific goals, the realization of which is the basis of the
participants’ cooperation. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been
used in order to single out radiotelephony communication peculiarities. Radiotelephony is represented in the
form of a dialogue, based on clichés and closely connected with the situation in which it takes place. It is
concluded that radiotelephony as a type of the professional language includes radiotelephony phraseology,
general English and English for specific purposes, used within general English.
Keywords: professional communication, language for specific purposes, radiotelephony, dialogue,
radio phraseology.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСОПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ
РОМАНІВ ЕНН ТАЙЛЕР (''LADDER OF YEARS'') ТА ІРЕН РОЗДОБУДЬКО (''ЯКБИ'')

У статті представлено порівняльний аналіз творів Енн Тайлер (''Ladder of Years'') та Ірен Роздобудько
(''Якби''). Досліджено особливості художнього часопростору аналізованих творів на семантичному,
стилістичному та композиційному рівнях. З'ясовано специфіку руху сюжетного часу романів.
Виокремлено лексико-стилістичні засоби актуалізації художнього часу та простору, здійснено
контекстуально-інтерпретаційний та функціонально-стилістичний аналізи. Виявлено та узагальнено
спільні та відмінні лінгвостилістичні особливості індивідуально-художніх стилів авторів у
відображенні часопросторових відносин.
Ключові слова: художній часопростір, сюжетний час, ретроспекція, художня деталь, художнє
порівняння, алюзія на казки.
Постановка проблеми та аналіз публікацій. Час – це, мабуть, найзагадковіше явище, яке впродовж
своєї історії намагалось осягнути людство. Він, як базовий компонент загальної картини світу, має
вирішальне екзистенційне значення в людській свідомості, пронизуючи всі вирішальні події життя
людей [1: 3]. На думку М. Гайдеґґера, час – це буття людей [2: 391]. Неоднозначність та складність цієї
глобальної категорії знайшли своє специфічне відображення в художньому світі.
І лінгвісти, і філософи, і фізики неодноразово стверджували, що час не може сам себе представляти,
його можна сприйняти лише завдяки можливостям простору. Час та простір лише умовно розділені у
свідомості людей для зручності та зрозумілості існування [3: 116]. Взаємозв'язок простору та часу
розглядають як просторово-часовий континуум [4: 139], або хронотоп [5: 234-235]. Цей термін означає
локально-темпоральну єдність часу та простору [6: 78], їхню нерозривність, ''розчиненість'' часу в просторі,
можливість пізнати перше через друге. Цей термін широко використовують у наукових дослідженнях. Його
ввів у теорію літератури у 30-х роках ХХ століття М. М. Бахтін, який писав, що істотний взаємозв’язок
часових та просторових відносин, художньо освоєних у літературі, варто називати хронотопом (що означає
в дослівному перекладі ''часопростір'') [5: 234-235]. Поняття ''хронотоп'' доволі вдало характеризує єдність
і дійсну нерозривність простору та часу [7: 91], причому останній проявляє свою значущість тоді, коли
мова йде про вивчення речей, що взяті у русі [8: 50]. Тому континуум як категорію тексту можна
представити як певну послідовність фактів, подій, що розгортаються в часі та просторі [9: 87]. Категорії
континууму, або категорії художнього простору та часу, належить особливе місце серед текстоутворюючих
категорій [10: 3-4]. Вагомим внеском у вивчення категорій художнього часу та простору є праці таких
дослідників, як О. М. Алісеєнко, С. А. Бабушкін, Л. М. Дзіковська, Н. Х. Копистянська, В. А. Кухаренко,
Е. М. Свенціцька, С. М. Скиба, З. Я. Тураєва, Ю. А. Обелець, Л. Б. Цибенко, Ю. Велті, Карін Лінтон,
Девід Хігдон, Хіларі Данненберг та інших. Особливо актуальним є дослідження цих категорій у
порівняльному аспекті, адже характер хронотопу в художньому творі слугує яскравим показником
індивідуального стилю будь-якого письменника чи поета [11: 22]. Творчість Ірен Роздобудько та
Енн Тайлер у порівняльному аспекті майже не досліджувалась [12], попри те, що письменниці мають
багато спільного: обидві авторки є представницями сучасного психолого-реалістичного напрямку в
літературі, обидві працюють в жанрі сімейного роману, розмірковуючи над роллю жінки в сім’ї та
суспільстві. Матеріалом нашого дослідження слугують романи ''Ladder of Years'' (''Драбина років'') Енн
Тайлер [13] та ''Якби'' Ірен Роздобудько [14]. Обидва твори мають подібну проблематику: головні героїні –
жінки середнього віку (Делія, 40 років, та Ніка, 39) – шукають відповіді на запитання, що таке час, у чому
полягає сенс життя, та як склалися б їхні долі, якби не певні обставини у минулому.
Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні лінгвопрагматичних особливостей художнього
часопростору в романах Енн Тайлер та Ірен Роздобудько на структурно-композиційному, лексикосемантичному та стилістичному рівнях.
Виклад основного матеріалу. Тривалість сюжетного часу романів різна – півроку роману ''Ladder of
Years'' та 13 днів у творі ''Якби'', відповідно. На початку оповідей обидві авторки встановлюють часовопросторові координати, створюючи атмосферу присутності читача: ''1 червня. Був перший день
відпустки… Мені треба було змусити себе йти на ''ділову'' зустріч… до центрального скверу міста'' [14: 7];
''This all started on a Saturday morning in May… Delia had gone to the supermarket to shop for the week’s meals''
[13: 5]. Тенденція експліцитного позначення часу перебігу подій зберігається в усіх 20 розділах роману Енн
Тайлер, наприклад: 5-й розділ – the next morning, Monday [13: 70]; 6-й розділ – at three forty-five [13: 92]; 7-й
розділ – Thursday, lunch hour [13: 99]; 9-й розділ – the first Saturday in August [13: 129]; 10-й розділ – The
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Sunday before Thanksgiving Day [13: 145], On Thanksgiving Day [13: 146]; 11-й розділ – One Friday in early
December [13: 157]; 12-й розділ – Friday afternoon before Christmas [13: 170]; 14-й розділ – On a Friday
morning at the tail end of February [13: 200] і т. д. Розділи роману Ірен Роздобудько датуються: 1 червня; 2
червня; Ніч з 2 на 3 червня; 3 червня; 3 червня, вечір; 4 червня, ніч; 5 червня; 6 червня; Ранок 7 червня; З 7
на 8 червня; 10 червня; 11 червня; 12-13 червня; 13 червня. День у день, крок за кроком головні героїні
наближаються до самопізнання. Проте наприкінці оповіді автор відходить від точного зазначення часу,
наприклад останні розділи роману ''Якби'' мають назви Без дати; Без дати-2; Без дати-3. Відсутність
конкретизації часу свідчить про зміни, що відбулися у темпоральній свідомості протагоністів. Часова
невизначеність акцентує увагу читача на вагомості самих подій, наприклад довгоочікуваної зустрічі
закоханих під час дощу: ''Ви сказали ''після дощику в четвер'', але забули взяти парасольку'' [14: 254].
Генералізація оповіді роману ''Ladder of Years'' також підкреслює глибше розуміння часу, порівняно з тим,
що було на початку розвитку подій: ''It had all been a time trip – all this past year and a half… a time trip that
worked. What else would you call it when she’d ended up back where she’d started… '' [13: 326].
Протягом зазначеного сюжетного часу протагоністи Делія та Ніка аналізують своє минуле та його
наслідки. З психології часу відомо, що минуле набуває нового значення в середині життя, коли індивід
починає шукати баланс між тим, куди він рухався до цього часу, і тим, куди він поки не дійшов. Це не
обов’язково означає, що майбутнє втрачає своє значення. Навпаки, це говорить про те, що люди
починають активніше вивчати свій власний досвід [15: 96]. У зв’язку з цим, час у просторово-часовому
континуумі романів ''Ladder of Years'' та ''Якби'' рухається не суцільним потоком, а зазнає темпоральних
зламів: ретроспекцій, проспекцій, розшарувань теперішнього часу, темпоральних стрибків. Серед
перелічених вище засобів найчастіше в аналізованих романах зустрічається ретроспекція, адже героїні
щоразу поринають у спогади минулого. Проте, часове та текстове охоплення ремінісценцій є різне: в
романі ''Ladder of Years'' спогади займають в середньому 1-2 абзаци, тоді як у романі ''Якби'' – 1-2 сторінки в
середньому. При цьому, оповідь у першому творі ведеться постійно від третьої особи, а у другому щоразу
відбуваються почергові переключення: оповідь від першої особи відповідає переважно за сюжетне
теперішнє, а оповідь від третьої – за ремінісцентне минуле. Цей прийом ще більше віддаляє два часові
плани один від одного. У тексти романів ретроспекції вводяться за допомогою лексики на позначення
ментальної діяльності (to remind [13: 10], to envision [13: 39], to unroll [13: 74], to recall [13: 33, 116, 211,
247], to cast one’s mind [13: 208], to catch sight [13: 250], to come back [13: 295]; згадати свою мрію [14: 52],
здалося [14: 82], дитяча пам’ять [14: 133] і т.д.); лексики з темпоральною семантикою (this past February
[13: 18], ever since she was seventeen [13: 27], on a Monday morning in July [13: 27], then day by day [13: 49],
on their honeymoon [13: 72], in her childhood [13: 75], in high school [13: 96], lately [13: 205], over the past
several years [13: 211], before her own wedding [13: 278], always before [13: 287], all those nights in the past
[13: 323], all this past year and a half [13: 326]; того літа, тисяча дев'ятсот вісімдесятого [14: 14], часом
[14: 16], у дитинстві [14: 23], були часи [14: 36] та ін.); складнопідрядних речень з підрядними часу
(When she married Sam… [13: 53], From the moment they met… [13: 69], When they told her that her firstborn
was a girl… [13: 256]), а також антропонімів та топонімів, які відкидають читача у минуле.
Як зазначає дослідниця Г. С. Покидько, прийом проектування неможливого майбутнього давно
минулих подій характерний для авторського стилю Енн Тайлер. Численні ''якщо'' ситуації повертають
сюжет у минуле (а що могло статися тоді?) [16: 83]. Дійсно, думка про те, що все могло б скластися
інакше, якби Делія обрала іншу життєву дорогу, прокручується 32 рази. У романі Ірен Роздобудько слово
якби є ключовим. Як зазначає В. А. Кухаренко, задане у заголовку слово ''пронизує'' весь текст, зв’язує
його. При цьому з самим словом неминуче відбуваються семантичні зміни, що ведуть до утворення
особливого художнього значення [6: 96]. ''Наше улюблене слово – якби'', – зазначає випадкова
співрозмовниця Ніки на початку твору [14: 20]. З цього моменту молода жінка зауважує, як часто вона
сама промовляє його: ''А все ж таки Аделіна Паулівна мала рацію: сьогодні я промовила це слово не
менше 10 разів''. ''Якби-ситуації'' з’являються в тексті безліч разів: ''Якби не той день літа тисяча
дев’ятсот вісімдесятого…'' [14: 13], ''Якби не він, вона б сіла в те авто…'' [14: 16], ''Якби тоді не прийшла
в ту редакцію…'' [14: 62] та ін. Щоразу повторюючись, слово якби метафорично трансформується та
набуває значення вічного пошуку людиною відповідей на болючі запитання, без якого неможливо
віднайти своє щастя. Заголовок роману ''Ladder of Years'' – також метафора. Це словосполучення
спочатку використовується в цілком визначеному контексті. Так, мешканці будинку для людей похилого
віку називають сходи у своєму закладі, адже кожен наступний поверх – це своєрідний етап старіння:
слабших та старших пацієнтів щоразу переселяють на поверх вище. Наприкінці роману вираз набуває
ширшого значення життя з його поступальним рухом та кінцевістю земного етапу.
Важливою умовою осягнення минулого обома персонажами є те, що для цього вони не лише повинні
зануритись думками у минуле та проаналізувати численні ''якби-ситуації'', але й здійснити фізичне
переміщення в просторі. Обидві зробили це у досить незвичний спосіб. Делія розпочала свою
спонтанну подорож у цілком невідомому напрямку: просто пішла світ за очі, залишивши родину на
пляжі після чергової сварки з чоловіком. Вона довго подорожувала автостопом, поки не опинилась у
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незнайомому місці, де вирішила розпочати нове життя ''from the scratch'' [13: 139]. За збігом обставин, у
цьому місті колись жила далека родичка Делії, і остання підсвідомо почала жити її життям – життям
незаміжньої самотньої жінки. Автор використовує такі художні (характерологічні та зображальні) деталі,
створюючи образ ''нової Делії'': ''starchy secretarial voice'' [13: 89]; ''She seemed to have been affected with Miss
Grinstead’s manner of speaking'' [13: 101]; ''not a very friendly person'' [13: 101]; ''She sacrificed speed for
accuracy, as befitted Miss Grinstead'' [13: 104]; ''Miss Grinstead’s standards were slipping'' [13: 124]; ''Her curls
looked flatter and somehow calmer – very suitable for Miss Grinstead'' [13: 147]; ''her Miss Grinstead cardigan''
[13: 204]; ''too Miss Grinsteadish'' [13: 274]; ''Miss Grinstead’s forest-green dress and old-maid shoes'' [13:
295]. Таким чином, протягом півтора року (15 з 20-ти розділів роману) героїня живе одночасно у двох
паралельних вимірах: прокручує в пам’яті своє минуле вдома та примірює на себе чуже життя у новом
місті. Сюжетне теперішнє секретаря міс Грінстед чергується з ретроспективним минулим місіс Грінстед,
яке все частіше нагадує про себе в останній третині роману (25 ретроспективних вставок на 116-ти
останніх сторінках роману порівняно із загальною кількістю ретроспекцій – 64 на 326 сторінок роману).
Ніка, на відміну від Делії, здійснила подорож у своє власне дитинство: поїхала у мікрорайон, де
колись жила, і потрапила не лише у старий двір, де виросла, але й … у 1980 рік. Усі 13 днів героїня
''курсує'' між 1980-м та 2010-м: ''пішла у 1980 рік'' [14: 66], ''у ТОЙ двір'' [14: 65, 114]. Єдина умова
успішної подорожі для Ніки – це ''вийти за рамки двору, не ламаючи межу часу'' [14: 138]. Таким чином,
автор створює унікальний часопростір, що на лексичному рівні актуалізується, зокрема, прислівниками
місця, вжитими на позначення часу: ''там, у завтрашньому дні'' [14: 79], ''була вже не тут'' [14: 82],
''чашка кави, випита ТАМ, на відстані тридцяти років'' [14: 118], ''звідси до того часу було ще далеко'' [14:
142]. Таким чином, сюжетне теперішнє розшаровується на теперішнє у 1980 та теперішнє у 2010 роках, а
простір ніби нашаровується: старе та нове подвір’я існують одночасно, проте треба знати ''лазівку'', аби
правильно зайти у перше.
Лексичними сигналами переключення у 1980 рік є численні реалії тогочасного радянського життя:
пайки [14: 80], закази (зелений горошок, майонез у скляних банках, пляшка шампанського під Новий рік)
[14: 80], купівля ''з-під поли'', спекулянти [14: 66], життя від зарплати до зарплати [14: 80], зарплата
120 ''ре'' [14: 80]. Авторка пригадує найменші подробиці тодішнього життя: елементи типового
радянського побуту (клітка з папугою [14: 77]; холодильник ''Дніпро'', карбування ''Нефертіті'',
дерматинова оббивка на дверях [14: 31]; вінілові платівки, етажерка з книжками, накрита плюшевою
скатеркою з френзелями [14: 83]); духовні цінності (записи концертів Висоцького та Галича [14: 73-74]);
матеріальні цінності (джинси та інший одяг, що привозився з плавання [14: 73]); елементи суспільної
свідомості: ''якось буде'', ''ми жили, і вони проживуть'', ''утворити ще одну комірку у загальному вулику''
[14: 41]; суспільно-політичні події (Афган [14: 121], Олімпіада 1980 року [14: 63]); радянський сервіс
(продавчиня в сіро-білому халаті і грайливій накрохмаленій короні [14: 168], філіжанки з відбитими
ручками [14: 168], цупкий сірий картон [14: 168], ''общєпіт'' [14: 169]).
Неймовірними з погляду сучасності є спогади одного з персонажів про те, як легко було потрапити у
відділок міліції за валютні махінації [14: 66], як їздили за книгами до лісу – там на вихідні збиралися
книгомани [14: 80], як купували у циганів тіні й колготки [14: 80], як любили день виборів з його буфетом,
дешевим спиртним та бутербродами з червоною ікрою по 5 рублів за штуку [14: 80]. Водночас, письменниця
з любов’ю та ностальгією описує подвір’я свого дитинства, використовуючи такі зображальні деталі:
натягнуті у дворі мотузки, на яких сушиться білизна мешканців першого поверху [14: 30], старий зелений
''Запорожець'' на трьох колесах, новенькі сині ''Жигулі'' [14: 48], перекошений грибок, де за дерев’яним
столом сиділи чоловіки та забивали ''козла'' [14: 48]. Письменниця пам’ятає моменти щастя радянського
дитинства: шкільні зошити з фантазіями [14: 62], колекцію флакончиків від парфумів, пластмасові ляльки,
значки, альбом з марками, сірникові коробки з ''секретиками'', альбом, який клеїли самі [14: 40].
Аналізовані романи містять численні роздуми протагоністів, що пов’язані з темою часу. Обидві
героїні зустрічають молодих чоловіків, які досліджують ідею подорожі в часі та просторі: ''Delia…
detected an almost anthropological tone to the article Adrian handed her now – an essay by one Charles L.
Adwater, Ph.D., proposing that the quality known as ''charisma'' was merely the superior grace and dash found
in visitors from the future who are sojourning in the present'' [13: 50]. Героїня Ірен Роздобудько теж
намагається розібратись у цьому питанні та дивується кількості науковців, які вивчали це питання:
Альберт Ейнштейн, Амос Орі, Курт Гедель, Стівен Гокінг. Але лише невизнаний учений, у якого вона
колись брала інтерв’ю про аномальні явища, розтлумачив їй, яким чином можна потрапити у минуле:
''Він накреслив уздовж паперової смужки часову вісь, намотав її на олівець, а потім проколов. Одержані
дірочки він умовно назвав ''воротами часу'', або лазівками, через які можна перестрибувати поміж
витками спіралі. Ніка ''спантеличено втупилася в ''лінію часу''. Одна пара проколотих ним дірочок ніби
навмисно припадала на дві дати – ''1980'' та ''2010'' [13: 110].
Оповідний ланцюг аналізованих творів переривається рефлексіями про життя, його швидкоплинність,
сенс та важкість розуміння, що виражено стилістичними засобами, зокрема метафорами та художніми
порівняннями: ''I’ve always pictured life as one of those ladders you find on playground sliding boards – a sort
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of ladder of years where you climb higher and higher, and then, oops!, you fall over the edge and others move
up behind you'' [13: 100], ''Певно, мені треба взяти ножика і безжально обстругати себе з усіх боків, аби
дійти до серцевини, самого початку того стану, який буває лише у дитинстві'' [14: 117].
Героїні романів Ірен Роздобудько та Енн Тайлер по-різному уявляють собі час, оскільки проблеми
метафоризації будь-якої мови тісно пов’язані з проблемами культури народу – творця і носія мови, адже
у метафорах виявляються подібності та відмінності у національних картинах світу. Водночас метафора
слугує відображенням авторського бачення світу [17: 152]. Наприклад, час в романі Енн Тайлер – це ''a
tiny, bright, crowded blue bubble'' [13: 310], ''a dreamlike experience'' [13: 100]; ''a zigzag'', ''a corkscrew'', ''a
scribble'' [13: 219]. У творі Ірен Роздобудько також присутні яскраві часові образи: ''літо – вогненне
простирадло'' [14: 7], ''життя – автомобільна подорож назустріч старості'' [14: 18], ''життя – банка з
водою'' [14: 80], ''спогади – присохлий струп з рани'' [14: 58], ''пора дитинства – кілок або циганська голка
у грудях'' [14: 59], ''пам’ять – консервна банка'' [14: 80], ''час – валіза'' [14: 169], ''час – пам’ятник'' [14:
169]. Окремі метафоричні порівняння Енн Тайлер та Ірен Роздобудько збігаються: ''спогади – хвилі в
морі'' [13: 66; 14: 187]; ''час – порожнеча'' [13: 126; 14: 80].
Характерною рисою творчості Енн Тайлер є широке використання стилістичних засобів на
позначення старіння: гіпербол (the face was all straight lines [13: 282]); художніх порівнянь (scalp…
seemed overlaid with a pattern of embroidery knots [13: 107], hair as crumbly as dry sand on the beach [13: 94],
his forehead resembling corduroy [13: 257], the bricks worn down like pencil erasers [13: 87]); персоніфікацій
(the crouched furniture [13: 105], dead autos [13: 228], a long-dead motel sprawling [13: 272]); епітетів
(etched fragile lines at the corner of his mouth [13: 13], clawlike hands [13: 29], gray toothbrush eyebrows [13:
31], the worn face [13: 95], a wilted posture [13: 179], a wilted shape of the coat [13: 216], tufted gray eyebrows
[13: 296], a draggled look [13: 216], withered arms [13: 219], a hollowed and sharpened face [13: 240], the
brittle-looking wallpaper [13: 91]), метафор (his elbow was knob and rope [13: 322]); алюзій на казки (''The
house was closed and silent. The curtains hung still, the veranda chairs were empty, a water sprinkler spun
dreamily'' [13: 263] (алюзія на казку ''Спляча красуня'').
Зіставлення споруда – стара людина, що виражене персоніфікацією, є найбільш чисельним та
різноплановим, оскільки у ньому представлено різні ознаки старіння людини: відсутність зубів (This was
a large house but shabby, its brown shingles streaked with mildew and its shutters snaggletoothed where the
louvers had fallen out over the years [13: 15]); стогін (She fancied she could hear the house groaning in distress
[13: 27]); згорбленість (a hunched house [13: 275]). Експресивність нарощується шляхом використання
словосполучення на позначення поведінки, властивої старшій людині, яка уникає змін, боїться їх, прагне
спокою: to be unprepared for change (It was such a modest, mild house, so unprepared for change [13: 27]).
В романі Ірен Роздобудько також присутні подібні засоби на позначення старіння, проте вони не є
такими чисельними: ''рука літньої жінки – висохла лапка'' [14 :8], ''шия, схожа на коричневий стовбур
старого дерева'' [14: 17], ''беззуба лавка з двома виламаними бильцями'' [14: 30].
Символіка романів Ірен Роздобудько та Енн Тайлер також подібна. Ніка постійно бачить уві сні
океан. Його хвилі руйнують неприступну вежу на його березі, щойно героїня знаходить відповіді на свої
запитання в минулому. На березі океану Делія вирішує розпочати нове життя. Океан – це символ
безмежних можливостей, а хвилі – зміни в житті людини (''waves had rolled her [Delia. – T. Ч.] forward,
one wave after another, closer and closer together'' [13: 187]). Подорож Делії у пошуках себе була також
вдалою: ''hers had been a time trip that worked'' [13:326]. Навіть майбутнє своїх дітей жінка бачить на фоні
океану: ''Her three children, she saw, had been staring at the horizon with the alert, tensed stillness of explorers
at the ocean’s edge, poised to begin their journeys'' [13: 326]. Дерево як символ життя широко
використовується в творчості Енн Тайлер [18]. Проте, у романі ''Ladder of Years'' він відсутній. У творі
Ірен Роздобудько, навпаки, цей символ має текстотвірне значення: саме старе дерево є німим свідком
дитинства героїні та своєрідним ''порталом'' з теперішнього в минуле.
Характерною рисою індивідуального стилю Енн Тайлер є широке застосування алюзій на казки як
засобу актуалізації категорії художнього часу [19]. Зокрема, події в аналізованому романі та у казці про
принцесу та чесного лісоруба, на яку посилається автор, виступають окремими часовими планами, які
розвиваються за різними жанровими законами, незважаючи на часткову схожість з персонажами та
подібність казкових та життєвих ситуацій: знайомство головної героїні Делії із майбутнім чоловіком та
їхнє одруження дійсно нагадувало казку (''When he first walked in, all three girls had been seated on the
couch. Like the king’s three daughters in a fairy tale…'' [13: 28]), однак час у реальному житті неминуче несе
зміни, що проілюстровано застосуванням іронії: ''In any case, it had ended like a fairy tale. Except that real
life continues past the end, and here they were with air-conditioning men destroying the attic'' [13: 28]. Навіть
перша зустріч у пам’яті Делії втратила свій романтичний ореол, що підкреслюється ще однією іронією –
модифікованою алюзією на згадану вище казку: ''The oldest is too short and the middle one’s too plump, but
the youngest one is just right'' [13: 38]. Алюзії ''to marry the princess for the kingdom'' [13: 309] та ''to win the
princess’s hand'' [13: 302] свідчать про повернення до колишніх почуттів. Ірен Роздобудько також
застосовує алюзії на казки, проте значно рідше, ніж Енн Тайлер. На відміну від Делії, героїня її роману,
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згадуючи про перший візит до чоловіка своєї мрії, порівнює себе з іншим казковим персонажем –
Гердою в квітковому саду чарівниці: ''Пригадується, як вона зауважила, що запросто може там заснути,
не думаючи про добування хліба насущного'' [14: 106].
Висновки. В результаті порівняльного аналізу творів Енн Тайлер та Ірен Роздобудько ми з'ясували,
що обидві авторки широко використовують лексико-стилістичні та структурно-композиційні засоби
відображення художнього часопростору. Для творчості обох письменниць характерна точна фіксація
часу та місця зображуваних подій, що дещо послаблюється в кінці романів. Сюжет обох творів
розвивається зигзагоподібно завдяки значній кількості ретроспекцій та ''якби-ситуацій''. Заголовки обох
романів містять часову імплікацію. Проте індивідуальні стилі авторок мають низку особливостей: Ірен
Роздобудько використовує почергові переключення оповіді від першої особи до третьої, лексику на
позначення реалій минулого (радянського суспільства), локативні прислівники на позначення
темпоральних відносин. Натомість Енн Тайлер частіше послуговується лексико-стилістичними засобами
з семою старіння, зображальними та характерологічними деталями на позначення змін у зовнішності, а
також алюзіями на казки. Часові образи, створені письменницями, відзначаються неповторністю та
відображають унікальність індивідуального стилю авторок. Окремі подібності у застосуванні метафор та
символіки зумовлено спільною проблематикою та глобальним характером питань часу та простору.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Керимов Т. Х. Поэтика времени / Т. Х. Керимов. – М. : Академический проект, 2005. – 192 с.
2. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер // Время и бытие : [cтатьи и выступления ; пер. с нем.].– М. :
Республика, 1993. – С. 391−406.
3. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : [навч. посіб.] / В. М. Манакін. – К. : ВЦ ''Академія'', 2012.
– 288 с.
4. Касьян В. І. Філософія / В. І. Касьян. – К. : Вікар, 2003. – 374 с.
5. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки исторической поэтики / М. М. Бахтин //
Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худ. лит., 1975. – С. 234–407.
6. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Nova Knyha Publishers, 2004. – 272 c.
7. Бардонов С. М. Про множинність форм простору і часу / С. М. Бардонов // Філософська і соціологічна
думка. – К. : Наукова думка, 1990. – № 4. – С. 90–95.
8. Арутюнова Н. Д. Время: модели и метафоры / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Язык и время. –
Москва, 1997. – С. 51–61.
9. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.
10. Сидоренко В. О. Художній час як текстоутворююча категорія (на матеріалі ''Петербурзьких повістей'' М. В.
Гоголя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / В. О. Сидоренко. – Київ, 1995. – 20 с.
11. Гречуха Л. О. Часопростір романів В. С. Берроуза / Л. О. Гречуха // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна
філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – Число 9. – С. 22–25.
12. Череповська Т. В. Художнє порівняння у контрастивному аспекті / Т. В. Череповська, М. Ф. Падура //
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та БТ імені С. З.
Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13. – № 4 (50). – Ч. 2. – С. 390–396.
13. Tyler Anne. Ladder of Years / Anne Tyler. – N.Y. : Ballantine Books, 1996. – 327 p.
14. Ірен Роздобудько. Якби / Ірен Роздобудько. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 253 с.
15. Кастенбаум Р. Временная перспектива / Р. Кастенбаум // Психологическая энциклопедия. / [ред. Р. Корсини,
А. Ауeрбаха]. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2006. – 96 с.
16. Покидько Г. С. Наративні стратегії в романістиці Енн Тайлер (на матеріалі роману ''Бляшанкове дерево'') / Г. С.
Покидько // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – Число 9. – С. 82–85.
17. Тихомирова Е. А. Лингвистический анализ тропа как один из способов описания национальной картины
мира / Е. А. Тихомирова // Язык и культура : [доклады 2-й междунар. конф.]. – К. : Ин-т. междунар. отнош.,
1993. – С. 152–156.
18. Череповська Т. Темпоральна символіка в романах Енн Тайлер / Тетяна Череповська // Семантика мови і
тексту : [матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 26-29 вересня). – Івано-Франківськ,
2006. – С. 541−544.
19. Череповська Т. В. Вираження категорії часу через алюзії на казки у романах Енн Тайлер / Т. В. Череповська
// Філологічні студії. – Луцьк, 2005. − № 3−4. – С. 83−89.
20. Череповська Т. В. Засоби актуалізації категорії художнього часу в романах Енн Тайлер : дис. … канд. філол.
наук : 10.02.04 / Т. В. Череповська. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 216 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITRATED)
1. Kerimov Т. Kh. Poetika vremeni [The Poetics of Time] / Т. Kh. Kerimov. – М. : Akademicheskiy proekt, 2005. – 192 s.
2. Heidegger М. Bytiye i vremya [Being and Time] / М. Heidegger // Vremya i bytiye [Time and Being] : [stat’i i rechi
; per. s nem.]. – М. : Respublika, 1993. – S. 391−406.
3. Manakin V. М. Моva і mizhkul'turna komunikatsiya [Language and Intercultural Communication] : [navch. posib.]
/ V. М. Мanakin. – К. : VTs ''Аkademiya'', 2012. – 288 s.
4. Каs’yan V. І. Filosofiya [Philosophy] / V. І. Кas’yan. – К. : Vikar, 2003. – 374 s.

281

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філологічні науки
5. Bakhtin М. М. Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki istoricheskoy poetiki [Forms of Time and
Continuum in the Novel. Essays of Historical Poetics] / М. М. Bakhtin // Voprosy literatury i estetiki [Questions of
Literature and Poetics]. – М. : Khud. lit., 1975. – S. 234–407.
6. Kukharenko V. А. Interpretatsiya Tekstu [The Text Interpretation] / V. А. Kukharenko. – Vinnytsya : Nova Knyha
Publishers, 2004. – 272 s.
7. Bardonov S. М. Pro mnozhynnist’ form prostoru i chasu [About the Multiplicity of Space and Time Forms] / S. М.
Bardonov // Filosofs’ka і sotsiolohichna dumka [Philosophical and Sociological Thought]. – К. : Naukova dumka,
1990. – № 4. – S. 90–95.
8. Arutyunova N. D. Vremya : modeli i metafory [Time : Models and Metaphors] / N. D. Arutiunova // Logicheskiy
analiz yazyka. Yazyk i vremia [Logical Language Analysis]. – Мoskva, 1997. – S. 51–61.
9. Gal'perin S. R. Tekst kak ob’yek lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an Object of the Linguistic Study] / I. R.
Gal'perin. – М. : Nauka, 1981. – 139 s.
10. Sydorenko V. О. Khudozhniy chas yak tekstoutvoryuyucha katehoriya (na materiali ''Peterburz’kykh povistey'' М.
V. Hoholya) [Atristic Time as a Textual Category (on the Basis of M. V. Hohol’s ''St. Petersburg Stories'')] : avtoref.
dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk / V. О. Sydorenko. – Кyiv, 1995. – 20 s.
11. Hrechuha L. О. Chasoprostir romaniv V. S. Berrouza [The Continuum of W. S. Burroughs’s Novels] / L. О.
Hrechuha // Humanitarnyy visnyk. Seriya : Inozemna filolohiya [Humane Journal. Foreign Philology]. – Cherkasy :
ChDTU, 2005. – Chyslo 9. – S. 22–25.
12. Cherepovs’ka T. V. Khudozhni porivnyannya v kontrastyvnomu aspekti [Artistic Comparisons in the Contrastive
Aspect] / T. V. Cherepovs’ka, M. F. Padura // Naukovyy visnyk Lvivs’koho natsional’noho universytetu
veterynarnoyi medytsyny ta BT imeni S. Z. Gzhyts’koho [The Scientific Journal of Lviv S. Z. Gzhytskyy National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies]. – L'viv, 2011. – Т. 13. – № 4 (50). – Ch. 2. – S. 390–396.
13. Tyler Anne. Ladder of Years / Anne Tyler. – N.Y. : Ballantine Books, 1996. – 327 p.
14. Іren Rozdobud’ko. Yakby [If Only] / Іren Rozdobud’ko. – Kharkiv : Кlub simeynoho dozvillya, 2012. – 253 s.
15. Каstenbaum R. Vremennaya perspektiva [Temporal Perspective] / R. Каstenbaum // Psikhologicheskaya entsyklopediya
[Psychological encyclopedia] / [red. R. Korsini, А. Auerbakha]. – [2-ye izd.]. – SPb. : Piter, 2006. – S. 96.
16. Pokyd’ko H. S. Naratyvni stratehiyi v romanistytsi Enn Tayler (na materiali romanu ''Bliashankove derevo'')
[Narrative Strategies in Anne Tyler’s Novels (on the Basis of the Novel ''The Tin Can Tree'')] / H. S. Pokyd’ko //
Humanitarnyy visnyk. Seriya : Inozemna filolohiya [Humane Journal. Series : Foreign Philology]. – Cherkasy :
ChDTU, 2005. – Chyslo 9. – S. 82–85.
17. Tykhomyrova Е. А. Lingvisticheskiy analiz tropa kak odin iz sposobov opisaniya natsional’noy kartiny mira [The
Linguistic Analysis of the Trope as a Way of the National World Picture Description] / Е. А. Tikhomirova // Yazyk i
kul'tura [Language and Culture] : [doklady 2-yi mezhdunar. konf.]. – К. : In-t. mezhdunar. otnosh., 1993. – S. 152–156.
18. Cherepovs’ka Т. Теmporal’na symvolika v romanakh Enn Tayler [Temporal Symbols in Anne Tyler’s Novels] /
Tetyana Cherepovs’ka // Semantyka movy i tekstu [Semantics of the Language and text] : [materialy ІХ Mizhnar.
nauk.-prakt. konf., (Ivano-Frankivs’k, 26-29 veresnya)]. – Ivano-Frankivs’k, 2006. – S. 541−544.
19. Cherepovs’ka Т. V. Vyrazhennia katehoriyi chasu cherez aliuzii na kazky u romanakh Enn Tayler [Time Category
Actualization via Fairy-Tales Allusions in Anne Tyler’s Novels] / Т. V. Cherepovs’ka // Filolohichni studii
[Philological Studios]. – Luts’k, 2005. − № 3−4. – S. 83−89.
20. Cherepovs’ka Т. V. Zasoby aktualizatsii katehorii khudozhn’oho chasu v romanakh Enn Tailer [The Means of the
Artistic Time Category Actualization in the Anne Tyler’s Novels] : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.04 / Т. V.
Cherepovs’ka. – Lvivs’kyy natsional’nyy universytet imeni Ivana Franka, 2013. – 216 s.

Матеріал надійшов до редакції 24.10. 2014 р.
Череповская Т. В. Сравнительное исследование художественного временного пространства (на
примере романов Энн Тайлер (''Ladder of Years'') и Ирен Роздобудько (''Если'').
В статье представлен сравнительный анализ произведений Энн Тайлер (''Ladder of Years'') и Ирен
Роздобудько (''Если''). Особенности художественного временного пространства анализированных
произведений исследовались на семантическом, стилистическом и композиционном уровнях. Выяснена
специфика движения сюжетного времени романов. Выделены лексико-стилистические средства
актуализации художественного времени и пространства, выполнены контекстуальноинтерпретационный и функционально-стилистический анализы. Выявлены и обобщены общие и
различные лингвостилистические особенности индивидуально-художественных стилей авторов в
отображении пространственно-временных отношений.
Ключевые слова: художественное временное пространство, сюжетное время, ретроспекция,
художественная деталь, художественное сравнение, аллюзия на сказки.
Сherepovs’ka T. V. The Comparative Research of the Artistic Continuum (on the Basis of Anne Tyler
(''Ladder of Years'') and Iren Rozdobyd’ko’s (''If'') Novels).
The article deals with the comparative analysis of Anne Tyler and Iren Rozdobud’ko’s novels. The material of
the study is ''Ladder of Years'' and ''If'' respectively. The research focuses on the authors’ individual styles,
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namely the determination of the peculiarities of the artistic time and space actualization in the analyzed novels.
The mentioned philosophical categories are inseparable and global and are of special interest in the domain of
linguostylistic studies of belles-lettres texts. The research has been conducted on the lexical-semantic, stylistic
and structural-compositional levels. The distinguished lexico-stylistic devices that actualize the artistic
continuum have been analyzed with the help of contextual interpreting and functional stylistic methods. On the
compositional level Anne Tyler and Iren Rozdobud’ko’s individual styles have been researched concerning the
linguistic means showing the artistic time direction. The role of the titles with temporal semantics in the artistic
time category realization in the novels has been explained. The main peculiarities of Anne Tyler and Iren
Rozdobudko’s individual styles concerning the realization of the artistic continuum have been summarized in the
research. The similarities caused by the common problematic as well as the global character of problems of time
and space and differences and explained by the unique authors’ manner are generalized by the way of the
comparative analysis. The analogies are as following: the explicit time indications during all the plot
development except the ending, the expansive use of retrospections, so-called ''if-situations'', and the titles with
the temporal implication. The differences are narrative switches, locative adverbs denoting temporal relations,
and vocabulary indicating Soviet realities in Iren Rozdobud’ko’s novels; fairy-tales allusions, characterizing
and depicting artistic details showing changes in appearance, and lexico-stylistic devices with the seme of
''oldness'' in Anne Tyler’s novels.
Key words: artistic continuum, plot time, retrospection, artistic detail, artistic comparison, fairy-tale allusion.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА)
В статье рассматривается взаимодействие вербальных и невербальных элементов в процессе
построения текстов академического дискурса, исследуется специфика данного явления в
испанском научном дискурсе. Особое внимание автор уделяет невербальным элементам, к
которым относятся схемы, диаграммы, графика, технические рисунки, чертежи и фотографии.
Вместе с вербальными средствами они создают поликодовость в научном тексте. Ученый
анализирует, как путем общих когнитивных и коммуникативно-речевых стратегий общения
автор создает разные текстовые системы.
Ключевые слова: текст, дискурс, интердискурсивность, вербальные элементы,
невербальные элементы, построение текста, поликодовость, паралингвистические средства,
визуализация общения, испанский язык.
Постановка проблемы. Современные исследования, посвященные вопросам анализа дискурса,
которые освещают вопросы построения текстов, сосредоточены на собственно тексте, его вербальных
элементах. Но нельзя упускать из виду также невербальные средства создания текста, которые в научном
дискурсе занимают важное место. Вместе со словесным материалом они создают средство влияния на
когнитивные процессы реципиента. Испанский научный текст имеет собственные особенности, которые
раньше не были изучены. Наша работа сосредоточена на механизме построения научного текста в
испанском языке, моделирования механизмов его понимания, а также освещения интердискурсивности и
интертекстуальности испанских научных текстов.
Формирование цели статьи. Исходя из вышеизложенного, целями статьи являются
методологическое исследование проблемы вербальных и невербальных элементов в испанском научном
дискурсе и описание средств создания смысла в таком тексте.
Изложение основного материала. Когнитивная категория интердискурсивности отражает
взаимодействие различных систем знания, культурных кодов, когнитивных стратегий и характеризует,
таким образом, когнитивные процессы, предшествующие конкретной текстовой реализации.
Ю. М. Лотман подчеркивает, что созданный автором текст оказывается включенным в сложную
систему внетекстовых связей, которые создают сложный код, позволяющий дешифровать информацию,
заключенную в тексте [1]. Осложнение структуры текста объектами иного кодирования позволяет
читателю точнее декодировать информацию.
Рассматривая текст в когнитивной парадигме как систему, становится очевидным, что не только с
помощью вербального, но и визуального компонента автору научного текста удается комплексно
репрезентировать знания. Ведь именно многоканальный источник информации, по мнению А. Г. Сонина,
обеспечивает ее лучшее восприятие и дальнейшую интериоризацию [2: 12].
Поликодовый текст предстает в рамках данного подхода как полизнаковая фиксация ментальных
репрезентаций действительности, воспринятой автором [3: 18]. Автор, воспринявший информацию,
выбирает способ репрезентации знаний. По словам В. З. Демьянкова, продуцент делает это в
соответствии со своим ''социокультурным опытом'' [3: 25], вместе с тем он ориентируется на
подготовленный уровень когнитивного развития реципиента. В результате реципиент интериоризирует
научный текст, который является репрезентацией фрагмента реальности, фиксируемой разнородными
знаковыми системами.
Испанский научный текст является поликодовым, поскольку фокусирует факт взаимодействия
различных кодов, то есть систем условных обозначений, символов, знаков и правил их комбинации между
собой для передачи, обработки и хранения информации в наиболее приспособленном для этого виде.
Специфичность испанского научного текста заключается в том, что он представляет собой
интегративное структурно-смысловое и функциональное целое вербальных и невербальных элементов,
несущих прагматическую направленность – информировать реципиента и воздействовать на его
ментальные и психолингвистические процессы.
Элементами поликодовости в испанском научном тексте являются изображения в виде схемы,
диаграммы, графика, технического рисунка, чертежа, фотографии и др., служащие наглядным
пояснением либо дополнением к тексту. В научных работах по химии, физике и биологии широко
используется микрография – снимок, произведенный с помощью микроскопа. Такой тип фотографии
незаменим, когда необходимо с документальной точностью изобразить микроскопичный предмет
исследования или изучаемое явление со всеми их индивидуальными особенностями.
© Должич Е. А., 2014
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Технические рисунки используются в диссертациях и научных статьях, когда нужно изобразить
явление или предмет такими, какими их зрительно воспринимает читатель, но без лишних подробностей
и деталей. Рисунки выполняются часто в аксонометрической проекции, что позволяет наиболее просто и
доступно изобразить предмет или объект исследований. Поэтому такой рисунок имеет большую
познавательность и привлекательность для научных работников, чем простая схема. С помощью
технического рисунка, который выполняется в определенном масштабе, можно с большей степенью
наглядности дать представление читателю по форме, структуре и расположению отдельных элементов
объекта. Особенно важен технический рисунок для понимания подготовленным читателем возможностей
реализации заложенной в объекте технической идеи.
Диаграммы составляются для наглядного изображения и используются при анализе значительного
объема данных, особенно в статистике. В проанализированных диссертациях наибольшее распространение
получили линейные диаграммы, а из плоскостных – столбиковые (ленточные) и секторные.
Особый вид иллюстративного материала, используемого при оформлении работ по географии,
геологии, экологии, биологии, представляют географические карты (заимствованные из других источников
либо эскизы). Как и всякий иллюстративный материал, представление географических карт связано
соответствующим текстом. Обычно представлена не вся географическая карта какого-либо региона, а лишь
тот ее фрагмент, который имеет непосредственное отношение к обсуждаемому предмету.
Как показывает исследованный материал, различные иллюстрации (от. лат. illustratio – освещение,
наглядное изображение) являются важным компонентом, увеличивающим объём информации в научном
тексте и присутствует в той или иной степени в 100 % диссертаций и в 95 % научных статей.
Основным видом иллюстративных паралингвистических средств в проанализированных нами
научных работах являются таблицы и графики, что позволяет наглядно и в максимально сжатой форме
изложить данные исследования. Благодаря лаконичности, компактности значительного объёма
информации, автономности и последовательной форме организации материала, таблица восполняет
словесный эллипс, обеспечивает обозримость, выразительность и наглядность научного текста.
На втором месте по частотности находятся фотографии, которые усиливают достоверность
информации, создают живое впечатление присутствия и соучастия читателя в описываемой ситуации,
осуществляют коммуникативную направленность на адресата, устанавливают диалог с реципиентом.
Фотографии в диссертациях и научных статьях можно сгруппировать следующим образом:
микрографии, фотографии оборудования, фотографии ландшафта, фотография автора – (0 % в
диссертациях и 85 % в научных статьях), фотографии известных ученых.
Научная работа часто строится вокруг визуальных компонентов, которые используются при
доказательстве основательности выдвигаемых положений. Это такой элемент текста, без которого текст
утрачивает свою познавательную сущность, т. е. в конечном счете – свою текстуальность. Например, в
физико-математических, химических текстах, формулы, символические изображения, графики, таблицы,
технические рисунки, геометрические фигуры и другие изобразительные элементы являются
смысловыми компонентами текста, передающими основное содержание текста. Более того, вербальный
текст в таких случаях становится лишь связующим и вводящим звеном, составляет своеобразную рамку.
Таким образом, слово и рисунок представляют собой два равноправных знака, сочетание которых
привело к появлению так называемых ''поликодовых текстов''.
Многомерный взгляд на научный текст как поликодовое образование является следствием и
отражением поликодового характера человеческой коммуникации на современном этапе. В качестве ее
очевидной тенденции следует назвать эстетизацию коммуникации, проявляющуюся в усиленной
визуализации коммуникативного сообщения. Изучение взаимодействия и взаимопроникновения средств
вербализации и средств визуализации сообщения, то есть изучение поликодовых текстов отвечает, по
мнению В. Е. Чернявской, новым тенденциям развития лингвистической науки нового этапа в ее
культурно-семиотических и мультимедийных координатах [4: 80].
Между ''новым'' создаваемым текстом и ''чужим'' существует общее интертекстуальное пространство,
которое вбирает в себя весь культурно-исторический опыт личности. Взаимодействие текстов
осуществляется на уровне ментальных процессов, подразумевающее использование в различных
текстовых системах неких общих когнитивных и коммуникативно-речевых стратегий автора сообщения.
Эти отношения взаимодействия существуют как вокругтекстовый фон и возникают на уровне дискурса.
Выводы. Таким образом, вербальные и невербальные элементы научного текста в испанском языке
вместе создают смысл, который в дальнейшем влияет на реципиента, его когнтивную и
коммуникативную деятельность. Влиятельность графических средств зависит от области научных
исследований. Основными видами визуализации вербального материала являются таблицы и графики,
которые благодаря своей универсальности могут использоватся во всех направлениях. На втором месте
находятся фотографии. Они особенно важны для ествественных наук: в частности, в биологии, физике и
химии могут использоватся также микрографии (фотографии, сделаные с помощью микроскопа).
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Научный текст не является однородным, ему присуща поликодовость, которая как раз и состоит во
взаимодействии вербальных и невербальных средств. Кроме того, каждый научный текст лежит в
интертекстуальном пространстве, то есть опирается на предыдущие исследования и одновременно
является базисом для последующих анализов.
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Должич О. А. Вербальні й невербальні елементи в побудові наукового тексту
(на матеріалі іспанської мови).
У статті розглянуто взаємодію вербальних і невербальних елементів у процесі побудови текстів
академічного дискурсу, досліджено специфіку цього явища в іспанському науковому дискурсі. Особливу
увагу автор приділяє невербальним елементам, до яких зараховує схеми, діаграми, графіку, технічні
малюнки, креслення та фотографії. Разом із вербальними засобами вони творять полікодовість у
науковому тексті. Науковець досліджує, як за допомогою певних спільних когнітивних і комунікативномовленнєвих стратегій спілкування автор створює різні текстові системи.
Ключові слова: текст, дискурс, інтердискурсивність, вербальні елементи, невербальні елементи,
побудова тексту, полідокодовість, паралінгвістичні засоби, візуалізація спілкування; іспанська мова.
Dolzhich E. A. Verbal and Nonverbal Elements in Creating the Scientific Text
(on the Material of Spanish Language).
The article deals with the interaction of verbal and nonverbal elements as the text creation mechanism in the
scientific discourse; it is analyzed on the material of Spanish language. The special attention is paid to the
nonverbal elements, such as schemes, diagrams, graphics, technical pictures, drawings and photos. Together
with verbal means they create policoding of the scientific text. The scientist analyzes how an author creates
different text systems, using the same cognitive, communication, and speech strategies. It is concluded that
verbal and non-verbal elements of the scientific text in the Spanish language create the meaning, which influence
on the rerecepient, his / her cognitive and communicative activity. The influence of graphical means depends
upon the sphere of scientific researches.
Key words: text, discourse, interdiscursivity, verbal elements, nonverbal elements, text creation, policoding,
paralinguistic means, communication visualization, Spanish language.
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ТИПИ ДІАЛОГОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У МОВІ КИТАЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ХХI СТ.
Статтю присвячено повній діалогізації текстів та входженню розмовного мовлення у книжну мову XXI
ст. Вона розкриває причини існуючих відмінностей між діалогічними конструкціями ХХ та ХХІ ст. у
китайських художніх текстах та аналізує їх наближеність до європейської моделі. Стаття також
демонструє динаміку змін діалогових конструкцій з XVIII по ХХІ ст. Автор використовує літературний
матеріал зазначених сторіч із метою демонстрації процесів стандартизації та оформлення не лише
діалогових конструкцій, а й літературної мови.
Ключові слова: діалогічна єдність, діалогічна конструкція, діалог-розпитування, діалог-домовленість,
діалог-обмін враженнями, діалог-обговорення / дискусія.
Постановка проблеми. Сучасна комунікативна лінгвістика зорієнтована на вивчення діалогічних
моделей спілкування як засобів трансакції, структурно-семантичне наповнення яких несе закодовану
інформацію свідомості окремо взятої людини та цілого народу. Можливість налагодження міжнародного
спілкування як результат адекватного декодування інформаційного наповнення повідомлень стимулює
подальші дослідження цього напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексне використання зіставно-типологічного,
історико-порівняльного, контекстуально-інтерпретаційного, кількісно-якісного методів та методики
трансформаційного аналізу таких творів китайської художньої літератури, як "Сон у червоному теремі"
Цао Сюецина [1], "Річка скорботи" Сю Дзечена [2], "Пісня молоді" Ян Мо [3], "На світанку" Мао Дуня
[4], "Любовний щоденник офісного працівника: я у жіночій компанії" Сі Сяна [5] дали можливість
простежити динаміку діалогічних конструкцій у китайських художніх текстах XVIII-ХХІ ст. Дану
динаміку можна коротко продемонструвати наступним чином: 1) діалогізація монологічного мовлення;
2) формування діалогічних конструкцій (під впливом процесів реструктуризації та модифікації писемних
норм літературної мови (веньянь); 3) становлення діалогічних конструкцій та 4) модернізації діалогічних
конструкцій (як наслідок входження розмовного мовлення у книжну мову XXI ст.).
З метою виокремлення узагальненої моделі діалогічних конструкцій літературного мовлення
відповідно до їх структурно-семантичного наповнення було розширено типи діалогічних єдностей,
запропонованих С. Ю. Ніколаєвою [6], співвіднесено їх із типізацією діалогів Дугласа Уолтона та
Еріка Краббе [7; 8] і виведено чотири функціональні типи діалогу з деталізацією різновидів діалогових
конструкцій, а також семантичних та функціонально-семантичних типів діалогічних єдностей, що їх
складають, які виявилися спільними для зіставлюваних мов: 1) діалог-обговорення / дискусія; 2) діалогобмін враженнями; 3) діалог-домовленість; 4) діалог-розпитування. Більш ґрунтовно, модель діалогічної
єдності має наступне схематичне представлення.
Таблиця 1.
Функціональні
Семантичні
Різновиди ДЄ
Функціонально-семантичні типи ДЄ
типи діалогу
типи ДЄ
Запитальний
Питання – Відповідь Питання – Відповідь
ДіалогІнформативний Питання –
Повідомлення – Питання
розпитування
Ініціативний
Контрзапитання
Повідомлення – Відповідь +
Етикетний
Риторичне питання
Повідомлення
Повідомлення – Повідомлення
Повідомлення – Повідомлення у
відповідь + Додаткове повідомлення
Ініціативний
Спонукання – Згода
Питання – Відповідь + Повідомлення
ДіалогЕтикетний
Спонукання –
Повідомлення – Повідомлення у
домовленість
Запитальний
Відмова
відповідь + Додаткове повідомлення
Інформативний Спонукання –
Повідомлення – Повідомлення у
Питання
відповідь + Питання
Спонукання – Згода / Відмова
Питання – Відповідь
Повідомлення – Питання
Інформативний Повідомлення –
Повідомлення – Повідомлення
Діалог-обмін
Етикетний
Повідомлення
Питання – Відповідь + Повідомлення
враженнями,
Запитальний
Повідомлення – Повідомлення у
Повідомлення –
думками
Ініціативний
відповідь + Додаткове повідомлення
Питання
Питання – Відповідь
Повідомлення –
Спонукання
© Біляніна В. І., 2014
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Діалогобговорення
(дискусія)

Етикетний
Інформативний
Запитальний
Ініціативний

Привітання –
Привітання
Прощання –
Прощання
Вдячність – Реакція

Повідомлення – Повідомлення
Питання – Відповідь
Повідомлення – Відповідь
Повідомлення – Повідомлення у
відповідь + Додаткове повідомлення

Саме ця модель була взята за основу при порівнянні діалогічних конструкцій у китайських художніх
текстах.
Китайська художня література XXI ст., як і в попередні періоди (XVIII ст., Республіканський,
Маоїстський та Постмаоїстський періоди), використовує чотири основні функціональні типи діалогу:
діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін враженнями та діалог-обговорення / дискусія. Ці
чотири функціональні типи притаманні і європейській традиції.
Відбувається стрімке зростання частоти вживання функціонального типу Діалогу-Обговорення
/ Дискусії (від 27 % до 45 %). Це можна пояснити поміченим китайськими дослідниками Чжен Енбо та
Чжен Чіюлей [9: 40] наближенням писемної мови до розмовної не лише за своїм змістом, а й за формою
вираження (текст перетворюється на суцільний діалог). Він представлений ініціативним, інформативним
та запитальним семантичними типами та складається з поєднання реплік Питання / Відповідь /
Повідомлення / Вигук, що відображається у Таблиці 2.
В нижче наведених таблицях присутні наступні скорочення:
Європ. – Європейська
Респуб. – Республіканська
Інформ. – Інформативний
Від. – Відповідь
Ініціат. – Ініціативний
Пов. – Повідомлення
Запит. – Запитальний
Прощ. – Прощання
Етик. – Етикетний
Вдяч. – Вдячність
Привіт. – Привітання
Припущ. – Припущення
ДіалогОбговорення
/ Дискусія
Семантичний
тип
діалогічної
єдності
Функціонал.семантичний
тип
діалогічних
єдностей

Європ.
модель
Інформ.
Ініціат.
Запит.
Етик.
Привіт.
Прощ.
Вдяч.
Реакція
Питання
Від.
Пов.

Кит.
модель
XVIII ст.
Інформ.
Запит.

Питання
Від.
Пов.
Припущ.
Реакція

Таблиця 2.
Респуб.
період

Маоїст.
період

Постмаоїст.
період

Китайська
модель XXI ст.

Інформ.
Ініціат.
Запит.

Інформ.
Запит.

Інформ.
Ініціат.
Запит.
Етик.

Ініціат.
Інформ.
Запит.

Питання
Від.
Повід.
Вигук

Пов.
Питання
Від.
Вигук

Пов.
Питання
Відповідь
Подяка
Спонук.

Питання
Відповідь
Пов.
Вигук

Інформативне та запитальне семантичне значення цього типу діалогу притаманне кожній, як
китайській, так і європейській моделям. Так само, як і наявність Питання / Відповіді та Повідомлення
характеризує цей тип діалогу в європейських та китайських художніх текстах.
Незмінним за частотою використання залишається функціональний тип Діалог-Домовленість (9 %)
(див. Табл. 3). Він виражений поєднанням реплік Питання / Відповіді / Спонукання / Подяки та Вигуку, що
підпорядковані етикетному, ініціативному та запитальному семантичному типам діалогічних єдностей.
За семантичним наповненням цей тип діалогу наближається до європейської моделі, що представлена
інформативним, ініціативним, етикетним та запитальним семантичними типами. Репліковий склад цього
типу діалогу наближений до китайської моделі республіканського періоду та європейської моделі.
Пояснення такої наближеності до європейського зразку, на нашу думку, можна знайти у доступності
перекладної літератури та початку активного контакту Китаю із Заходом.
Результати дослідження демонструють, що значне зниження частотності вживання зазнають
функціональні типи Діалогу-Розпитування та Діалогу-Обміну враженнями, що представлено у Таблиці 4.
Діалог-Розпитування виражений поєднанням реплік Питання / Відповідь та Вигуку, що належать до
ініціативного та запитального семантичного типів.
Приналежність до моделі цього типу діалогу ініціативного семантичного типу є характерним, як для
китайської, так і для європейської традиції. Запровадження у XXI ст. ініціативного семантичного типу
для вираження Діалогу-Розпитування наближає його до європейського зразку, в якому використані
ініціативний, запитальний, інформативний та етикетний семантичні типи. Поєднання у складі цього типу
діалогу реплік Питання / Відповідь є класичними засобами, тому простежуються без змін у кожній з
означених моделей.
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ДіалогДомовленість

Європ.
модель

Семантичний
тип діалогічної
єдності

Республ.
період

Ініціат.

Ініціат.

Ініціат.
Етик.

Ініціат.
Запит.

Ініціат.
Етик.
Запит.

Функціональносемантичний
тип діалогічних
єдностей

Інформ.
Ініціат.
Запит.
Етикет.
Питання
Від.
Спонук.
Реакція

Пов.
Спонук.
Реакція

Питання
Від.
Спонук.
Вигук

Питання
Від.
Спонук.
Прохання
Реакція

Проп.
Реакція
Питання
Від.

Спонук.
Подяка
Пит.
Від.
Вигук

ДіалогРозпитування

Європ.
модель

Кит. модель
XVIII ст.

Респ.
період

Маоїст.
період

Семантичний
тип діалогічної
єдності

Інформ.
Ініціат.
Запит.
Етикет.

Інформ.
Запит.

Запит.

Маоїст.
період

Інформ.
Запит.

Постмаоїст.
період

Таблиця 3.
Кит. модель
XXI ст.

Кит. модель
XVIII ст.

Постмаої
ст. період
Інформ.
Запит.
Етикет.

Таблиця 4.
Китайська
модель XXI ст.
Ініціат.
Запит.

Функціонально Пов.
Питання
Питання Пов.
Пов.
Питання
-семантичний
Питання Відповідь
Від.
Питання
Питання
Від.
тип
Від.
Відповідь
Відповідь Вигук
діалогічних
Вигук
Подяка
Ритор.
єдностей
запит.
Вигук
Функціональний тип Діалог-Обмін враженнями, як видно з Таблиці 5, представлений запитальним та
ініціативним семантичними типами та має у своєму складі поєднання реплік Питання / Відповідь /
Повідомлення та Вигук.
Використання ініціативного семантичного типу для вираження цього типу діалогу є характерним для
постмаоїстського періоду та європейської моделі. Таке явище, на нашу думку, пояснюється тим, що
починаючи з постмаоїстського періоду до Китаю починає активно надходити західна література. Її вплив
видозмінює бачення китайськими літераторами шляхів написання літературних текстів і побудови
висловлювань як невід’ємної їх складової.
Таблиця 5.
Кит.
Діалог-Обмін
Європ.
Кит. модель
Респ.
Маоїст.
Постмаоїст.
модель
враженнями
модель
XVIII ст.
період
період
період
XXI ст.
Семантичний
Інформ.
Інформ.
Інформ.
Інформ.
Інформ.
Ініціат.
тип діалогічної Ініціат.
Запит.
Ініціат.
Етикет.
Ініціат.
Запит.
єдності
Запит.
Запит.
Етикет.
Функціонально
-семантичний
тип
діалогічних
єдностей

Питання
Від.
Пов.
Спонук.

Питання
Від.
Пов.

Питання
Від.
Пов.
Вигук

Пов.
Прощання
Вдячність
Питання
Відповідь

Пов.
Пропоз.

Питання
Відповідь
Пов.
Вигук

Репліковий склад цього типу діалогу повністю відповідає китайській моделі республіканського періоду.
Таким чином, можемо стверджувати, що, почавши процес діалогізації мовлення, в республіканський період
починає окреслюватись певне бачення китайськими літераторами структури діалогічних конструкцій. Той
факт, що він дублюється у XXI ст. може казати про його остаточну сформованість.
Поява у складі всіх типів діалогу ініціативного семантичного типу діалогічної єдності можна
пояснити високим ступенем діалогізації мовлення, яке вимагає наявності ініціативно забарвлених реплік,
що стимулюють його продовження.
Літературним текстам цього періоду характерна висока ступінь діалогічності. Вони складаються з
розділів. Кожен розділ – суцільний діалог, що іноді доповнюють слова автора.
Таке явище можна пояснити пом’якшенням цензу [10: 380], впливом західних письменників та
власними експериментами китайських літераторів. Серед письменників відбувається те, що в
літературних колах отримало назву "полювання на читача" [10: 425]. Домінантою цього періоду
вважається всебічна розвиненість читача і, водночас, розвиток суспільства.
289

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філологічні науки

Щоб притягнути до свого твору увагу читача, його необхідно зацікавити. Швидкий ритм сучасного життя
унеможливлює широкий попит на "глибоку" літературу. Саме тому, на нашу думку, в текстах сучасних
письменників домінують діалогічне мовлення – воно пришвидшує процес читання та полегшує сприймання.
Збільшення діалогізації текстів та наближення манери викладу матеріалу наближається до
європейського зразка у XX та XXI ст., що значною мірою було зумовлено активною перекладацькою
діяльністю західної художньої літератури.
XXI ст. також відзначається модернізацією та вдосконаленням діалогічних конструкцій. Динаміка
сучасного світу вимагає спрощення смислового навантаження на тексти. Вони повністю діалогізуються,
а репліки стають коротшими і максимально наближеними до розмовної форми виразу.
Узагальнюючи проведену роботу, можна простежити наступні зміни у складі кожного з типів діалогу.
Діалог-Обговорення / Дискусія посідає провідне місце за вживаністю як у XVIII ст., так і у XIX ст. (45 %).
Він представлений інформативним, запитальним та ініціативним семантичним типами діалогічних
єдностей. У його формі вираження відсутній етикетний семантичний тип, проте, вже у ХІХ ст.
спостерігається поява ініціативного, що наближає цей тип діалогу до європейської моделі, яка, в свою
чергу, представлена інформативним, ініціативним, етикетним та запитальним семантичним типами.
Діалог-Обговорення / Дискусія утворений поєднанням реплік: Питання / Відповідь / Повідомлення та
Вигуку. Модель цього типу діалогу ХІХ ст. майже співпадає з відповідною моделлю XVIII ст., за єдиної
відмінності – заміщення Припущення Вигуком. Маоїстський період ХХ ст. характеризується зниженням
за частотністю вживання функціонального типу Діалогу-Обговорення / Дискусії порівняно з
Республіканською Ерою з 45 % до 27 %. Це пояснюється тим, що агітаційний період змінився часом
відносної стабільності, коли провідне місце посіли поміркованість та виваженість. За семантичним
навантаженням модель Діалогу-Обговорення / Дискусії цього періоду повністю відповідає китайській
моделі XVIII ст. Незмінним за частотою вживання цей тип діалогу залишається і в Постмаоїстський
період (27 %), демонструючи завершення процесу формування універсальної моделі діалогічних
конструкцій. Зростання використання даного типу діалогу у ХХІ ст. від 27 % до 45 % китайські
дослідники Чжен Енбо та Чжен Чіюлей пояснюють наближенням писемної мови до розмовної не лише за
своїм змістом, а й за формою вираження (текст перетворюється на суцільний діалог).
Друге місце за частотою вживаності у XVIII ст. та ХІХ ст. посідає функціональний тип Діалог-Обмін
враженнями (27 %). Як і його відповідник XVIII ст. він виражається за допомогою інформативного та
запитального семантичного типу діалогічних єдностей. Діалог-Обмін враженнями Республіканської Ери
складається з поєднання реплік Питання / Відповіді / Повідомлення та Вигук. У ХХ ст. спостерігається
зникнення ініціативного та запитального семантичних типів для вираження цього типу діалогу.
Натомість, додається етикетний семантичний тип, що наближує дану модель до європейської.
Обережність та обачність людей при висловлюванні своїх думок як у безпосередньому спілкуванні, так і
на письмі призвела до запровадження у ХХ ст. етикетно забарвлених реплік. Спільним з-поміж усіх
представлених моделей (європейська, китайська XVIII ст., республіканська та маоїстська) для цього типу
діалогу є інформативне забарвлення його реплік. Цей факт можна пояснити класичним призначенням
Діалогу-Обміну враженнями – обмін інформацією. Репліковий склад цього типу діалогу ХХІ ст.
повністю відповідає китайській моделі Республіканського періоду. Таке явище демонструє продовження
діалогізації мовлення та оформлення діалогічних конструкцій. Структурне повторення діалогічної
конструкції цього типу діалогу ХХ ст. у XXI ст. демонструє його остаточну сформованість.
Функціональний тип Діалог-Домовленість XVIII ст. та ХІХ ст. виражений ініціативним семантичним
типом. За репліковим складом цей тип діалогу ХІХ ст. наближений до європейської моделі. Таке явище
пояснюється продовженням процесу діалогізації монологічного мовлення персонажів. Тому, характерні
для XVIII ст. значні за розміром репліки Повідомлення поступово поступаються місцем більш коротким
та чітко сформульованим реплікам Питання / Відповідь. Діалог-Домовленість маоїстської ери
наближається до європейського відповідника, який послуговується не лише ініціативним, а й етикетним,
запитальним та інформативним семантичним типами. Реплікове наповнення цього типу діалогу
доповнює європейську модель (Питання / Реакція / Спонукання) репліками Прохання / Відповідь, що
робить його несхожим з попередніми китайськими моделями. Поява у межах функціонального типу
Діалогу-Домовленості етикетного семантичного типу та заміщення Вигуку репліками Прохання / Подяки
та Подиву пояснюється намаганням письменників зберігати населення у стані спокою, не провокуючи
його до подальших повстань. За репліковим складом цей тип діалогу постмаоїстського періоду
найбільше співпадає з маоїстським періодом, оскільки саме на той момент функціональний тип ДіалогДомовленість завершив своє формування та структурування. Пояснення наближеності моделі цього типу
діалогу у ХХІ ст. до європейського зразку можна знайти в доступності перекладної літератури та початку
активного контакту Китаю із Заходом.
Діалог-Розпитування характеризується запитальним семантичним типом діалогічної єдності і наявністю у
його складі реплік Питання / Відповіді на відміну від європейської моделі, в якій даний функціональний тип
діалогу представлений поєднанням реплік Питання / Відповідь / Риторичне запитання та Повідомлення.
Єдине, що відрізняє цю модель діалогу ХІХ ст. від свого відповідника у XVIII ст. є відсутність
інформативного семантичного типу діалогічних єдностей. Це пояснюється спробами створити більш чітко
спрямовані діалогічні конструкції. Початок відкриття Китаю Заходу, ознайомлення з західною літературою,
перехід до періоду взаємопізнання, що характеризує постмаоїстський період зумовлюють зростання
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частотності використання цього типу діалогу від 18 % до 45 %. Запровадження у XXI ст. ініціативного
семантичного типу для вираження Діалогу-Розпитування наближає його до європейського зразку, в якому
використані ініціативний, запитальний, інформативний та етикетний семантичні типи.
Постійне чергування різних семантичних значень для позначення одного з чотирьох типів діалогу в
китайських художніх текстах, так само як і поєднання реплік у складі кожного з типів діалогу поступово
мають тенденцію наближення до європейської моделі, що пояснюється тривалим процесом оформлення
та упорядкування діалогічних конструкцій. Поступове збільшення кількості та різноманітності діалогів
вимагало їх стандартизації. Запровадження путунхуа та вплив європейської літератури відкрив
китайським літераторам європейське бачення діалогічного мовлення. Цей факт пояснює максимальне
наближення діалогічних конструкцій XX ст. та XXI ст. до класичної європейської моделі, отриманої в
результаті аналізу та узагальнення праць європейських дослідників (М. М. Бахтін [11], Н. С. Валгіна [12],
В. М. Волошинов [13], О. О. Леонтьєв [14] тощо).
Висновки. Така ситуація відрізняється від європейської, де вже у XVIII ст. були чітко оформлені та
закріплені чотири функціональні типи діалогічних конструкцій, до яких поступово наближаються
китайські моделі протягом зазначеного періоду. Фактично, процес розвитку діалогічних конструкцій
китайської мови відстає від європейських мов (наприклад від англійської) на два сторіччя. Оскільки
процес запровадження стандартизованої літературної мови, що в Англії відбувся вже у XVIII ст.,
прийшов в Китай лише на початку ХХ ст. І процеси модернізації діалогічних конструкцій, входження
живої розмовної мови у книжну мову та процес максимальної діалогізації писемного літературного
мовлення, притаманний Китаю у ХХІ ст., можна простежити в англійській мові, починаючи з ХІХ ст.
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Билянина В. И. Типы диалоговых конструкций в языке китайских художественных текстов XХІ ст.
Статья посвящена полной диалогизации текстов и вхождению разговорной речи в книжный язык XХІ
ст. Она раскрывает причины существующих расхождений между диалогическими конструкциями ХХ и
ХХІ ст. в китайских художественных текстах и анализирует их приближенность к европейской
модели. Статья также демонстрирует динамику изменений диалоговых конструкций с XVIII по ХХІ ст.
Автор использует литературный материал указанных столетий с целью демонстрации процессов
стандартизации и оформления не только диалоговых конструкций, но и литературного языка.
Ключевые слова: диалогическое единство, диалогическая конструкция, диалог-расспрос, диалог-договор,
диалог-обмен впечатлениями, диалог-обсуждение / дискуссия.
Bilianina V. I. Types of the Dialogue Structures in the Language
of the Chinese Literary Texts of the XXI Century.
The research deals with types of the dialogue structures in the Chinese literary texts of the XXI century and their
correspondence with the dialogue structures of the XVIII century. The article contains the information on
different types of dialogue structures, selected from the classic Chinese literature of the XVIII – XXI century. The
author uses the literary material of the above named centuries in order to show the standardization way and the
formation way not only of the dialogue structures, but also of the literary language itself. The article also reveals
different (studies of the European scientists and their colleges from Ukraine and Russia) approaches to the
problem of dialogue structures, their types, classification and so on. On the basis of these works the unified
scheme of the types of the dialogue unity and dialogue structures is made. Using this scheme all of the
comparative researches are made. The scientific methods of synthesis, transformation analysis, inner
reconstruction, contrastive and typological methods have been used in order to figure out main dialogue types,
present in the language of the Chinese literary texts of the XVIII – XXI centuries. As a result, it is proved that
there is the dynamic change in the scheme of the dialogue structures from the XVIII – XXI centuries.
Key words: dialogical unity, dialogic design, dialogue-questioning, dialogue-agreement, dialogue- exchange of
experiences, dialogue-discussion.
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МАЛА ПРОЗА ДОРІС ЛЕССІНГ: ПОСУТНІ ВПЛИВИ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ТВОРЧОСТІ
У статті з’ясовано підходи до побудови художньої дійсності у коротких оповіданнях англійської
письменниці Доріс Лессінг на ранньому етапі творчості. Наприкінці 1940-х років авторка постала
перед питанням вибору творчих стратегій. Зазначена дилема вплинула на переосмислення особливостей
авторського стилю у подальших оповіданнях. Вони охоплюють множинні питання британської постколоніальної спадщини. При цьому, реалістичний підхід постає ключовим упродовж усієї творчої
кар’єри Д. Лессінг.
Ключові слова. мала проза Доріс Лессінг, творчий метод, африканський цикл коротких оповідань,
фемінізм, художня побудова дійсності, колоніалізм.
Постановка проблеми. Перші художні проби пера Доріс Лессінг позначилися дилемою у виборі
творчого методу. У цьому відношенні, англійська письменниця зазначає у вступі до добірки
''Африканські оповідання'' (''African Stories'', 1965) що тенденції малої прози даного періоду чітко
простежуються у двох коротких оповіданнях, а саме: ''Скринька для дрібниць'' (''Trinket Box'') та ''Кабан''
(''Pig''). Вони постають ''двома відгалуженнями на роздоріжжі'' [1: 8]. Перше оповідання: ''напружене, з
добре підібраною лексикою, та сповнене психологізму'' [1: 8]. Саме такі зразки малої прози, на думку
авторки, часто приписують жінкам. Друге оповідання: ''прямолінійне, широке за змістом і не передбачає
двозначностей'' [1: 8]. При цьому варто зауважити, що Д. Лессінг відкрито надає перевагу стилю
короткого оповідання ''Кабан''. Вагомим аспектом на користь такого вибору для письменниці постає
можливість для множинних інтерпретацій. Додатковою підставою для цього стала заява Д. Лессінг про
свою відданість реалістичному напрямку у літературі як найвищого вияву художньої творчості. Варто
зазначити, що ранній етап творчості англійської письменниці Д. Лессінг недостатньо досліджений в
українському літературознавстві. Дане твердження стосується як тематичного наповнення творів, так і
процесу становлення авторського стилю. Звідси – актуальність запропонованого дослідження.
Аналіз останніх наукових джерел. З-поміж праць українських учених, які торкаються малої прози Д.
Лессінг, варто виокремити дисертаційне дослідження Ольги Дерикоз ''Сучасні англійські версії short story у
контексті феміністичної ідеї: новелістика А. Картер, П. Фітцджеральд, А. Байєтт, Д. Лессінг'' [2], статті
Мар’яни Горлач ''Концепт "Інший" у романній дилогії Доріс Лессінг "П'ята дитина" та ''Бен серед людей'' [3],
Олени Подкоритової ''Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу'' [4], Сергія
Авраменко ''До питання про гендерну літературу'' [5], Анатолія Шпиталя ''Доріс Лессінг'' [6].
Мета статті полягає у розкритті особливостей художньої побудови дійсності у малій прозі Д. Лессінг
на ранньому етапі творчості.
Виклад основного матеріалу. Американська дослідниця Лорі Гіліленд зазначає у монографії
''Подорож усередину: спроби віднайдення власного голосу у ранній африканській прозі Доріс Лессінг''
(
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персонажам аналізованого короткого оповідання заново відтворити життя тітки Мод. Однак всі їхні
спроби зазнають невдачі, оскільки окреслена репродукція життєвих подій постає епізодичною і
фрагментарною. Такий наслідок – це закономірний результат відмови від відповідальності за власний
внутрішній світ та особистість.
Відсутність контролю за особистим життям спричиняє відчуття безпорадності і меншовартості. Така
відповідальність функціонує у ролі наскрізного мотиву короткого оповідання ''Скринька для дрібниць''.
Сама назва короткого оповідання містить фройдистський натяк на роль жінки. Ситуація деградації ''Яособи'' у конкретному випадку ще більше підсилює загальну песимістичність твору. Американська
дослідниця Еліс Маркоу у статті ''Патологія жіночої поразки у прозі Доріс Лессінг'' (''The Pathology of
Feminine Failure in the Fiction of Doris Lessing'', 1974) поширює таку негативну характеристику на усіх
героїнь коротких оповідань Д. Лессінг. Вона стверджує, що жіночі персонажі творів англійської
письменниці ''не в змозі взяти на себе відповідальність і змінити власну поведінку для досягнення
позитивних змін у власному житті'' [10: 97].
У даному контексті образ скриньки сповнений символічним змістом. Вона – це порожній контейнер
для речей. Пуста скринька віддзеркалює беззмістовність духовного світу і відсутність внутрішнього
стрижня. Життя тітки Мод постає калейдоскопом фрагментів доль її близьких. Тому швидке забуття, на
яке приречена тітка Мод, виглядає логічним за своєю суттю.
Кардинально відмінний наративний стиль пропонується умовному реципієнту у короткому
оповіданні ''Кабан''. Класичний всезнаючий екстрадієгетичний оповідач наділений силою і
відповідальністю. Така манера традиційно укорінена у ''чоловічий'' літературний канон від часу появи
реалістичного напрямку. Віддаленість, логічність і фактичність постають ключовими рисами такого
стилю. Від самого початку згаданого короткого оповідання Д. Лессінг використовує лаконічні прийоми
реалізму для характеристики головних героїв і подій: ''a bunched skirt, a copper armlet, a bright headcloth /
зібрана збоку спідниця, мідний браслет, яскрава хустинка (переклад – В. Л.)'' [8: 32]. Авторка без
зволікань і відступів описує складну ситуацію фермера. Для запобігання крадіжок зерна місцевими
мешканцями він наказує охоронцеві своїх землеволодінь вбивати ''диких свиней''.
Текст мовою оригіналу:
''And if it turns out to be a human pig, then so much the worse. My lands are no place for pigs of any kind'' [8: 34].
Текст мовою мети:
''Якщо виявиться, що це людиноподібна дика свиня, так тому і бути. Моя земля не місце для жодних
свиней'' (переклад – В. Л.).
Аналогічно до подій короткого оповідання ''Скринька для дрібниць'', головний герой твору ''Кабан''
відмовляється брати на себе відповідальність. Він перекладає її на охоронця Джонаса, таким чином
перетворюючи його у гнобителя.
Текст мовою оригіналу:
''Нe turned toward the others, holding the rifle uncomfortably on his arm, appealing that they should not
judge him'' [8: 34].
Текст мовою мети:
''Він повернувся до інших, тримаючи знітившись у руках рушницю, і висловив їм ухильне проханням
його не засуджувати'' (переклад – В. Л.).
Проте у чорношкірого сторожа схожа проблема, що й у англійського колоніста, якому він служить.
Його молодша дружина невірна йому і зраджує з молодим коханцем. Прагнення володіти іншими
людьми поєднує цих головних героїв. Варто зазначити, що ця тема постає лейтмотивом у всій
африканській прозі Д. Лессінг. Дилема Джонаса вирішується через сплановане умисне вбивство за
нібито порушення заборони власника проникати на поле.
Текст мовою оригіналу:
''A pig, said Jonas aloud to the listening moon, as he kicked the side gently with his foot, nothing but a pig.
He wanted to hear how it would sound when he said it again, telling how he had shot blind into the grunting,
invisible herd'' [8: 38].
Текст мовою мети:
''Кабан – голосно промовив Джонас до уважного місяця, перевернувши ногою тіло вбитого – всього
лиш кабан. Йому захотілося ще раз почути цю фразу: те, як він наосліп поцілив у шумне і невидиме
стадо диких свиней'' (переклад – В. Л.).
У творі чітко проявляється протиставлення двох сюжетних ліній, а саме: 1) конфлікт між фермеромколоністом та місцевим людом; 2) конфлікт між чоловіком і коханцем дружини. Так само, як і білий
фермер, Джонас виявляє свою домінантність через механізм насильства і пригноблення. Обидвох
чоловіків споріднює порушення наданих їм суспільством владних функцій.
Для Д. Лессінг коротке оповідання ''Кабан'' позначене вибором між створенням літературних прецедентів
та наслідування вже перевірених стратегій. Проблемним моментом нового шляху постає використання
чоловічої манери оповіді у творах, написаних жінкою. Американська дослідниця Лінда Андерсон вважає, що
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такий симбіоз може мати негативні наслідки. Вони виходять з постійної небезпеки через використання
категорій та жанрів, які стосуються патріархальної ідеології [11: 134]. У такій ситуації, на думку Л. Андерсон,
жінки переписують власне пригноблення. Окреслене використання чоловічого наративного стилю
позначилося для Д. Лессінг труднощами у формулюванні цілісного творчого методу.
Протилежну думку висловлює дослідниця Ніна Ауербах у праці ''Наповнення патріархатом'' (''Engorging
the Patriarchy'', 1987). Вона підтримує використання ''патріархальних напрацювань з метою недопущення
применшення і заперечення жіночої творчості'' [12: 153]. У даному контексті логічним суголоссям до
творчих вагань Д. Лессінг виступає поведінка Джонаса у короткому оповіданні Кабан. Він чинить так, як
йому дозволяють правила і закони білих колоністів. Тому, йому не загрожує покарання. Однак такий
контроль не належить головному герою від народження, а наданий у тимчасове користування.
Відсутність жіночих зразків для наслідування змушує Д. Лессінг вдаватися до імітації чоловічих
голосів. У цьому відношенні американський літературознавець Керол Крайст говорить про ''жіноче
уподібнення до письменника, якому висловлюється довіра'' [13: 5]. Дієвість такого підходу у творчості з
часом знижується через брак посутнього чоловічого досвіду.
Прагнення віднайти власний стиль приводить Д. Лессінг до пошуку альтернативного місця жінки у
суспільстві. Е. Маркоу влучно підсумовує окреслені пошуки набуттям особистої відповідальності. Такий
стиль моделює реалістичну побудову художньої дійсності, не позбавляючи жінок їхньої ідентичності. У
цьому відношенні Елен Фрідман і Міріам Фукс зазначають у статті ''Контексти і послідовності: вступ до
жіночої експериментальної прози англійською мовою'' (''Contexts and Continuities: An Introduction to
Women's Experimental Fiction in English'', 1989), що заперечення домінантних форм створює
альтернативний художній простір, у якому вільного вислову набуває змаргіналізована традиційною
патріархальною культурою жіноча творчість [14: 4]. Саме традиційні підходи отримують нове життя в
експериментах з малою прозою у виконанні Д. Лессінг.
Одним із проявів таких експериментів постає заперечення моменту прозріння і зміни у добірці коротких
оповідань ''Чорна мадонна'' (''Black Madonna'', 1966). У неї входять такі короткі оповідання, як: ''Кабан'' (''Pig'',
1948), ''Відьомство не продається'' (''No Witchcraft for Sale'', 1951), ''Старий вождь Мшланга'' (''Old Chief
Mschlanga'', 1951), ''Світанок у вельді'' (''Sunrise on the Veld'', 1951), Зрадниці (''Traitors'', 1954), ''Чорна мадонна''
(''Black Madonna'', 1957), ''Скринька для дрібниць'' (''Trinket Box'', 1966).
Коротке оповідання ''Старий вождь Мшланга'' містить опис виховання білої дівчинки. Американська
дослідниця Джудіт Ґардінер вважає персонаж твору автобіографічним. Дитинство головної героїні
сповнене нагадуваннями про її вищість порівняно з корінним населенням.
Текст мовою оригіналу:
''She could tease a small black child as if he were a puppy – save that [she] would not throw stones and sticks
at a dog without a sense of guilt'' [8: 49].
Текст мовою мети:
''Вона могла поводитися з чорношкірими ровесниками як з цуценятами. Однак після побиття палицею
чи кидання каміння у собак у неї все ж виникло би почуття провини'' (переклад – В. Л.).
На початку твору авторський оповідач веде мову про дівчинку у третій особі. При цьому вона
позбавлена імені. Описуючи її авторка використовує контекстуальні синоніми ''воно'' (''it''), ''вона'' (''she''),
''дитина'' (''child''). Зміна плану оповіді від третьої до першої особи починається у чітко окресленому
хронологічно реченні: ''Одного вечора, коли мені було десь чотирнадцять років … (переклад – В. Л.) /
One evening, when I was about fourteen ..." [8: 49].
При цьому перша особа веде оповідь лише у ті моменти, які віддаляють її від колишньої расистської
ідентифікації із дитинства. Таким чином, має місце споглядання власного життя з використанням
стороннього погляду. Згадана техніка передбачає часове і просторове дистанціювання від колишнього
образу. Підліткові зустрічі з вождем проходять через дорослу свідомість. Вони принесли нове розуміння
у стосунки між людьми і оточуючим світом. Дані відносини сповнені несправедливого ставлення до
чорношкірого населення, в якого забрали землю і переселили у резервації. Пригнічене усвідомлення
цього моменту проступає під час пошуків колишнього села вождя Мшланги.
Текст мовою оригіналу:
''It was a new fear. For all the years I had walked by myself over this country I had never known a moment's
uneasiness; in the beginning because I had been supported by a gun and the dogs, then because I had learnt an
easy friendliness for the Africans I might encounter'' [8: 53].
Текст мовою мети:
''Нові страхи. Упродовж всіх років мого життя у цій країні у мене не виникало жодного незручного
моменту. Тому що спочатку мене охороняли собаки і зброя. А згодом – мені зустрічалася виключно
безмежна доброзичливість африканського люду'' (переклад – В. Л.).
Несправедливість у поведінці білих колонізаторів щодо корінного населення чітко проступає у
даному епізоді твору. Йому передує усвідомлення головної героїні ролі людини у Всесвіті. Два моменти
поєднуються у ситуативній іронії.
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Текст мовою оригіналу:
''I was listening to the quick regular tapping of a woodpecker when slowly a chill feeling seemed to grow up
from the small of my back to my shoulder, in a constricting spasm like a shudder, and at the roots of my hair a
tingling sensation began and ran down over the surface of my flesh, leaving me goosefleshed and cold, though I
was damp with sweat'' [8: 53].
Текст мовою мети:
''Я саме вслухалася у швидкий і безперервний стукіт дятла, коли відчула неприємну прохолоду, яка
підіймалася повільно по спині вверх до плечей. Мене почало трусити від самих кінчиків волосся, по
всьому тілі проступила гусяча шкіра і я вкрилася холодним потом'' (переклад – В. Л.).
Ефект іронічності досягається протиставленням двох перспектив короткого оповідання: безмежний
позачасовий континуум поглинає одиничний і мініатюрний момент людського буття. При цьому роль
іронії у даному контексті відкриває нове розуміння і підходи стосовно сприйняття реальності, в якій
перебуває дівчина. Керівна біла раса виступає у ролі тимчасових зайд і окупантів на фоні незмінної і
перманентної у своєму статусі природи.
Нове бачення приносить споріднений погляд на існування. Проте зближення з аборигенами і
намагання поділитися з ними відчуттям несправедливості призводить до несприйняття. Як влучно
зазначила з цього приводу американська дослідниця Мері Сінглтон у праці ''Місто і вельд у творчості
Доріс Лессінг'' (''The City and Veld: the Fiction of Doris Lessing'', 1977), причиною такої ситуації постає
біла шкіра, яка несе з собою провину узурпаторів [15: 42]. Укорінена провина має своїм кінцевим
результатом усвідомлене відторгнення.
Текст мовою оригіналу:
''I should not have come here. What had I expected? I could not join the natives socially: the thing was
unheard of. Bad enough that I, a white girl, should be walking the veld alone as a white man might: and in this
part of the bush where only Government officials had the right to move'' [8: 55].
Текст мовою мети:
''Мені не слід було сюди приходити. На що ж я сподівалася? Я не можу просто так стати суспільним
цілим з місцевими – такий акт нечуваний. Вже вистачає і того, що я, біла дівчина, наодинці прогулююся
вельдом, як чоловік. Та ще й у цій частині буша, де мають право пересуватися виключно чиновники''
(переклад – В. Л.).
У даній ситуації зневажливе ставлення чорношкірих мешканців до героїні містить два аспекти:
належність до жіноцтва та білий колір шкіри. Парадоксальним моментом такого приниження постає той
факт, що відчуття жіночої меншовартісності допомагає головній героїні зблизитися з чорношкірим
вождем Мшланга. Їх надійно поєднує комплекс жертви. Проте таке зближення короткотривале, оскільки
дівчина все ж належить до колоністів-гнобителів. Англійський літературознавець Майкл Торп зазначає з
цього приводу у монографії ''Доріс Лессінг'' (''Doris Lessing'', 1973), що описаний момент маркує
''особистісне пробудження персонажа твору'' [16: 17]. Таке усвідомлення суголосне назві африканської
добірки коротких оповідань Д. Лессінг ''Це була країна старого вождя'' (''This was the Old Chief’s
Country'', 1952). Трагічне розуміння завданої кривди призводить до появи відчуття провини перед
вождем за надані страждання і незаконну експропріацію землі. Неможливість змити з себе провину і
відмовитися від колоніальної спадщини перешкоджає повному переродженню білої колоністки.
Висновки. Аналізовані короткі оповідання з добірки ''Чорна мадонна'' заперечують можливість для
прозріння головних героїв через потенційну болісність і необхідність визнання власної провини за
вчинки з минулого. Чинниками даного заперечення постають духовна заскорузлість персонажів та
ідеологічні догми суспільства. Така екзистенційна позиція призводить до особистісної життєвої трагедії,
яка розвивається у кожному з творів циклу. Дані короткі оповідання маркують чіткий перехід у напрямку
реалістичного зображення дійсності. При цьому, Д. Лессінг по-новому переосмислила ''чоловічу'
традицію у літературі. Елементи класичної художньої світобудови у її творчості гармонічно співіснують
з феміністичними і пост-колоніальними впливами.
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Луцик В. И. Малая проза Дорис Лессинг: важные воздействия на раннем этапе творчества.
В статье установлены подходы к построению художественной действительности в коротких
рассказах английской писательницы Дорис Лессинг на раннем этапе творчества. В конце 1940-х годов
автор стала перед вопросом выбора творческих стратегий. Указанная дилемма повлияла на
переосмысление особенностей авторского стиля в дальнейших рассказах. Они охватывают
множественные вопросы британского постколониального наследия. При этом, реалистичный подход
выступает ключевым на протяжении всей творческой карьеры Д. Лессинг.
Ключевые слова. малая проза Дорис Лессинг, творческий метод, африканский цикл коротких рассказов,
феминизм, художественное построение действительности, колониализм.
Lutsyk V. I. Doris Lessing’s Short Fiction: Major Influences at the Early Stage of the Literary Career.
The article concerns approaches to the artistic reality construction in Doris Lessing’s short stories at the
early stage of her literary career. At the end of the 1940’s the English author was faced with the choice of
creative strategies to be applied in her works. The mentioned dilemma brought about the new definition of the
author's style as featured in later short stories. They cover multiple issues of the British post-colonial
heritage. At the same time, the realistic approach appears to be essential during D. Lessing’s entire creative
career. It should be noted that D. Lessing’s literary output is insufficiently researched in the Ukrainian
literary criticism. This statement is applied to the thematic content of her works and to the process of
establishing the distinct author's style. Hence is the relevance of the proposed research. The purpose of the
article is to reveal the major features and principles guiding D. Lessing’s choice of narrative strategies at the
early stage of her literary career. In order to achieve this aim we have employed the descriptive method as
well as feminist and post-colonial approaches to analyzing literary works. In conclusion, we should state that
the denial of dominant forms has created the alternative artistic space in which the free expression becomes
marginalized by the traditional patriarchal culture. These traditional approaches received new life in D.
Lessing’s experiments with short fiction.
Keywords. Doris Lessing’s short fiction, creative method, African short stories, feminism,
artistic reality construction.
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ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ СМЕРТІ В ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У статті з’ясовано семантику образів, які є художньою реалізацією концепту смерті у ліричних творах
Т. Шевченка. Асоціативно пов’язані та протилежні образи, які складають семантичне поле означеного
концепту, увиразнюються паралелями з архетипно-міфологічною образністю, народнопісенними
мотивами та фольклорною символікою. Зроблено висновок, що виявлення асоціативних образносмислових варіантів втілення концепту смерті через міфопоетичну модель світу підтверджує
багатогранність ідіосфери автора, збагачену через національний та світовий культурний досвід.
Ключові слова: концептосфера, міфологізм, асоціативна образність, символ.
Постановка проблеми. Концептуалізація світу в художньому тексті неможлива без врахування
специфіки індивідуально-авторського способу сприйняття дійсності (авторської картини світу), оскільки
це дозволяє простежувати в художньому тексті світоглядні позиції, актуальні та аксіологічно важливі і
для читача, і для культурно-історичного дискурсу. У світлі когнітивної теоретичної парадигми художній
текст осмислюється як складний знак, що виражає знання письменника про дійсність, втілені в його творі
у вигляді індивідуально-авторської картини світу [1: 24].
Концептосфера автора (ідіосфера) конструюється з системи асоціативних та конотативних вузлових
центрів, своєрідної множини точок, які, нагадуючи собою павутину, утворюють складну синтетичноаналітичну єдність. Зміст концептуального простору визначається культурним, науковим,
загальнонаціональним досвідом автора, дискурсивними тенденціями, історичними умовами та
світоглядно-філософськими орієнтирами тієї чи іншої епохи.
Художня картина світу формується в системі концептів, словесно-образно втілених у творі. Концепт
у художньому тексті набуває естетичної трансформації, стає "художнім концептом" [2: 275]. Художній
концепт функціонує як система, в структуру якої входять автор (індивідуально-авторський компонент),
традиція (як хронологічний зріз, в якому творився текст), культура (поле знань про світ), читач
(синхронне розуміння тексту, яке формується під впливом традицій сучасності та залежить від
індивідуальної концептосфери інтерпретатора) та мовна система, звідки автор черпає ресурси для
кодування тексту, а читач – розшифрування комунікативного коду. Концепт, включений в образну
тканину твору, постає одночасно компонентом загальнонаціональної асоціативно-вербальної мережі.
Дихотомія життя та смерті, яка лежить в основі екзистенційної діалектики, здавна і постійно
хвилювала людство. В кожну епоху концептуалізація образу смерті в літературі набувала своєрідної
художньої трансформації, що призводило до зміщення асоціативних та конотативних центрів. Такий
аксіологічний зсув спостерігається і в епоху романтизму, що стало наслідком переорієнтації в
аксіологічній сфері проблеми співвідношення життя та смерті. На думку Є. Ю. Саприкіної, в епоху
романтизму макроконцепти життя та смерті, які зазвичай сприймалися і розумілися індивідом як поняття
абсолютно різні, кардинально протилежні та несумісні, "можуть не лише заперечувати, а й доповнювати
один одного, присвоюючи собі конотації свого антиподу" [3: 7-8].
Природа такої концептуальнї єдності зумовлена одночасним взаємозапереченням та
взаємоствердженням. Життя та смерть є складовою єдиного природного циклу, де вмирання вважається
логічною і невід’ємною умовою продовження життя. Тому важливо наголосити, що в романтичній
образності семантичне поле концепту смерті структурується не лише з синонімічних образів-асоціацій
(небуття, загибель, невідворотність, кінець, тління, знищення, вбивство, утоплення), а й з антонімічних
(народження, воскресіння, продовження, перехід, переродження, перевтілення). Смерть у романтизмі
перестала осмислюватися як абсолютний кінець, відхід у ніщо, оскільки романтична свідомість
апелювала до міфу та архетипу як першооснов людського буття, до фольклорно-міфологічної тематики
та образності. Міфопоетичне розуміння світу базується на принципах синкретизму, нерозривного
взаємозв’язку протилежностей (життя та смерті, реального й фантастичного, природнього та
надприроднього), символізму, ірраціональності, фантастичності, циклічності та повторюваності: ''Тіло''
міфу власне й конструюється, нарощується, коло за колом, з інваріантних, словесних і смислових
структур і те, що за законами індивідуальної художньої творчості може бути розцінене як бідність
зображувально-виражальних засобів, для міфа, котрий артикулює мовою символів, насамперед, архетипи
колективного несвідомого є єдино адекватним способом словесної ''розмітки'' світу" [4: 86-87].
Аналіз останніх досліджень. Міфопоетичну природу художніх текстів Т. Шевченка у сучасному
літературознавстві простежувала О. Забужко ("Шевченків міф України"). Г. Грабович вважає, що "при
розкритті міфологічного значення, котре існує на глибинному рівні, виявляється також індивідуальна
© Суворова Л. К., 2014
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психологія поета"[5: 156]. І. Дзюба констатує, що у творчості поета міф функціонує як "одна з тривких
підстав людської культури, форма існування тривких і позачасових цінностей" [6: 663]. На думку
Т. Мейзерської, Т. Шевченко не творить міф, він знаходиться всередині міфу і діє через нього [7: 16].
Про мінорний характер Шевченкових поезій, в яких частково порушувались питання проблеми небуття,
сенсу людського існування, зазначали Г. Грабович [5: 59], В. Дмитрук [8], проте семантизація образності,
художньо втіленої через концепт смерті в науковому дискурсі залишається на сьогодні поза увагою. У
Т. Шевченка як одного з найяскравіших представників романтичного світовідчуття в українській літературі
онтологічна проблема смерті в ідейно-тематичному арсеналі посідала одне з ключових місць.
Мета статті полягає у з’ясуванні семантики образів, які є художньою реалізацією концепту смерті
через паралелізм з архетипно-міфологічною образністю, народнопісенними мотивами та фольклорною
символікою. Спробуємо визначити низку образних варіантів, які домінують в художній реалізації
концепту смерті (див. рис. 1):

Рис. 1.
Виклад основного матеріалу. Однією з домінантних образних опозицій, яка варіює в образній системі
автора, є протиставлення "кохання – смерть". Героїня балади "Причинна" через велику безнадію на
повернення коханого з війни не бачить сенсу жити далі ("білим світом нудить" [9: 75]). Його смерть вона
розцінює як власну, що схоже на так звану недугу-на-смерть [4: 127]. Екзистенційна криза штовхає героїню на
смерть, яка здається їй звільненням від душевних страждань. Образ чарівного зілля, яке дала дівчині ворожка,
асоціюється із ритуалом жертвопринесення. Воно є невід’ємним атрибутом цього ритуального дійства,
"кривавою зброєю", через магічні властивості якої головна героїня опиняється на межі між життям та смертю,
а згодом помирає. Авторська подача психофізіологічного межового стану героїні увиразнюється епітетом
напівсонна (ні жива, ні мертва) та персоніфікованим образом мари. Смерть подається в фольклорноміфологічному ключі – головна героїня помирає від чарівного зілля і лоскоту русалок: "Кругом дуба
русалоньки / Мовчки дожидали; / Взяли її, сердешную, / Та й залоскотали" [9: 77]. Козак, який живим
повертається з війни і знаходить свою кохану мертвою, не стримує власного болю і також закінчує життя
самогубством: "За що ж вони розлучили / Мене із тобою?'' / Зареготавсь, розігнався – / Та в дуб головою!" [9:
77]). Дієслово зареготавсь означує психологічний стан божевілля, в якому перебуває козак, коли побачив
свою кохану мертвою. Самогубство козака – помста самому собі за її смерть: вбивши себе, герой долає
смерть, яка розлучила його з коханою на цьому світі.
Семантичне поле концепту смерті в баладі "Причинна" розширюється та увиразнюється завдяки
використанню автором народнопоетичної символіки – образів третіх півнів, сичів, калини, явора. Півень
виступає часовим провісником межового стану доби – світанку, що символізує народження і є проявом всього
світлого, нового, та ночі – часу дії темної бісівської сили, пори, сприятливої для демонічних ритуалів
переродження, перевтілення, пробудження мертвих. Сич у народній поетиці є передвісником біди, смерті,
нещастя. Явір символізує безсмертя, сум та журбу. Калина є знаком фізіологічної та духовної зрілості
дівчини, дівочої чистоти, символом жінки, сповненої життєдайної сили. Крім того, ця рослина є символом
пролитої крові загиблих воїнів [10: 57]. Символічна семантика цих рослинних образів характеризує
внутрішній стан героїв, підкреслює сакральність почуттів та жертовний характер їхньої смерті.
Інший асоціативний образ, із яким Т. Шевченко пов’язує концепт смерті, – сон: "А дівчина спить під
дубом / При битій дорозі. / Знать, добре спить, що не чує, / Як кує зозуля, / Що не лічить, чи довго жить...
/ Знать, добре заснула" [9: 77-78]. У народних віруваннях сон семантично тотожний смерті, тому що під
час сну душа здатна покидати тіло і в такий спосіб бачити майбутнє, спілкуватися з померлими,
переміщуватися на великі відстані, володіти чарівними предметами і т. п. [11: 108]. Психофізіологічна
природа сну, за народними переказами, характеризується тимчасовим відходом душі від тіла та
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недовготривалим перебуванням у світі мертвих; сон закінчується тоді, коли душа повертається до тіла.
Коли ж душа покидає тіло назавжди, настає "довготривалий сон" – смерть [10: 239] Образне
ототожнення смерті зі сном зберігається також у християнських релігійних текстах. Наприклад, у
пасхальному ексапостиларії говориться, що Христос "плоттю заснув", а не помер Ось тому померлий –
це тільки сплячий (усопший) [12].
Композиційно близькою до попереднього твору є балада "Тополя", головна героїня якої через розлуку
з коханим, що не повернувся з походу, сповнена думок про безсенсовість подальшого свого існування,
оскільки смуток та меланхолія індивіда є його суб’єктивною реакцією на втрату коханої людини чи
поняття, що її замінило [8]: "Без милого батько, мати – / Як чужії люди, / Без милого сонце світить – / Як
ворог сміється, / Без милого скрізь могила..." [9: 116]. Мати бачить, як дочка "сохне, як квіточка", тому
хоче віддати її заміж за багача. Шлюб із багачем-нелюбом для дівчини гірший за смерть: "Легше, мамо, в
труні лежать, / Ніж його (старого багача – Л. С.) побачить" [9: 116]. Такий депресивний стан
рівнозначний тимчасовій смерті і водночас є етапом духовного оновлення [8]. Дівчина жадає смерті як
моменту визволення, як єдиного способу уникнути примусової зради: "Не хочу я панувати, / Не піду я,
мамо! / Рушниками, що придбала, / Спусти мене в яму" [9: 116]. Міфо-ритуальне значення образу
весільних рушників, які символізують подружню єдність та сімейне щастя, зміщується: в цьому
контексті вони є засобом переправи у світ мертвих.
І. Франко у праці "Тополя Т. Шевченка" зазначав, що автор у своїй баладі "злучив у одно два осібні
мотиви казочні: про те, як дівчина при помочі чарів викликує неприсутнього милого, і про те, як дівчина
перемінюється в тополю" [13: 78-79]. Прискорення смерті через ритуальні магічні дії подається автором
в наступному епізоді балади, коли дівчина просить допомоги у ворожки: "Коли не жив чорнобривий, /
Зроби, моя пташко! / Щоб додому не вернулась..." [9: 117]. Ворожка просить дівчину виконати "її волю",
дає зілля, яке "все лихо загоїть" [9: 117] і виголошує цілу систему містичних вказівок і табу: піти до
криниці, вмитися вдосвіта водою, бігти і не озиратися, випити тричі зілля, виглядати місяця [9: 118]. Всі
ці магічні дії генетично пов’язані з віруваннями в силу природи, магію чисел, в священну дію різних
предметів. Після їх виконання дівчина почала викликати дух милого і співати пісню, звертаючись до
тополі, внаслідок чого й сама "На диво серед поля / Тополею стала" [9: 117]. Походження мотиву
перетворення дівчини в тополю має народнопісенне підґрунтя (народна пісня "При березі, при морі...").
Таким чином, семантика концепту смерті у баладі Т. Шевченка увиразнюється через фольклорноміфологічні образи та мотиви.
У баладі "Лілея" концепт смерті художньо реалізується в образах переродження / перевтілення. В
основу балади ліг народнопісенний мотив про перетворення дівчини на рослину. Автор не просто
художньо втілює народний мотив, він порушує паралельно іншу проблему – соціальної смерті та
моральної бездушності, які є результатом постійного протистояння панства та громади. Незаконно
народжена дівчина, перетворена згодом на лілею, була проклята матір’ю, людьми, які хотіли її вбити:
"Остригли, накрили / Острижену ганчіркою. / Та ще й реготались. / Жиди навіть нечистії / На мене
плювали" [9: 375]. Смерть постає у творі невід’ємним компонентом природного циклу, умовою для
чергового переродження: "А весною процвіла я / Цвітом при долині, / Цвітом білим, як сніг, білим!" [9:
375]. Образ білої лілеї, за народними переказами, символізує душі померлих; ці квіти проростали на
могилах тих, хто був безневинно осуджений [14: 55]. Автор констатує, що дівчина померла зимою, а
процвіла квіткою навесні, тому зима як пора завмирання всього живого в цьому контексті асоціативно
зближується з образом смерті, а весна асоціюється з життям, початком нового циклу, відродженням.
У поезії "Думка" ("Вітре буйний, вітре буйний…") концепт смерті пов’язується з проблемою поєднання
закоханих, вирішення якої досягається через скоєння самогубства. Лірична героїня чекає на свого коханого і
запитує про нього в природних стихій вітру та моря, але водночас вона замовляє-прохає про власну смерть:
"Коли милого втопило, / Розбий синє море; / Піду шукать миленького, / Втоплю своє горе, / Втоплю свою
недоленьку, / Русалкою стану" [9: 81]. Самогубство постає для ліричної героїні єдиним способом визволення
від страждань, недолі, горя та можливістю бути разом зі своїм обранцем: "Коли ж згинув чорнобривий, / То й
я погибаю. / Тогді неси мою душу / Туди, де мій милий, / Червоною калиною / Постав на могилі" [9: 81]. У
цих рядках прочитується фольклорно-міфологічний мотив про переселення душ. Т. Шевченко асоціює смерть
із переродженням, переходом душі в іншу матеріальну субстанцію: дівчина просить повітряну стихію
перенести її душу в "тіло" калини, яка росте на могилі юнака. Віра в переселення душ досить поширена в
різних культурах. Наприклад, Е. Тайлор констатує, що душі померлих здатні переселятися в дерева і навіть
дрібні рослини [15: 238-239]. Отже, в цьому контексті смерть постає необхідною умовою, невід’ємною
ланкою процесу переродження (перевтілення), мета якого полягає в єднанні закоханих.
Самогубство як втеча-звільнення від життя, проблем, безвиході, свідчення психологічної та фізичної
втоми прочитується в поемі "Катерина": "Серед ставу / Мовчки опинилась. / ''Прийми, Боже, мою душу, /
А ти – моє тіло!'' / Шубовсть в воду!..". Якщо у вищеаналізованих творах кохання має еротичний
жертовний характер (закохані намагаються поєднатися в любові через смерть), то в цьому випадку
спостерігаємо його танатичний (згубний) вияв. Самознищення здійснюється з метою втечі від згубного
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почуття для отримання спокою та вічного спочинку. Деструктивні мотиви градаційно наростають у долі
головної героїні: 1) кохання до москаля як порушення суспільно-прийнятної поведінки; 2) народження
дитини поза шлюбом; 3) суспільний осуд жінки-покритки; 4) зречення батьків і вигнання дівчини з дому
– соціальне сирітство; 4) відторгнення покритки москалем і приречення на сирітство дитини; 6)
самогубство. Кожен із перерахованих моментів у композиції поеми містить елементи соціальної смерті
героїні, поступово наближаючи її до самогубства.
Семантично-асоціативне поле концепту смерті в творчості Т. Шевченка включає в себе також образи
вбивства. Вбивство є ключовою дією в баладі "Утоплена". Композиційно твір розпочинається заспівом, в
якому автор протиставляє двох персонажів – матір, яка "по тім боці / Рве на собі коси?.. " та дочку, що
"по сім боці / Чеше косу…" [9: 203]. Інтрига заспіву поступово змінюється зав’язкою, де автор описує
роки молодості матері і її красу: "за нею / Козаки ходили, / Поки вдова без сорома / Дочку породила" [9:
203-204]. Проте роки йшли, мати старіла, а незаконно народжена дочка дорослішала і ставала щораз
кращою. Автор наче намагається продемонструвати швидкоплинність людського буття, невідворотність
фізіологічних змін та смерті. Мати усвідомлює конечність свого існування, тому через заздрощі вбачає в
дівчині суперницю і йде до ворожки за отрутою, поїть нею дочку, та марно. Згодом вона пропонує Ганні
піти до озера скупатися, де за ними спостерігає молодий рибалка. Мати в гніві проклинає Ганну: "Од
злості німіє; / То жовтіє, то синіє; / Розхристана, боса, / З роту піна; мов скажена, / Рве на собі коси" [9:
206], врешті кидає її в воду, щоб утопити. Поведінка матері свідчить про її внутрішню фрустрацію, жінка
померла як матір, вона жадає смерті для дочки, яка є часткою її власної плоті. Жінка умовно переживає
кілька смертей – свого материнського Я, смерть дитини як частки себе і власну фізіологічну смерть.
Навіть у власній смерті не знаходить вона спочинку через скоєний нею гріх убивства; її душа, сповнена
бісівської сили, скитається по березі озера, мов примара. Дівчина ж перетворюється на русалку і разом із
молодим рибалкою, який гине заради єднання з коханою, йде жити під воду. Образ русалки в
фольклорно-міфологічній семантиці наділений архетипним значенням згубного, спустошливого,
руйнівного характеру. Міфологічного сенсу в цьому творі набуває також момент занурення в воду
(купання, утоплення). Х. Керлот зауважує, що "занурення у воду означає повернення у невпорядкований
стан, що, з одного боку, осмислюється як смерть і знищення, а з іншого боку, як відродження, оскільки
вода скріплює життєву силу" [16: 116].
Тема кохання та смерті сироти порушується у поезії "У неділю не гуляла". Т. Шевченко не просто
зображує смерть хворого чумака в дорозі, на якого вдома чекає кохана, він акцентує сирітство героя, про
якого ніхто не згадає, до якого ніхто не прийде на могилу: "Як лист за водою, / Пішов козак з сього світа,
/ Все забрав з собою" [9: 282]. Така смерть обділена пам’яттю, лише хрест, на якому пов’язана хустка,
вказуватиме перехожим на чиюсь могилу. Дівчина глибоко переживає втрату коханого і віднаходить
порятунок у чернецтві. Її вчинок також вказує на перевагу танатичних мотивів – зречення від світу,
самотність, обмеження у життєвих потребах, система табу.
Образ сироти автор семантично пов’язує з недолею та частково зі смертю. У поезії "Думка" ("Тяжковажко в світі жити…") автор характеризує сирітство як щось гірше від смерті, або рівноцінне їй, оскільки
втрата найближчих людей розцінюється як власна смерть. Т. Шевченко подає опозиційну
характеристику багача та сироти: "Багатого губатого / Дівчина шанує, / Надо мною, сиротою, / Сміється,
кепкує" [9: 83]. Сирота приречений на неволю і вбачає у смерті єдиний шлях отримати свободу. Сенс
життя втрачено, якщо нема долі, про що каже ліричний герой у поезії "Думка" ("Нащо мені чорні
брови..."): "Серце в’яне, нудить світом, / Як пташка без волі. / Нащо ж мені краса моя, / Коли нема долі? /
Тяжко мені сиротою / На сім світі жити" [9: 84].
У поезії "За байраком байрак…" автор порушує теми пам’яті, історії, пошани до героїв, місць їх
вічного спочинку та проблему братовбивства. Козак, який щоночі встає з могили, йде в степ співаючи:
"Наносили землі / Та й додому пішли, / І ніхто не згадає" [17: 13]. Душі неупокоєних та непохованих
належним чином козаків (невиконання ритуального поховального обряду) не приймає у своє
народжувально-поглинаюче лоно земля (йдеться про два протилежні аспекти матері-землі – життєдайний
та смертоносний) [10: 265]. Небіжчиків земля може не приймати через важко скоєні гріхи, про що автор і
говорить: "Свою кров розлили / І зарізали брата. / Крові брата впились / І отут полягли / У могилі
заклятій" [17: 13]. Вбивство вважається тяжким гріхом, оскільки порушується основна з Божих заповідей
"Не вбий", тому душі померлих не можуть знайти спочинку і скитаються в безлюдному степу. Козак
оживає вночі, в пору дії темної бісівської сили; лише коли треті півні проспівали, "Провалився козак, /
Стрепенувся байрак, /А могила застогнала" [17: 14].
Проблему зради як вияв соціально-моральної гибелі автор розкриває в поезії "Не кидай матері!.."з
циклу "У казематі". Дівчина, яка покинула матір і рідний будинок, промінявши їх на царські палати,
розкошує і не визнає своєї зради: "Куда полинула, де ділась? / До кого ти перелетіла? / В чужій землі, в
чужій сем’ї / Кого ти радуєш?" [17: 15]. Автор показує соціальну загибель героїні через зраду, порушення
національних, громадських, моральних, сімейних, етичних табу. У поезії прочитується важливий
міфологічний закон світобудови – єдність людини з тим, що її оточує. Як тільки індивід помирає –
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помирає все, з чим він був пов’язаний: помирає матір, сумує гай, не співає пташка, завалюється криниця,
усихає верба, стежка терном заростає – все це зазнає краху в момент смерті героїні.
Висновки і перспективи дослідження. Отже, концепт смерті у ліричних творах Тараса Шевченка
представлено через систему асоціативно пов’язаних образів – вбивство, самогубство, жертва, могила,
гроб, хрест, загибель, втрата, хвороба, недоля, сирота. Не менш важливими для художньої реалізації
цього концепту є образи, які зазвичай протиставляються смерті, або ж із нею прямо не пов’язуються –
переродження, сон, перевтілення, перехід, перетворення, вічна радість, спочинок, звільнення, єднання з
коханим. Такий синонімічно-антонімічний ''образний набір'' асоціативного поля означеного концепту
пояснюється романтичним світовідчуттям та осмисленням дійсності через міфо-архетипну, фольклорну
та народнопоетичну символіку, згідно з якою смерть розцінюється не просто як кінцева точка, а як
початкова фаза буття, невід’ємна складова подальшого чергового народження, один із компонентів
природного циклу. Виявлення асоціативних образно-смислових варіантів втілення концепту смерті через
міфопоетичну модель світу підтверджує багатогранність ідіосфери автора, збагачену через національний
та світовий культурний досвід.
У цій статті лише частково з’ясовано семантику образів, які відображають художню реалізацію
макроконцепту смерті в ліриці Т. Шевченка. Оскільки концептосфера поета на сьогодні лишається
малодослідженою, то подальше вивчення означеної проблеми через призму когнітології може більш
детально з’ясовуватися на стильовому, інтертекстуальному та композиційному рівнях.
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Суворова Л. К. Художественное воплощение концепта смерти в лирических произведениях
Тараса Шевченка.
В статье выясняется семантика образов, которые являются художественной реализацией концепта
смерти в лирических произведениях Т. Шевченка. Ассоциативно связанные и противоположные образы,
которые составляют семантическое поле определенного концепта, становятся выразительнее
благодаря параллелям с архетипно-мифологической образностью, народнопесенными мотивами и
фольклорной символикой. Сделан вывод, что выявление ассоциативных образно-смысловых вариантов
олицетворения концепта смерти через мифопоэтическую модель мира подтверждает многогранность
идиосферы автора, обогащенную через национальный и мировой культурный опыт.
Ключевые слова: концептосфера, мифологизм, ассоциативная образность, символ.
Suvorova L. K. The Artistic Expression of the Death Concept in the Lyric Poetry by Taras Shevchenko.
Semantics of characters that are the artistic realization of the death concept in the poems by Taras Shevchenko turns
out in the article. As the artistic concept functions in the text as a structure, then the determinative system of values of
the death concept requires bringing in the individually-authorial component, tradition, cultures as the field of
knowledge about the world and languages. From this an author gives the resources for the text code and a reader
decodes the communicative code. The mythological and poetic basis of the artistic texts by T. Shevchenko is traced on
the basis of works by O. Zabuzhko, G. Grabovych, I. Dziuba, T. Meizerska, І. Franko. Ethnographic researches by
Metropolitan Ilarion, Kh. Kerlot, E. Taylor and A. Temchenko were used during the interpretation of the poems. The
death concept in poems by Taras Shevchenko is presented as the system of the associative constrained characters.
They are a murder, a suicide, a victim, a grave, a coffin, a cross, the death, the loss, the illness, the bad fate, an
orphan. The artistic realization of this concept is incarnated in the characters of the synonymous character. The
characters that are contrasted to the death or do not contact with it are the regeneration, the dream, the reincarnation,
the transition, the transformation, the eternal gladness, the rest, the liberation, the unity with a darling person. The
opposite characters are constrained associatively. They form the semantic field of the marked concept. Also they are
done distinctly with the parallels with the archaic and mythological vividness, folk song reasons and folklore
symbolics. According to that the death is not interpreted as the eventual point, but as the initial phase of the existence,
the inalienable constituent of further birth, one of the components of the natural cycle.
Key words: conceptosphere, mythologism, associative imagery, symbol.
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ЖІНОЧІ ПОСТАТІ ТА ЇХНЯ ІСТОРИЧНА РОЛЬ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ
У статті описано та проаналізовано жіночі постаті, згадані у Галицько-Волинському літописі.
З’ясовано, що Галицько-Волинський літопис звертає увагу на жінок частіше, ніж Повість минулих літ
чи Київський літопис. Також виявлено, що жіночий світ Галицько-Волинського літопису має зокрема
іноземний характер, бо окрім історичних постатей Київської Русі (Галицько-Волинського князівства), у
ньому йдеться також і про польських, угорських та німецьких королев, герцогинь тощо. Зроблено
висновок, що така посилена увага до жінки у цьому творі пізнього середньовіччя пояснюється
збільшенням ролі жінок в тогочасній історії, коли жінки брали участь у політичних справах, або й
ставали на чолі держави як регенти, або навіть як повноправні спадкоємиці.
Ключові слова: Галицько-Волинський літопис, Галицько-Волинське князівство, жінка, дружина,
історична постать, князь, княгиня, король, королева, герцог, герцогиня, Київська Русь, Угорщина,
Польща, українська література, черниця, свята, благочестива.
Постановка проблеми. З усіх трьох літописів, які складають своєрідну трилогію історіографії
Київської Русі, ''Галицько-Волинському'' найбільше підходить умовне визначення ''жіночий'', за
аналогією до Євангелія від Луки. Якщо ''Повість минулих літ'' містить приблизно з десяток більш-менш
змістовних образів жінок, в той час, як описує багато століть (якщо навіть не рахувати недатованої її
частини, ''Київський літопис'' повідомляє чималу кількість жіночих імен в історії князівства, але з них
помітними є лише одиниці, то ''Галицько-Волинський літопис'', розповідаючи про події одного лише XIII
ст., і концентруючись здебільшого лише навколо історії Галицького-Волинської Русі, не оминає увагою
приблизно 15-16 жіночих постатей, майже в кожної з яких непересічна доля.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роботу над дослідженням Галицько-Волинського
літопису проводили чимало українських та російських науковців, зокрема М. Грушевський [1],
І. Франко, І. Махновець [2], Н. Федорак [3], П. Білоус [4], А. Генсьорський [5], Р. Федорів [6],
А. Горовенко [7], Н. Фиросов [8], М. Люстров [9], А. Орлов [10] та ін. Проте окремо до аналізу жіночих
постатей у цьому творі ніхто з науковців не звертався.
Мета робити. описати та проаналізувати жіночі постаті, які згадані у Галицько-Волинському літописі.
Виклад основного матеріалу. Якщо ''Повість минулих літ'' зображує або корінних руських жон, або
ж візантійських принцес, ''Київський літопис'' акцентує увагу лише на місцевих княгинях чи родичках
князів, то ''Галицько-Волинський літопис'' звертається до історичних осіб Заходу (Польщі, Угорщини,
Німеччини), які подекуди й не мали прямого відношення до історії Руського королівства.
До того ж, ''Галицько-Волинський літопис'' пише про жінок, які були не лише дружинами князів чи
королів, а й займалися державними справами, правили як регенти, або, принаймні, боролися за владу для
своїх синів.
Однією із таких жінок є друга дружина Галицького князя Романа Великого Анна, або ж за деякими
припущеннями, Єфросинія. Образ цієї княгині без перебільшення можна вважати подібним до образу
святої Ольги Київської, оскільки жодній іншій жінці у всіх трьох літописах не приділено стільки уваги,
як цим двом, і жодна (у всякому випадку, з тих, які мали хоч якусь реальну владу) не користувалася
такою повагою і благоговінням літописця. Єдина різниця між ними в тому, що Анна, на відміну від
Ольги, не була канонізована. Однак, її образ пронизує весь літопис, вона згадується навіть після її смерті,
що свідчить про величезний її вплив на державні справи Галицько-Волинського князівства, а згодом
королівства, і любов до неї сучасників.
Анна-Єфросинія, на думку науковців, була дочкою або близькою родичкою візантійського імператора
Ісака Ангела і його першої дружини Ірини Палеолог. Саме через це, коли її чоловік, князь Роман,
загинув, вона мала право претендувати на регентство про своїх малолітніх дітей, Данилові і Василькові.
Літопис детально описує боротьбу Анни за батьківський спадок для її синів, те, як після смерті
Романа, галицький престол намагався зайняти спочатку Рюрик, ''и не успѣ вши ничтоже'' [11], бо Анні
взявся допомагати угорський король Андраш, потім галицькі бояри посадили на княжіння ще одних
претендентів – Ігоревичів, Володимира і Романа, тоді як княгиня Анна, ''вземше д
,ѣтятѣ
и б своиѣжа в
Володимерь'' [11], а згодом ще й до краківського князя Лешека Білого. Як зрештою, за допомогою короля
Андраша, своїх вірних радників і воєвод, а також князя Лешека Білого, Данило все-таки зайняв
батьківський престол. Та, оскільки діти були ще малі, Анна ''хотяща бо княжити сама'' [11], але ''невірні'
галичани цього не допустили і вигнали її з Галича, а по досягненню її синами повноліття, Анна, як
свідчить літопис, ''восприимши мниский чинъ'' [11].
© Щербак О. В., 2014
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Цікаво, що літописець, незважаючи на те, що Анна – жінка, а в тодішній Русі жіноче правління було
нечуваним (свята Ольга – це виняток), з розумінням і підтримкою ставиться до намірів Анни стати
намісницею в Галичі, а її бояр, які її вигнали і намагалися захопити владу самі, називає ''невірними'' і
''підступними''. Певно, чи то повага до померлого її чоловіка була настільки великою, чи автор цієї
частини літопису особисто знав про чесноти княгині, але, як би там не було, Анна тут постає героїнею, а
галичани – лиходіями.
І, хоча боярам вдалося змусити Анну зректися регентства і постригтися в черниці, вона однаково ще
багато років мала чималий вплив на свого сина Данила, була його незмінною порадницею. Зокрема, коли
ѣди его мати ег
Данило вагався, чи приймати йому королівську корону від Папи Римського, ''и уб
''А
мы есмьдабы
на помощь
приялъ бы вѣ нѣ ць.
Болеславъ, и Семовитъ, и бояре Лядьскы
ѣ, рекуще,
противу поганымъ'' [11], а відтак, отримав від східного католицького світу воєнну допомогу для
боротьби з ворогами.
Не оминув літопис увагою й смерть Анни, повідомляючи, що поховали її з великими почестями, а
діти оплакували свою матір.
Другим помітним образом жінки-правительки у ''Галицько-Волинському літописі'', як не дивно,
виступає жінка, яка практично не відіграла ніякої ролі в історії Галича чи Волині, але була досить
скандально відомою особистістю в Угорщині. Мова йде про дружину вже згаданого угорського короля
Андраша Другого Гертруду Меранську.
Гертруда була дочкою герцога Меранського Бертольда Четвертого і сестрою французької королеви
Агнеси. Будучи дружиною Андраша вона, по-перше, мала величезний вплив, завдяки чому протягувала
своїх родичів до вищих ешелонів угорської влади, за що її не любив ні народ, ні угорська знать, а подруге, воювала разом зі своїм чоловіком проти його брата Імре, а також проти герцога Швабії Філіппа,
якого вбили ''сов
ѣтомъ
[11]. брата королевое''
Як повідомляє ''Галицько-Волинський літопис'', після вбивства Філіпа Швабського, брат Гертруди
просив її знайти йому союзника, заради чого Гертруда ''дщерь свою за лонокрабовича за Лудовика. Б ѣ
бо мужь силенъ и помощникъ брату ее'' [11]. Більше того, під час відсутності Андраша в Угорщині, коли
він воював у Галицько-Волинській державі, Гертруда фактично керувала королівством, як регент, за що
її взагалі ненавиділи.
Дочку ж Гертруди літописець також не оминув увагою, зазначивши, що ''Юже нын
ѣ святу нарѣ чаю
именемь Алъжьбитъ, преднее бо имя ей Кинека, много бо послужи Богови по мужи своемь, и святу
нар
ѣчають
'' [11]. До речі, Єлизавета Угорська фігура також непересічна в історії середньовічної Європи.
Окрім того, що Єлизавета, за прикладом своєї матері, керувала герцогством свого чоловіка під час його
відсутності, вона також була визнана святою католицької церкви за її надзвичайну доброту і допомогу
вбогим. Зокрема, легенди оповідають про наступний випадок. Герцог Людовік не схвалював
благодійності своєї дружини, тому заборонив їй носити їжу бідним. Але Єлизавета не послухалась свого
чоловіка і вирішила віднести селянам хліб у фартуху. Герцог випадково зустрів її і суворо спитав, куди
вона йде і що у неї у фартуху. Єлизавета ж, злякавшись його гніву, сказала, що несе троянди. Чоловік,
звісно, не повірив їй і наказав показати. Коли ж Єлизавета розгорнула фартух, сталося диво – там справді
виявилися троянди. Так Господь врятував свою вірну подвижницю від жорстокого чоловіка, а також
багатьох людей, яким вона ще могла допомогти.
Тобто, якою б не була ненависною матір, вона народила на світ обожнювану всіма дочку.
Сама ж Гертруда Меранська закінчила своє життя трагічно. Під час чергового походу її чоловіка,
короля Андраша, у Галицько-Волинське князівство, на полюванні Гертруді влаштували засідку, напали
на неї і вбили, а її тіло було пошматоване, з чого можна зробити висновок про глибину ненависті до цієї
королеви. В літописі про це міститься короткий запис, де сказано, що ''Король же пусти Володислава, и
собра много вои и иде на Галичь. Ставше же во манастыр ѣЛелесов
ѣ, невѣ рнии же
убити. И убиша же жену его…'' [11].
Також, видатною жінкою, яка згадується у ''Галицько-Волинському літописі'' є Гремислава, дружина
Лешека Білого, князя Краківського. У літописі про неї сказано небагато, лише, що коли ''Потом же с
ѣде
Инъгваръ в Володимер ѣ
. Поя у него Лестько дщерь и пусти, иде же ко Орельску'' [11]. Однак, як вже
зазначалося, Гремислава була жінкою непересічною. Так само, як і Анна, дружина князя Романа
Великого, Гремислава після смерті свого чоловіка зажадала для себе статусу регента при малолітньому
сині Болеславі Стидливому. Вона навіть наказала викарбувати монети із власним зображенням у вигляді
королеви. Проте, як і її руська попередниця, Гремислава не змогла втримати владу у Кракові, і надалі
керувала лише Сандомиром, іншим володінням покійного князя Лешека.
На відміну від Гертруди Меранської, Гремислава брала участь у долі Галицько-Волинської держави,
зокрема, в літописі описано випадок, коли Ростислав Михайлович, племінник Данила Галицького,
отримавши воєнну допомогу в угорського короля Бели, ''Поимъ вои идеть в Лядьскую землю. И молися
Льстьковой и уб
ѣди
ю, да послеть с нимъ ляхы, и посла с нимъ вое'' [11], щоб воювати з Данилом. Також

306

О. В. Щербак. Жіночі постаті та їхня історична роль у Галицько-Волинському літописі

йдеться про те, що бояри та інші ляхи, які хотіли були втекти до Данила, почувши, що Ростислав вийшов
з похід із їхнім військом, ''хотяще имъ получити милость у Лестьковича и у матери его'' [11].
Загалом Гремислава, як і Анна, все життя боролася за права свого сина на батьківський спадок, чим
заслужила повагу хроністів.
Окрім цього, Гремислава була матір’ю Соломії, яка також відіграла свою роль у династичних стосунках та
правах на галицький престол. Її батько, Лешек Білий послав до угорського короля посла з пропозицією:
''поими дщерь мою за сына своего Коломана и посади и в Галичи'' [11], на що Андраш радо пристав.. Ця
Соломія, як свідчать перекази, була дуже набожною дівчиною, тому зберегла цноту в шлюбі, а після смерті
чоловіка вступила до ордену Кларисинок. Більше того, за її сприяння були побудовані монастирі. За своє
благочестя і заслуги перед Церквою, Соломія була канонізована Папою Римським.
Не менш помітною фігурою історії загалом і літопису зокрема є Олена Романівна Галицька, дочка
Романа Великого і його першої дружини Предслави Юріївни. Будучи дружиною
Михайла Всеволодовича, князя Київського, Олена вважала своїх братів по батькові, Данила і Василька,
незаконнонародженими, через нібито насильницький постриг у черниці її матері, княгині Предслави. А
спадкоємцем галицько-волинського трону вважала свого сина Ростислава, в майбутньому князя
Київського, Новгородського і Галицького.
Це досить поширене явище в історії, коли діти першої дружини монарха або просто родичі
спадкоємців престолу вважали їх бастардами і намагалися захопити владу в свої руки. Згадати хоча б
Єлизавету Тюдор, королеву Англії, і Марію Стюарт, королеву Шотландії, коли друга вважала себе
законною королевою Англії, роками плела інтриги проти Єлизавети, за що, як відомо, після
багатолітнього ув’язнення була страчена. Або англійського короля Едуарда Третього, який вважав
французьких королів із династії Валуа узурпаторами, бо трон, на його думку, мав перейти йому через
його матір Ізабеллу, останню представницю династії Капетінгів. Або ж сторінку російської історії, коли
царівна Софія, дочка Олексія Михайловича і Марії Милославської, яка правила як регент і намагалася
закріпити свої права на трон, обійшовши своїх братів Петра і Іоанна, синів Наталії Наришкіної.
Щодо Олени Романівни, то у літописі про неї розповідається в епізоді, коли Михайло, чоловік Олени, ''втік
із Києва в Угри'', Ярослав Інгварович (брат Гремислави Луцької), ''ѣхавъ я княгиню его и бояръ его поима''
[11]. Але князь Данило, довідавшись про це, просив його відпустити сестру до нього в Галич, де вони з
Васильком ''держаста ю во велиц
ѣ
'' [11],
честипісля чого її чоловіку віддали в управління місто Луцьк. Коли
ж монголо-татари захопили Київ, Олена з Михайлом втекли в німецькі землі, де їхні сліди й загубилися.
Ще однією жінкою, яка тримала у своїх руках владу, можна вважати Гертруду Австрійську,
племінницю і спадкоємицю останнього герцога Австрії і Штірії Фрідріха. ''Галицько-Волинський
літопис'' повідомляє, зокрема, про те, що король Угорщини Бела Четвертий, потребуючи воєнної
допомоги Данила Галицького, запропонував йому: ''Пошли ми сына Романа, да вдамъ за нь сестру
герцикову, и вдамъ ему землю Н
''ѣмѣ
[11].
цкую
Молодят одружили, але приєднати Австрію до
Галицько-Волинської держави так і не вдалося, тому що Гертруда, як і більшість інших жінок тієї епохи,
не змогла втримати владу на власних землях, за які одразу почалася запекла боротьба між братом її
першого чоловіка Оттоном, самим королем Белою і власне її чоловіком Романом. Короля ж Белу
Гертруда навіть ''твердяшеть и крестомъ'' [11], що австрійські землі належатимуть їй і її чоловіку, а він на
них не зазіхатиме, чого він, певна річ, не виконав.
Якийсь час Гертруда все ж керувала Австрійським герцогством, поки підступний король Бела не взяв
Відень в облогу. Літопис свідчить, що Гертруда з Романом пережили у Відні великий голод, збиралися навіть
їсти коней, ''Б ѣбо баба ходящи и купящи коръмлю потаи въ град ѣВядн ѣприносящи'' [11]. Гертруда ж
радила Роману: ''Княже, поиди ко отцю'' [11], проте виїхати з обложеного міста було неможливо.
Як бачимо на прикладі цієї жінки, навіть законний спадок у них могли відібрати, не кажучи вже про
те, що керувати державою від чийогось імені.
Про дружину самого Данила Галицького, який є центральною постаттю цього літопису, автор дає досить
скупі відомості. Звали її Анна, вона була дочкою знаменитого новгородського князя Мстислава Удатного,
якому пощастило навіть деякий час княжити у Києва, і його дружини Марії. Були часи, коли Данило був ще
малим, і Мстислав також претендував на галицький престол, однак тамтешній люд його не прийняв. Зате
''узяв Данила в нього, Мстислава, дочку, на імя Анна, і родилися від неї сини й дочки''. У літописі описаний
візит Данила з Анною до Мстислава у Новгород, де він дуже пишно їх прийняв, подарував зятеві Данилу
свого коня, ''акого же в та л
ѣта
не бысть'' [11], і ''свою Анну даривъ великими дарми'' [11].
Також літопис зазначає, що під час монголо-татарського нашестя, Анна разом з дітьми втекла до
Польщі, де король Данило, по закінченню війни, їх знайшов.
Ще раніше Мстислав Удатний, коли ще будував плани правити в Галичі, послухавшись своїх бояр,
які ставилися до нього вороже, ''вда дщерь свою меншую за королевича Андр ѣя
'' [11], якому дав у
володіння місто Перемишель. Автор літопису пише, що підступний боярин Судислав порадив йому
поставити на Галицькому княжінні Андрія: ''Княже, дай дщерь свою обрученую за королевича и дай ему
Галичь. Не можешь бо держати самъ, а бояре не хотять тебе'' [11], хоча Мстислав хотів віддати Галич
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Данилові. Однак бояри перешкоджали цьому, тому Мстислав змушений був таки поставити на чолі
князівства свого зятя королевича Андрія.
Окремої уваги заслуговують також три дочки угорського короля Бели Четвертого – Анна, Кунегунда
(або св. Кінга) і Констанція, про яких йде мова у ''Галицько-Волинському літописі''.
За прикладом Київського князя Ярослава Мудрого, король Бела повидавав своїх дочок заміж за
іноземних правителів, а їх у нього було п’ятеро, однак Єлизавета, герцогиня Баварії, і св. черниця
Маргарита в ''Галицько-Волинському літописі'' не згадані.
Отже, Анна Угорська була дружиною київського князя Ростислава Михайловича (сина
Олени Романівни Галицької). Вперше згадується з приводу відмови її батька видати її за Ростислава, а
вдруге – коли Бела ''вдасть зань пакы доч
ѣрь
свою'' [11]. Михайло є Чернігівський, батько Ростислава,
почувши одразу поїхав до Угорщини, сподіваючись сховатися там від монгольського нашестя, але не
удостоївся гідного прийому, і, розгнівавшись, повернувся додому. Далі Анна згадана лише, коли її
чоловік хотів захопити Галич і княжити там, і для цього взяв її, Анну, з собою, очевидно, сподіваючись
підкріпити шлюбом з королівською дочкою свої претензії на Галицький престол.
Зрештою, і чоловік, і сини Анни загинули у боротьбі за владу, а сама Анна переїхала жити до своєї
дочки Кунегунди в Чехію (де та була королевою), і, за переказами, забрала з собою частину королівської
скарбниці Угорщини та корону св. Стефана.
Кунегунда Угорська, в майбутньому св. Кінга (саме так вона названа в літописі) у 15 років була видана
заміж за краківського князя Болеслава Сором’язливого, сина Лешека Білого і Гремислави. Згідно з
легендами Кунегунда була настільки набожною, що утримувалася від виконання подружніх обов’язків,
через що у них з Болеславом не було дітей. Окрім того, вона відрізнялася іншими християнськими
чеснотами, за що була канонізована католицькою церквою. У ''Галицько-Волинському літописі'' Кунегунда
під іменем Кінга потрапила завдяки випадку, коли Данило Галицький просив у Болеслава воєнної
підтримки, але той воювати не хотів і вести переговори відмовився, тож ''жена же его помогаше Данилови
словесы, бѣ бо дщи короля угорьского именемь Кинька'' [11]. З вищесказаного можна припустити, що
Кінга брала участь у державних справах, а значить була жінкою досить розумною і владною.
Третя дочка короля Угорщини Бели Четвертого і його дружини Марії Ласкарини, Констанція, мала
прямий зв'язок із Галицько-Волинським королівством, бо була дружиною Лева Даниловича, спадкоємця і
наступника Данила Галицького. Констанція, як і більшість тогочасних принцес, була видана заміж задля
воєнного союзу між державами. В літопис збереглися записи про довгі перемовини між угорським
королем Белом і Данилом щодо цього шлюбу, бо Данило не вірив обіцянкам Бели, ''древле бо того
изм
ѣнилъ
дати дщерь
бѣ , обѣ
свою''
щавъ[11]. Зрештою ж, після тривалих переговорів і навіть клятв
Бели митрополиту, що він дотримає своєї обіцянки, Данило ''поя дщерь его сыну си жен ѣ''[11].
Відмінність Констанції від інших іноземних дружин руських правителів полягала в тому, що вона й після
шлюбу залишилася католичкою, не бажаючи порушувати духовні зв’язки зі своїми канонізованими
сестрами – Кунегундою і Маргаритою. Зокрема, саме заради неї у Львові, столиці Галицько-Волинського
королівства був побудований костел Божого тіла, який існує і сьогодні. Окрім цього, відомо, що
Констанція відвідувала свою сестру Кунегунду у монастирі кларисинок у Старому Сончі.
Єдиною жінкою, яка не була ні княгинею, ні королевою, ні принцесою, але знайшла місце на
сторінках літопису є невідома на ім’я ''кормильчья Нездиловаа'' [11], яка під час ради в Ярославлі замість
підтримати князя Давида, який вважав її за матір, підтримала підступного боярина Судислава, а Давиду
''в
:ѣща
''Неему,
можешь
яко удержати града сего'' [11], що він не зможе отримати город сей. Напевне,
цей випадок підлого зрадництва з боку майже рідної людини, настільки вразив очевидця, що, хоча ця
жінка й не була благородного походження, він записав цей випадок у свій твір.
Також у літописі згадана (знову таки, невідома на ім’я) княгиня Рязанська, якій судилася трагічна
загибель від рук монголо-татарських загарбників). Під час їхнього нашестя, як пише автор, ''б
ѣв бо
то
время княгини его Прыньскы'' [11], куди вороги заманили її чоловіка Юрія Ігоревича, і вбили їх обох.
Широковідома історія, на жаль, не відображена у ''Галицько-Волинському літописі'' трапилася з
іншою Рязанською княгинею, дружиною сина Юрія Ігоревича, Євпраксією. Хан Батий, дізнавшись про її
неземну красу, вимагав князя Федора віддати йому її в наложниці, на що той, звісно, відповів, що
нечестивому хану не гоже навіть дивитися на правовірну християнку. Отримавши таку зухвалу відмову,
хан наказав стратити Федора і відправити до Рязані загін по красуню-княгиню. Євпраксія ж, дізнавшись
про загибель свого чоловіка і про те, що її хочуть взяти в полон, з відчаю зістрибнула з вежі разом зі
своїм сином, немовлям Іваном, і розбилася на смерть. Незважаючи на те, що за християнськими
повір’ями, самогубство вважається страшним гріхом, Євпраксія була визнана православною церквою
блаженною за те, що обрала смерть замість безчестя [12].
Принагідно згадані у літописі дружина князя Василька Романовича Олена (Добрава) Юріївна, а також
його дочка Ольга, дружина Чернігівського князя Андрія Всеволодовича. Але про них сказано так мало і
типово, що зупинятися на їхніх образах не варто.
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Своєрідною
наступницею
Анни,
дружини
Романа
Великого,
можна
вважати
Ольгу Романівну Брянську, дружину Володимира Васильковича, князя Волинського. Згідно з ''Галицьковолинським літописом'', ''Б
ѣахуть
три, а се
бочетвертая
у него иныѣ
– сия же б
ѣшеть
ему всихъ мил ѣе
''
[11]. Через десять років після весілля, на Волинь у гості до Володимира і Ольги завітав її брат Олег. Хоча
Володимир звав до себе тестя, але той приїхати не зміг, і відправив до дочки сина.
Взагалі, як свідчить автор цієї частини літопису, Володимир дуже любив Ольгу і довіряв їй, тому,
коли приїхали польські посли, а він був хворий, то сказав Ользі: ''Роспроси его, с чимь при
ѣхалъ''
[11].
Посол же повідомив княгиню про смерть краківського князя Лешека Білого, що вельми засмутило князя
Володимира, бо Лешек свого часу багато допомагав його батькові.
Більше того, передчуваючи смерть, Володимир склав для своєї дружини окремий заповіт, а братові
своєму Мстиславу сказав: ''Брате мой Мьстиславе, ц
ѣлуй ко мнѣ хр
ничегоже ото княгини моей по моемь живот
ѣ, что есмь ей д
отдать е
ѣн
еволею
низакогоже, но кд
''ѣ [11].
будеть княгинѣ моей любо, тутоть ю д
Також після смерті князя Володимира літописець детально описує, як княгиня Ольга ''бесрпестани
плакашеся, предстоящи у гроба, слезы от себе изливающи, аки воду…'' [11]. А далі навіть є своєрідне
звернення до померлого князя, в якому автор висловлює похвалу його княгині, яка ''благовѣ рье держить
по преданью твоєму…'' [11].
Деякі дослідники навіть вважають Ольгу автором повісті про Володимира Васильковича, бо багато
подробиць їхнього особистого життя могли бути відомі лише їй самій, до того ж надто багато уваги
приділено їй, жінці, в цій частині загалом чоловічого літопису.
Висновки. Отже, як бачимо, ''Галицько-Волинський літопис'' не оминає увагою жінок – історичних осіб
тієї епохи. Очевидно, це пов’язано з тим, що проігнорувати їх було просто неможливо, надто важливу роль
більшість з них відігравали у долі Галицько-Волинського князівства і сусідніх з ним держав. Тут бачимо і
кілька регентів-намісниць, і жінок, які хоча б просто боролися за владу для своїх дітей, і святих, і навіть
одну спадкоємицю герцогської корони. Майже всі ці особистості, так чи інакше втручалися у державні
справи, були порадницями своїх чоловіків і синів, а не обмежувалися лише народженням дітей та читанням
молитовника, сидячи у світлиці. Хоч це і не дивно, бо часи змінювалися, і жінка не могла мати однакової
ролі, права і ставлення до себе, і в IX-X ст. і в XIII, яке стояло на порозі епохи Ренесансу.
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Щербак О. В. Женские личности и их историческая роль в Галицко-Волынской летописи.
В статье описаны и проанализированы женские личности, упомянутые в Галицко-Волынской летописи.
Выяснено, что Галицко-Волынская летопись обращает внимание на женщин чаще, чем Повесть
временных лет или Киевская летопись. Также обнаружено, что женский мир Галицко-Волынской
летописи имеет, в частности, иностранный характер, ибо кроме исторических фигур Киевской Руси
(Галицко-Волынского княжества), в нем говорится также и о польских, венгерских и немецких
королевах, герцогинях и т. д. Сделан вывод, что такое повышенное внимание к женщине в этом
произведении позднего средневековья объясняется увеличением роли женщин в тогдашней истории,
когда женщины принимали участие в политических делах, или становились во главе государства как
регенты, или даже как полноправные наследницы.
Ключевые слова: Галицко-Волынская летопись, Галицко-Волынское княжество, женщина, жена,
историческая фигура, князь, княгиня, король, королева, герцог, герцогиня, Киевская Русь, Венгрия,
Польша, украинская литература, монахиня, святая, благочестивая.
Shcherbak O. V. Female Figures and their Historical Role in the Galicia-Volyn Chronicle.
Of the three chronicles, which constitute a kind of historiographical trilogy of Kiev Rus, "Galicia-Volyn
Chronicle has the most suitable conventional definition of "female ", similar to the Gospel of Luke. If the "Tale
of Bygone Years" contains about a dozen more or less meaningful images of women, describing many centuries,
"Kyiv Chronicle" reports the considerable number of female names in the history of the principality. "GaliciaVolyn chronicle" describes the events of the XIII century and is concentrated mostly just around the story of
Galician-Volyn Rus. If the "Tale of Bygone Years" depicts roots of Russian wives or Byzantine princesses, "Kyiv
Chronicle" focuses only on the local princesses or princes' cousins; "Galicia-Volyn chronicle" refers to the
historical figures of the West (Poland, Hungary and Germany) who sometimes do not have the direct
relationship to the history of the Kingdom of Rus. In addition, "Galicia-Volyn chronicle" writes about women
who were not only princes or kings' wives, but also were engaged in public affairs, ruled as regents, or at least
fought for the power for their sons. So as you can see, "Galicia-Volyn chronicle" focuses the attention on women
– historical figures of the era. Obviously, this is due to the fact that to ignore them was impossible, especially
most of them played the important role in the fate of Galicia-Volyn principality and neighboring states. Almost
all of these individuals somehow interfered in the affairs of the state, were their husbands and sons' advisors.
Key words: Galicia-Volyn chronicle, Galicia-Volyn kingdom, woman, wife, historical figure, prince, princess,
king, queen, duke, duchess, Kiev Rus, Hungary, Poland, Ukrainian literature, nun, holy, pious.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
З НЕСТАНДАРТНИМ ПІДХОДОМ
За роки незалежності України питання культури посіло чільне місце в системі гуманітарних
дисциплін, які вивчаються у вищій школі. І це не випадково. Адже питання культури в усі часи мало
першочергове, провідне значення. Будь-який народ цікавий, насамперед, культурою, яка завжди
відображала якісну характеристику суспільного життя. Нації, етноси сильніші тоді, коли розвиненіша
їхня культура. Історія культури – це скарбниця мудрості й досвіду, надбаних людством. Сучасники
повинні їх зберегти, узагальнити, осмислити, освоїти. Без цього неможливі ні соціальний прогрес, ні
самовдосконалення особистості.
Заслуговує на схвалення зростання уваги до всього українського та популяризація вітчизняної
культури. Значною мірою сприяє вирішенню цієї проблеми навчальний посібник кандидата історичних
наук, доцента кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана франка М. В.
Кордона ''Історія української культури'', який вийшов друком у львівському видавництві ''Магнолія''.
Автор справедливо зазначає, що нинішнє відродження України як суспільства, держави неможливе без
духовного оновлення її народу. Без культурної людини держава не може бути ні незалежною, ні
демократичною. Духовно бідні люди ніколи не зроблять Україну багатою та щасливою. Економіка,
політика та культура – це три основні галузі, без одночасного просування яких суспільство не має змоги
успішно розвиватися.
У запропонованому навчальному посібнику автор наголошує, що без культури, поза культурою ні про
яке оновлення суспільства не може бути й мови. Лише культура збагачує народ загальнолюдськими
надбаннями, залучає людину до творчості, виховує в ній і духовно-моральні, і господарсько-ділові
якості. Культура є універсальним засобом самовдосконалення та самоствердження людини, людяності.
Прилучаючись до культури, людина стає людиною.
У навчальному посібнику автор підкреслює важливу роль культури як стабілізуючого фактора в
суспільстві, процес консолідації якого може проходити лише на основі розвитку української культури,
відродження духовності. Культура людей об’єднує. Вона – посол миру. У театрі чужих не буває. Танець,
пісню, гарне слово люблять усі: ліві, праві, центристи.
Від гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. Знайомство з
українською культурою – невід’ємна частина інтелекту випускника вузу. Культура представляє собою
якісну оцінку суспільства, кожної людини та її діянь. У навчальному посібнику значне місце
приділяється розвитку науки. Вона стала важливим елементом культури, однією із її підсистем,
складовою частиною. Інтелект нації є підвалиною, на якій тримаються і економіка, і господарство, і
культура, і суспільство загалом. Той, хто має великий науковий потенціал, відродить суспільство з
попелу. Автор звертає увагу на те, що існує тісний взаємозв’язок між сферою економіки і сферою
культури. Дефіцит культури творить матеріальні дефіцити. Для успішного розв’язання економічних і
соціальних питань потрібна, насамперед, духовна революція.
Значення теми обумовлює актуальність даного навчального посібника, робить його матеріали такими,
що мають практичне значення для удосконалення культурологічної підготовки студентів. Крім того, він
може бути адресований викладачам вищої школи, а також науковцям, усім, хто цікавиться історією
української культури. Книга містить значний масив нових фактів, характеристик, аналізу та тлумачень
культурних процесів. На фоні подібної навчальної літератури вона постає новаторською.
У навчальному посібнику розкрито предмет курсу, охарактеризовано різноманітні підходи щодо
визначення категорії ''культура'', додано характеристику головних концепцій вивчення історії культури,
чітко окреслено понятійний апарат. Для навчального посібника характерні оригінальність висвітлення
особливостей культури, доступність викладеного матеріалу. Спроба поєднати високий науковий рівень
та ефективну методику подачі історичного матеріалу – одне з досягнень автора.
Зміст рецензованого навчального посібника відповідає реально діючій програмі з історії української
культури і охоплює період від первісного суспільства до сьогодення. Це дає уявлення про поступальний
рух цивілізації на українській землі та підвищення рівня матеріальної та духовної культури українського
народу. Автор зосередив свою увагу на висвітленні, насамперед, питань духовної культури українства:
освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії. Цінність
рецензованого навчального посібника і в тому, що автором зібрано значний місцевий матеріал, показано
культуру Житомирщини, Поліського краю. Помітна спроба автора висвітлити історію української
культури через діяння її носіїв – культурних діячів. Якраз цьому присвячена значна частина навчального
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посібника. Такий сильний персоналістичний підхід відповідає сучасній концепції історичних знань.
Заслуговує схвалення використання різноманітних джерел, на які посилається автор.
Оптимальною є структура навчального посібника: передмова, чотирнадцять розділів, хронологія та
література. На початку кожного розділу лаконічно анотовано перелік викладених у тексті питань.
Наприкінці до кожного розділу подано висновки, словник основних термінів та понять, питання для
самоконтролю, завдання для тестової перевірки знань студентів та теми рефератів. Завершується
навчальний посібник обширною хронологією, згрупованою до кожного розділу, та ґрунтовним списком
рекомендованої літератури. Все це підвищує ефективність подачі історичного матеріалу. Матеріали
навчального посібника використовуються у регіональних навчальних закладах при викладанні курсів
історико-краєзнавчого характеру, на них є попит і в інших регіонах України.
Рецензований навчальний посібник допомагає студентам зорієнтуватися у безмежному морі
української культури, пригадати або закріпити у своїй пам’яті уявлення про здобутки культури України
та її видатних діячів, ознайомлення з котрими необхідне кожній освіченій людині.
Все це дає можливість високо оцінити навчальний посібник М. В. Кордона ''Історія української
культури'', який зайняв визначне місце серед робіт з історії української культури.
А. В. Шевчук,
кандидат історичних наук, доцент,
проректор з навчально-методичної та виховної роботи
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Н. П. Малютіна,
доктор філологічних наук, професор
(Одеський національний університет імені Іллі Мечнікова)
ВІД АНАЛІТИКИ ДИСКУРСУ ДО ФЕНОМЕНУ МИСЛЕННЯ ЯК КУЛЬТУРНОГО БУТТЯ
Астрахан Н. Буття літературного твору : Аналітичне та інтерпретаційне моделювання :
[монографія] / Наталія Астрахан. – К. : Академвидав, 2014. – 432 с. – (Серія "Монограф").
Проблеми наукового та художнього моделювання є настільки всеохопними, що, з одного боку,
більшість солідних теоретико-методологічних праць загального характеру так чи інакше їх охоплюють
(йдеться про праці З. Фройда, Р. Барта, М. Бахтіна, Р. Інгардена, Ю. Лотмана, Б. Успенського,
Г. Щедровицького, Б. Ярхо та ін.), з іншого, вони не набули системного осмислення у спеціальних
теоретичних розробках. Тому монографію Н. Астрахан можна відзначити як одну з дуже не чисельних у
цьому ряді. Більше того, в українському літературознавстві подібна праця постала чи не вперше.
Відразу хочу підкреслити, що монографія Н. Астрахан являє собою компендіум, у якому зібрано,
систематизовано, доцільно проаналізовано найважливіші теоретико-методологічні позиції видатних
філологів (і не лише літературознавців!) від Арістотеля до сьогодення, в яких представлено різні
практики аналітичного та інтерпретаційного моделювання. На цій основі формується (не позбавлене
суперечностей) уявлення про теоретичну поетику як систему рівнів: структура твору в авторському та
читацькому хронотопі, поетика назви твору і структура тексту, буття родо-жанрових та стильових
домінант, форми маніфестації суб’єктів інтерпретації та інші.
Засадничими концептуальними позиціями дослідниці, які зумовили структуру книги, можна вважати
наступні:
– метамовлення і миследіяльність як діалектично спрямовані об’єкти пізнання та існування;
– діалогізм аналітичного моделювання художнього тексту та синтетичного моделювання
літературного твору;
– наукова і художня специфіка моделювання літературного твору;
– аналіз та інтерпретація як засадничі форми наукового та художнього моделювання дійсності та її
оприявлення в творі.
Складність вирішення цих (і багатьох інших, тут не означених проблем) полягає, очевидно, у потребі
постійно давати величезний масив теоретичної інформації, термінологічних пояснень, коментування
джерел. Надзвичайно важливо, що всі ці наукові "викладки" базуються на міцному методологічному
підґрунті: кожна проблема осмислюється у динаміці теоретико-методологічного мислення.
З огляду на це доцільним видається короткий вступ ("Моделювання у літературознавчому пізнанні"), в
якому закоординовано основні ракурси і контексти бачення дослідниці та перший розділ (1. Буття
літературного твору в естетичній та літературознавчій думці), в якому Н. Астрахан осмислила найпоказовіші
теоретико-методологічні концепції феномену літературного твору від античності до нашого часу.
Підсумки в кінці кожного з чотирьох підрозділів першого розділу (як і в кінці усіх підрозділів
монографії) дозволяють читачеві систематизувати неосяжний об'єм складної і по-своєму переосмисленої
наукової інформації. Так, основними проблемами, до яких звернулася Н. Астрахан у першому розділі, є:
дуальність природи художнього твору; аналітика та інтерпретація в науково-теоретичній парадигмі
сучасного методологічного мислення; зіставлення "аналітичної (статичної, "мовної") моделі художнього
тексту та інтерпретаційної (динамічної, "мовленнєвої") моделі літературного твору".
Звертає на себе увагу спроба Н. Астрахан (яка загалом не уникає складних, контроверзійних проблем
сучасної гуманітаристики, які не можуть бути задовільно відрефлексованими і сучасним літературознавством)
осмислити рух наукової думки щодо проблеми співвіднесення художнього та загальнонаукового
моделювання. Цьому присвячено відповідний підрозділ (2.2. Моделювання у літературознавстві). Н. Астрахан
вдається виявити і простежити глибинні внутрішні зв’язки між такими неоднозначними (і у багатьох
моментах суперечливими щодо висунутих думок і можливого наукового діалогу) концепціями, як, наприклад,
М. Бахтіна та Б. Ярхо щодо можливостей і перспектив точного літературознавства.
Несподівано і переконливо дослідниця наводить літературну ілюстрацію з роману М. Булгакова "Майстер
і Маргарита", в якій постають перед читачем механізми створення і сприйняття моделі буття літературного
твору: вона демонструє, як по-різному в поетиці роману вибудовується діалог героїв із текстом і це, зрозуміло
ж, було спробою вказати на різні форми буття культурного явища в часі і у свідомості.
Вже у першому розділі книги у багатьох аспектах розглядається основна опозиція "твір – текст", у
структуру якої "вписуються" всі аналітичні та інтерпретаційні практики, проаналізовані в контексті
моделювальних чинників.
Прикметно, що Н. Астрахан не береться однозначно осмислювати те чи інше явище, часто вона
артикулює перспективність загальної проблеми, яка потребує не одного спеціального дослідження. Так,
вона міркує: "Чи можна стверджувати, що художній текст "живе" за одними законами, а літературний
твір – за іншими" (с. 135), очевидно, схиляючись до такого розрізнення.
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У розділі другому (2. Літературознавче моделювання як методологічна проблема) обстоюються
переваги моделювання як загальнокультурного методу, подається огляд наукових рефлексій щодо
сприйняття художнього твору як "художньої моделі дійсності". Здається, що спрямування художнього
явища на осягнення дійсності представлено в монографії як методологічна позиція авторки, а відтак і
мистецтво в цьому контексті постає як орієнтир для людського життя.
Цей погляд, звичайно ж, може викликати дискусії, але вся історія світового літературознавства
переконує в його життєздатності, хоча до нашого обігу зараз пропонуються численні постмодерні візії, в
оптиці яких заявлена відповідність деструктуризується.
Розділ третій "Аналітичне моделювання художнього тексту" дозволяє активізувати в читацькій уяві
звичні формалістичні, структурно-семіотичні, герменевтичні, феноменологічні контексти досліджень,
більше того, продуктивні моделі того чи іншого методу задіюються авторкою монографії на підставі
аналізу творів. Надзвичайно оригінально подається Н. Астрахан (через організацію художнього
простору) авторська інтерпретація моделі новели Е.-Т.-А. Гофмана "Дон Жуан", що задає "логіку її
аналітичного моделювання" (с. 171). Романтична концепція Гофмана постає в світлі переходу герояоповідача до способу мислення як мистецтва (яке вбирає в себе людське буття).
Важливо підкреслити, що інтерпретація розглядається (і постає в тексті монографії авторки) як
можливості до нескінченного творення реципієнтом власних моделей.
Безумовно, при цьому неодноразово стверджується, що дослідниця свідома того, що кордони рецепції
все ж мають бути. Важливо зауважити, що Н. Астрахан не лише спирається на ці та інші сучасні
літературознавчі дослідження, але розгорнуто і рельєфно (що особливо важливо як для студентів, так і
для викладачів) подає кожну наукову концепцію. Так, позиція Р. Нича, наприклад, розкривається в
аспектах механізмів текстопородження, що дозволяє авторці дійти такого судження: "Значення тексту,
семантика його структури не передує інтерпретації, а створюється в її процесі, піддаючись змінам у
зв’язку з кожним наступним читанням" (с. 205).
Два останні розділи монографії (4. Інтерпретація літературного твору в літературознавчому
моделюванні та 5. Авторські інтерпретаційні моделі в аналітичному моделюванні художнього тексту й
інтерпретаційному моделюванні літературного твору) читаються особливо легко і викликають читацьку
зацікавленість тим, що Н. Астрахан подає власне бачення кореляції авторського і читацького /
глядацького моделювання в ряді знакових художніх творів М. Булгакова, Е.-А. По, В. Набокова,
М. Павича, Е. Сент-Екзюпері, Х.-Л. Борхеса та ін.
Виходячи з розуміння авторської та читацької інтерпретаційної моделі як процесу формування
смислів у їхній буттєвій даності, Н. Астрахан обстоює загалом певну окремішність та незалежність
смислоутворення як онтологічного явища. Оприявлюються численні філософські контексти цієї позиції,
серед яких не в останню чергу згадується праця М. Мамардашвілі та О. П’ятигорського "Символ та
свідомість" (1982), в якій розглядається символічна природа свідомості, у зв’язку з чим вона (ця
свідомість) виявляє здатність проектувати себе на інші структури, як на екрані. Відповідно до цього сама
форма твору (наприклад, роману М. Пруста) є "органом" свідомості, що дозволяє людині виявити свої
переживання, і це стає основою смислоутворення.
Здається, що у такому напрямі розгортає міркування авторка монографії, стверджуючи, що суб’єкт
інтерпретації, включаючись у буття твору, вбираючи твір у свою свідомість, стає суб’єктом міфічного
переживання естетичної реальності твору.
Невипадково у висновках до четвертого розділу Н. Астрахан заявляє ряд позицій, в яких авторські
інтерпретаційні моделі розглядаються як момент взаємоперетворення художнього тексту (слово) та
літературного твору (образ). Ланкою опосередкування відносин між словом та образом вона вважає
метафору, що також суголосно її послідовно викладеним позиціям (с. 288).
У п’ятому розділі авторкою монографії доводиться здатність авторських інтерпретаційних моделей
бути одночасно елементом структури художнього тексту і ментальними домінантами, навколо яких у
свідомості читача вибудовується картина світу (с. 290).
Це твердження, на мій погляд, містить у собі апорію, адже йдеться про феномени мови і свідомості й
у випадку структури тексту, й у випадку ментальних домінант. Тому виникає деяка підозра, що
Н. Астрахан, намагаючись утриматися в межах бінарного мислення (чи структуралізму), зводить буттєві
категорії на рівень уже відтворених ("екранованих"). Здається, що вона мимоволі виходить за ці рамки,
що особливо їй вдається в ілюстраціях (її прикладах інтерпретації автором та читачем текстів), які тепер
уже є реінтерпретаціями авторки монографії.
Розкриваючи глибинні структури образного слова (дозволю собі тут погодити її дихотомію "слово" –
"образ" – Н. М.), дослідниця виявляє діалогізм універсальних та власне авторських інтерпретативних моделей.
Зокрема, у творах А. Сент-Екзюпері "Планета людей" та "Маленький принц" йдеться про взаємодію
архетипних та іконічно-візуальних, вербально-афористичних та лірично-емоційних моделей.
З’ясовується, що малюнки у філософській казці "Маленький принц" можуть вказати на те, що у цій казці,
яка у собі продовжує і трансформує роман, епічний матеріал порівняно з "Планетою людей" набув
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ліричного оформлення і філософської універсальності ("Те, що на перший погляд нагадує казку,
насправді є чимось іншим. Так, як удав проковтнув слона, казка "проковтнула" роман") (с. 318).
Не завжди переконливими видаються судження авторки про механізми переходу від унікальних
власне авторських інтерпретаційних моделей до загальних, універсальних. Так, достатньо абстрактними
є, на мій погляд, висновки про діалектику унікальних, властивих лише для конкретного твору моделей
(як, наприклад, для творів А. Сент-Екзюпері), та універсальних (чи сформованих у контексті
літературного процесу, чи авторського мислення певної доби)? Деякий схематизм міркувань Н. Астрахан
пояснюється, безумовно, широким охопленням явищ теорії літератури, в рамках якої окремі явища ще
потребують уточнень і конкретизації.
У заключному підрозділі "Літературознавче моделювання в контексті його традицій і перспектив"
означені ракурси подальших розробок, наголошується на складових феномену буття літературного
твору, що відкриваються у різних (філософсько-культурологічних, когнітивно-ментальних,
антропологічно-комунікативних, функціональних) площинах і ракурсах.
Більш детальний аналіз цієї монографії буде здійснено з часом, у процесі діалогу з фаховозорієнтованим читачем, адже ідея діалогізму стає засадничим лейтмотивом по-справжньому пошукової
наукової праці Н. Астрахан.
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