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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 37:1
P. Yu. Saukh,
doctor of philosophical sciences, professor
(Zhytomyr Ivan Franko State University);
Yu. P. Saukh,
candidate of philosophical sciences, associate professor
(National Academy for Public Administration under the President of Ukraine)
ALGORITHM OF IMPLEMENTING THE HUMAN PARADIGM IN THE MODERN EDUCATION:
ISSUES AND PERSPECTIVES
Based on the philosophical and scientific analysis of the problems of educational advancement, the article
substantiates the role and contribution of the humanitarian paradigm as a viable platform for the XXI century
education. It proves that the humanitarian paradigm, being the paradigm of holistic cognition, serves the basis
for the genetic affinity of knowledge, skills, competences, moral imperatives and social values, which together
contribute to the effective individual development and socialization. Having given this perspective, the analysis
offers implementing the algorithm of the humanitarian paradigm strategy by moving away from "school of
knowledge" to "school of understanding", enrichment of ideological, axiological and noetic components of
education and synergy of education and upbringing. It is shown that the breakthrough to the new quality of the
general educational background, the transition of education and upbringing to the new level of fundamental
systemic projects is possible only through the cooperative and amerological pedagogy.
Кey words: human paradigm, wisdom, school of understanding, collaborative pedagogy, educational
environment, amerological pedagogy, new humanism.
It would be unfair and confident to consider that we know for sure what we would like to achieve in
rebuilding the system of education. Perfect examples are our reforms in education. The only thing in which we
are sure is that our today's education doesn't refer to the needs of the modern society's development. This is of
great importance not only for Ukrainians but also the intellectual elite. This issue is solved in different countries
variously. But all people are convinced that to achieve the new quality of life in the ХХІ century is possible upon
the condition of reconstructing the educational contents and radical reform of existing methods of education and
upbringing. Today to teach to study means to learn to live in new conditions. Unfortunately we can't always
admit that humanity ''is obsessed with news and bare informative knowledge''. The basic values are ''novelty'',
transience, the aim of which is to create the resonance today not to be in the waste deposit. We loose knowledge
gradually in the ocean of information, and wisdom – in the cognitive process. We forget that to learn to live is
not just to have the access to the modern database, master the new information, be knowledgeable and competent
and get the fundamental knowledge to transform it into wisdom of life and art according to the obtained sense.
How to build the new matrix of value-oriented and purposeful guidelines of education? To accomplish this,
in our perspective, we can only on the basis of the life platform of human paradigm, the main motto of which is
upbringing the humanity, in other words the formation of such a system of relationship towards yourself and the
world, which is characterized by the complex algorithm of self-actualization, relating to the professional relevant
demands, values, needs and skills. Human paradigm is the paradigm of cognitive integrity, which is the basis of
genetic relatedness of knowledge, skills, competences, moral imperatives and life values, promoting to the
individual development and human's socialization. Its centre is the ''subject subjective'' relationships; in practice
it means the valuable conceptual equality between a teacher and a student in determining the goals, contents and
forms of the pedagogical process. The starting point is a human and his/her movement over time and space
according to himself/herself, dynamics and mechanisms of self-realization, self-development, self-defense and
etc. The top of this movement is the wisdom which enrolls the knowledge into the discourse of the general sense
of existence, its spiritual-moral imperatives and dignity of human life.
In the context of implementing demands of the human paradigm the modern education has to solve 3 most
important units of issues. The first unit. It is connected with the most essential foundation of reconstructing the
contents of education – the transition from school of knowledge to the school of understanding. W. Goethe liked
to repeat: ''What I don't understand, I don't possess''. Understanding is one of the most important fundamental
needs and human abilities. Some of philosophers consider understanding as the most important human ability
than even thinking. Understanding is the ability to think on the level of reason, the ability not only to perceive
and process the information but also to find the new sense of this data, connect it with the sense of events from
the past, present and future, make this the acquisition of the individual and collective experience. A. Einstein
claimed that we know much, but understand less. The basis of understanding is the dialogue between a pupil and
© Saukh P. Yu., Saukh Yu. P., 2015
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a teacher, the dialogue of theory and practice, the dialogue of languages and cultures and finally the dialogue of
curious human thought with the world. The orientation on the dialogue has to be the realized through the
strategy of the pedagogical search and every-day pedagogical activity. But the dialogue is not just the
conversation and simple exchange of monologues. The dialogue foresees the mutual exchange of senses, the
certain collaboration of the truth search on the mutual basis. It cannot be over on the issue it has begun – on the
statement of differences in understanding of something. The dialogue means certain changes in the way of
exposing new senses and recognizing the familiar, exploring something new which becomes essential.
However under these circumstances is the understanding possible as the key moment of the educational
process and its result? To perceive some thought, knowledge, to understand them properly, you need to love
them, accept them not only with the reason, but heart. How to achieve that? Firstly, via overcoming the violent
relationship to the world and ourselves. Evil cannot be conquered with evil. According to Cesar Franck, evil is
defeated by goodness as the emptiness is displaced by the completeness. Thus the most productive way to fight
with evil is to create goodness.
But human (despite the fact in which space-time zone he/she lives) is not only a pragmatist, but also a
suffering creature. It means that the theory and practice of the educational process should include the idea of the
real limitation of psychological and spiritual resources. We should take into consideration the conceptual human
''opacity'', his/her ability to resist inappropriate influences. It requires the release from the traditional thought of the
educational pedagogy, orienting a teacher to know everything about pupils. The actual teacher's vocation is not to
know a pupil, but to understand him/her. Children are confident that happiness is when people understand you. At
the same time, can you be happy without understanding? Understanding fills life with sense, makes a human more
confident, free. To understand you need to have the real right for misunderstanding. Misunderstanding shouldn't be
the reason for punishment (negative evaluation). To develop the ability for understanding, the thought should be
liberated. Paternal pedagogy in this situation should concede the pedagogy of collaboration, the constructiveness of
which is determined by the process of the mutual truth search. The guarantee of collaboration between a teacher
and a student is the perception that a teacher should teach as a non-scholar. Bossy tone and ''оracle'' role in the
modern informational society are not attractive and constructive in pedagogy. A teacher shouldn't be a ''know-it-all''
person and who doesn't have the right for a mistake. Conversely, he/she searches the truth with pupils as a talented
actor plays the role of non-expert. A teacher goes through ''breakdowns'' in the search of truth together with pupils
and is excited when the search ends with success.
On this basis we should overcome the orientation of traditional educational processes on the frivolous
''polyhistory'' of contents, overflow with the informational and fact-based material, not connected with interests
of those who study but the society in general. We should redirect the educational process from producing
remains of the human past experience to mastering mechanisms of turning the reality, learning means of selfeducation, the skill to study. Knowledge in terms of the informational society has the character of goods and
social capital. Knowledge as goods become more and more instrumental, technological, prescribed. A
professional needs to have the knowledge of principles not only ''how to do something'', but the skill how to use
it. In this complicated situation of menacing to strengthen the narrow-minded pragmatism and negating the
social-cultural control over ''independent movement'' of knowledge, the only counterpoison can be the formation
of the professional's philosophical-methodical culture. This is one of the most important functions of humanities.
Education should become the means of providing the self-development of the human and society in the context
of their harmony and historical self-preservation. They can assure the today's necessity of explicating the
relations of fundamental, scientific values (search of truth, growth of knowledge) with extrascientific values of
the general social character. The real result of the modern education should become the integral dynamic
thinking, based on the skill to use discursive-logical, intuitive and integral-dynamic (general-logical and
figurative-intuitive) methods while solving various life, industrial, social, universal issues.
The second group of issues is connected with the disequilibrium of the educational process and the current
necessity of its harmonization. From ancient times it is known that education is not just the broadcasting of
knowledge, it is a complicated process of the society's transfer of the social experience to the young generation
to get them prepared to the active participation in the social life. ''If education forms the world's outlook,
knowledge of world's laws, upbringing forms the world view, in other world the human's relationship to the
world'' [1: 219]. Otherwise stated, education is the ''learning of knowledge of something'' while upbringing is the
''education to live in the certain way''. In Ukrainian ethnical pedagogy to ''bring up'' means to defend a child from
evil during the whole life. Education, obtained knowledge are means of upbringing and self-education, in other
words upbringing is their internal basis. ''Education, – V. O. Sukhomlyns'kyy claimed, – is one of flower petals
which is called upbringing in the broad sense of meaning …'' [2: 13]. The interrelation of upbringing and
education should be the central issue of the systematic pedagogical activity. What it involves is the development
of 2 principal spaces of the integral spiritual human world – his/her abilities to perceive the world via learning
the obtained earlier knowledge in the history of science and the ability to evaluate everything existent (including
himself/herself), building in the consciousness the certain hierarchical system of values. In other words
education is a complex process of synergy of upbringing and education, which is connected inseparably with 3
spheres of culture: cognitive, axiological-regulative and figurative. However while the first approaching to the
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contents of our education we can notice that it is built, mainly, on the basis of one of these spheres – cognitive,
precisely – on the basis of its special component – science.
In pedagogy there is the postulate that the only educational process exists in pedagogy while such junctional
notions as ''education'' and ''upbringing'' are closely interrelated between each other. In the real pedagogical
practice this ''relation'' gets another specific definition: upbringing is one of the functions of education.
Traditionally we are confident: via teaching we bring up, and others are functions of a family, a class teacher, a
tutor, church, various public organizations and etc. Such idea about the integrity of the educational process is one
of the reasons of ''divergence'' of education and upbringing of the growing up generation. Why? The integrity is
considered not as the deep integration, but as the total dimension. Parallel earlier lines of education and cultural
development are diverged; education (in current forms) doesn't imply politeness and intellectuality, as it has been
considered in the cultural-historical school by L. Vygots'kyy. Philosophical bases of the educational process in
which the priority principles are taken by a human as an individual, freedom of choice of values, realization of
self-development possibilities, despite the theoreticians' grand proclamations, are gradually destroying. Even in
the context of the Bologna process the break between the education and upbringing threatens to increase.
The reason of this situation is objective. Education is connected with the limited amount of knowledge, skills,
habits, necessary for life. It deals with final quantities. Not incidentally Ya. A. Komens'kyy compared education
with the clockwork mechanism, which works precisely, advanced and monotonously. But the human experience
includes except the final knowledge, the system of unlimited knowledge the upbringing deals with. A personality
who is the object of upbringing has the unlimited openness for determining random connections with the
surrounding world, which is not extent of education. Upbringing is connected with the integral personality's
development, his/her self-cognition, self-improvement, in other words with infinity. The personal development is
impossible to limit by stable, determined frameworks.
A human from the childhood is the subject of the personal individual development. A human becomes the subject
of this process long before attending school. The first is a family, making his/her the subject. It is carried out by means
of including a child into the organized life activity, relationships between people, with the environment, stimulating
his/her inclusion into the process of self-cognition and self-realization. Then the school picks up the baton, the system
of education. But school (university) is the ''reserved'' organism. The thing which is open, unlimited (teacher's
personality, pupil's personality) is limited by programs, standards, compelled discipline. Any educational
establishment is an objective linear system, tough enough, which is regulated from above by the traditional
management style. And, conversely, upbringing is the non-linear self-organized system. It comes out the borders of the
educational establishment, includes in its structure the multi-colored environment, explored by teachers and pupils.
Thus a human is formed as a personality, an individual in this environment, feels its permanent influence, even
negative one. In this environment there are many negative phenomena, attracting the attention and arousing the
curiosity. In this situation the educational system of the educational establishment competes with bright, multicolored environment with its boundary moral and ''ultra-modern'' values, where it doesn't always win. The aim of
the educational system of any educational establishment, based on the educational resource of the educational
process, is the task to add it as much as possible, expand the pupils' idea about the world, ''culturalizing'' it, help
them via the own experience to form the positive relationship to the general human, become their active bearers. It
can be done by one way – to turn the multi-colored environment (economical, political, cultural, educational and
etc.) into the educational, which can provide synergy of education and upbringing. It is important to determine its
most essential components, their relations, enroll these components into the structure of youth's activity that will
make the educational space the important factor of the personal development. Not incidentally A. S. Makarenko in
the result of his many-sided educational work concluded: ''In this complicated world a child enters into numerous
relationships, each of them break up, interrelate with the other, become more complicated in the course of the
child's physical and moral growth… All this ''chaos'' isn't the subject of recording; however it creates in each certain
moment some changes in the child's personality. To direct this development and manage it is the tutor's task…'' [3:
14]. Thus, upbringing is considered by a teacher as the adequate special organized ''educative environment'' – the
environment, in which a young person wants and can realize him/her successfully, the intention to the contents,
social and personal life. The case is about cultivating the old Greek world's ideal ''paideia'', which has combined
upbringing, education, human's inclusion into the complex of culture and nature, and only with this inclusion it
''caused'' his/her politeness. Only on this basis the imperative realization is possible: an intelligent, educated person
knows how to correct mistakes, knows how not to make them.
Developing A. S. Makarenko, V. O. Sukhomlyns'kyy, S. T. Shats'kyy and other pedagogues' views about
their ideas of ''schools in the environment'', ''schools in nature'', determinant in the modern pedagogy must
become developing principles of the system of young person's various relationships, appearing in the special
organized activity and communication. The educational environment should be created; mechanisms of
youngsters' inclusion into the ''big world'' should be worked out, making this world more substantial, interesting
and ideal. One approach – synergetic is possible in solving this task. Ignoring this, we dwindle to the traditional
administrative management methods (planning, organization, recording, control, reports and etc.) which cause if
not protest attitudes, the formal adjustment to the proposed system. Indisputably, at schools (in any educational
establishment) educational systems can function and develop effectively, in which the administrative resource is
involved. But governance bodies have to create conditions, appropriate to the educational space formation and its
5
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development, making efforts for strengthening facilities and resources of the educational establishment,
mobilization of mass media efforts in broadcasting the positive experience, carrying out the appropriate
preparation of pedagogical stuff for this activity and etc.
The educational system of the educational establishment has to combine in balance methods and forms of
organized education with the specified conception of upbringing. It is necessary to turn a pupil (student) from the
object into the subject of the independent learning and teaching others. It is well-known that children from the early
age try to teach others (toys, animals). This need for games, need to be a ''teacher'', is necessary to use while
organizing the group activity both in the educational process (work in small groups, creative technologies of
education, interactive discussions, master classes and etc.) and in various types and forms of the extracurricular
work. Such approach allows not only making a pupil a leader, teaching leadership and revealing his/her natural
interests and skills, but laying the foundation of the social adaptation and self-evaluation. The implementation of
the subject-deed paradigm through the system of the educational process, inclusion into the life of local
communities, development of youth initiatives, communities, voluntary movements give the possibility not only
to form the youth innovative culture but bring up the preparation to the activity in terms of bifurcations and
ambiguity, form the psychological preparation to the public activity, life skills in the public society.
Certainly, the realization of such a strategy of the educational process in terms of the regime of the escalation
of social-economic society's transformations is uneasy. Nowadays there is the lack of serious philosophical
education and brand new pedagogical methodologies, which are able to overcome the existing demarcation of
education and upbringing. There should be the massive breakthrough to the brand new general pedagogical
viewpoints, the transition of education and upbringing on the level of deep systematic projects such as
amerological pedagogy (αμερης, ''amer'' from Greek, ''generic atom''), which has to ''elaborate principles, laws,
methods of human upbringing and education of all-round usage of syzygycal rationality'' [4: 132] or conscious
harmonization of the relationship ''human-world''. Amerological pedagogy, based on all complex world view
disciplines, could be the general methodical basis of all existing and potentially possible methodologies of the
adequate human creative life, not only of his/her adaptation to any new, close to chaos extreme and force
majoure situations, but the skill of the optimal behaviour in difficult situations. Only on this basis there can be
the new model of the true creative human, who can adjust fast to any changes, is flexible, able to work more than
in one profession, preserving composure in terms of uncertainty, full chaos and absolute ambiguity, extrapolate
ideas from one sphere to the other, mainly – take the responsibility for own deeds.
It is important to mention that amerological pedagogy doesn't reject traditional educational imperatives where
they are effective (for example, in stable situations). It discovers universality and constructivity in cases, in
which classical methodologies are unhelpful and unfertile. In other words, in situations of the escalate regime,
specific to the modern globalized world and demanding the holistic and non-linear thinking, non-typical
solutions. Besides, the amerological algorithm foresees not only the amerological and the harmonious
relationship with the world, the ability to set and solve certain tasks in terms of non-stable situations, and
simultaneously overcome the limited professionalism.
The third group of issues is connected with the expansion and enrichment of the world view component of
education. In the XX century the scientific-technical revolution stipulated the avalanche-like increase of volume
of scientific knowledge, its specialization and fast ''aging''. In the result the role of applied sciences increased as
well as their orientation regarding the need of production. These processes influenced radically on the contents
of the modern education. The amount of educational subjects increased rapidly, reflecting the contents of
sciences. Attempts to include them into the curricula caused the need of redistribution of hours between subjects,
which is carried out by means of shortening the subjects of humane cycle, and correspondingly – the shortening
of the educational potential of the contents of education. For some time, despite these processes, vectors of
education and upbringing in the national education ''stayed parallel'' on the account of the strictly administrated
religious system or communistic upbringing. In the result of ideology integrity and valuable determination in the
society they began to ''diverge''. Besides, further overload of curricula and textbooks with new scientific
achievements increased rapidly the volume of highly specialized knowledge in the contents of education. Being
connected with limited spheres and types of activity, they loose their value infrequently and are unnecessary
neither in life, nor in pupils or students' professional work after graduation, remaining the dead weight.
Intentions to modernize the contents of education on the account of highly specialized knowledge stipulated
the chronic underrun of this content from the development of life and science, as this knowledge is inveterate
before graduation. The absence of orientation on the integral vision of education, its internal architectonics and
world view potential didn't cause, according to Edgar Moren, the president of the Association of complex
thinking, the constructing of the ''well-organized head'', but filled the head with numerous knowledge, which
doesn't have ''the general ability to set and solve issues'' and can't handle ''principles of organization and
synthesis of knowledge'' [5: 23]. Certainly, on this basis the cognitive art of learning is the art of thinking
universally and solving local problems. There are numerous knowledge-views, focused on the individual, his/her
subjectivity and ''truth''. According to Plato, ''philosophicity'' doesn't prevail as ''philodoxy''. It isn't the ''lie'',
''nonsense'', but is the independent truth… ''Facts'' are not proved here, but are presented technically in
messages, instructions, regulations which direct a person how to execute different tasks [6: 16]. On this basis
education is proclaimed as the sector of economics, there is the ''commodification of the cognitive activity'',
6

P. Yu. Saukh, Yu. P. Saukh. Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education:
issues and perspectives

turning the knowledge into goods, things for the commercial usage. ''Commercial'' conceptualization of
education which has become the calque of the cultural understanding of the modern epoch, limits the real
mission and functions of education not only according to a person as a personality, but to the wider horizon of
the society's cultural functioning [7: 26-28, 33-35].
It is apprehensible that this process, impoverishing the world view component of education, has influenced
certainly on the educational component of the educational process. Paradoxically, this reckless orientation on the
scientization of educational contents has been and is far from scientific progress. Technocratic approaches which are
characterized by the absence of the integral vision of science and its internal architectonics cannot give the general
human understanding of the world and human's place in it, but van give the ability to regulate in the certain way and
harmonize voluntarily the relationships with the nature and other people, take the corresponding life position.
It is well-known in science that any specialization is impossible without universality and vice versa. It means
that the contents of education has to reflect various subject spheres of the modern education, including natural
and social sciences. The realization of this should be done not by the extensive development of the educational
contents, but on the basis of the interdisciplinary forms of the systematization of knowledge. Any highly
specialized preparation can't be effective if it isn't agreed upon by the general preparation. The absolutization of
specialty causes the human turning into one function, simple way, tool and vice versa the absolutization of
universality causes the development of human's superciliousness, sciolism and deprofessionalization. Organic
combination of specialization and universality of education causes the separation in its contents of such elements
or forms, which are universal, generally important (in other words necessary in all kinds of life and in any
terms), and those, which have highly specialized mission, namely necessary in some certain type of activity. The
first compose the ''nucleus'' of education, are its basic components, others can change, change all the time,
depending upon the future profession, regional peculiarities of the specialty of further education.
Nowadays it is important to teach a young person not only to master the ability to set and solve issues, handle
principles of organization, allowing to ''connect'' knowledge and give it the sense, and the skill to turn it into life
wisdom. Wisdom is the knowledge of life, filled with kindness, justice, sentimentalism to the beauty of life with
the creative attitude towards life situations and respect to traditions. In other words, wisdom is the cognitive
expertise of all fundamental life practices. It demands not only general humane component of education, but the
need and skill to delve into the world of literature, poetry theatre and cinema, opening aesthetic dimensions of
our existence. The case isn't about grammatical, syntactic or semiotic analysis, but about art and literature as the
school of life, human understanding and mastering life values.
The integral result of implementing the strategy of the humane paradigm, which has to be the life-giving
source of each of these 3 units, is the realization of ideas of so-called ''new humanism''. It is about the art of a
young person's introduction into the world of values and social standards, socially important scale of which
nowadays has underwent the serious transformation. Modern education (society in general) has faced with 2
diametrically opponent valuable orientations. On the one hand we have the case with such generally human basic
life values as kindness, beauty, connected with the category ''to be'', on the other hand, – material, utilitarian
values, unfolding in space of the cult of possessing and consuming and which characterize the category ''to
have''. Everything, which is not connected with the principle of possessing (appreciation, friendship, compassion,
love and etc.) pales into insignificance and is deprived of the social and cultural prestige. In the result of that a
human began to loose significantly the ability to see himself/herself through the eyes of other person, influencing
destructively on possibilities of communication between people and folks.
Reevaluation of values, tectonic changes in their hierarchical system induce the new pedagogical thinking
and demand the educational process construction, corresponding to the society's needs and personal selfrealization. We should perceive the human in the space ''to be'' and in the new space ''to have'', take into
consideration new realia of life especially when they become dominant and irretrievable. Confronting these
objective processes would mean the same logics of actions, which includes the companionship directed on the
fighting with difficulties. The modern teacher has to take into account radical changes in the youngsters' life,
concerning their values and style of life. It doesn't mean to approve them (especially when it comes about
negative phenomena), this foresees the strategy elaboration of effective actions, directed on the fighting with
evil, its preventing or softening its influences. New humanism doesn't idealize a human, reject the presence of
dehumanish, destructive. It comes out of the acknowledgement regarding the relation of the evil and good.
Having defined the human freedom, we acknowledge his/her openness to the good and evil. Nobody is insured
either from good, or from evil. Acknowledging these realia, there appear principal factors, from which the
effectiveness of education depends on: 1) rational evaluation of reality, taking into consideration consuming and
utilitarian values directed on the satisfaction of various human needs; 2) teaching pupils (students) habits and
skills focused on supplying appropriate terms of existence (''to have'' ''to be'', in the context of the professional
and human dignity; 3) upbringing of the integral personality which is achieved under the condition when the
congruency between ''real I'' and ''ideal I'' approaches to unity (counterbalance).
The case is about more flexible educational process, inclusion of neglected narrowly-pragmatic and
consuming vales, teaching youngsters the skill to take independent decisions, think on a grand scale and present
own strengths confidently. According to the well-known Polish pedagogue Ya. Gayda, the educated personality
should demonstrate the humane stand and be competitive on the market of individuals [8]. The success of
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education in this axiological context is in learning such a personality, who could combine the artificially
demarcation systems of values, represented by existentials ''to be'' and ''to have''. Certainly in this situation the
most important role should play a teacher. He/she should be a tutor despite what discipline he/she teaches and in
what scientific sphere he/she works. A teacher should reflect that in the network form of synthesis of new
knowledge the social efficient activity begins with realizing own drawbacks, involvement into unsolved
problems, unity of strengths of other members of creative stuff and compensation of own weaknesses; it is based
on the trust and respect of each other. He/she should be the example of creativity, wisdom and professional
dignity. But most importantly – be a human. Subconsciously a child wants to meet a teacher, principally a
human, who will uncover and support abilities, which he/she couldn't uncover in himself/herself. In further life
we wait subconsciously to meet this Person in teachers, colleagues, close people. This human origin can be
preserved and supported by the creative life, the vivific source of which is the human paradigm.
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Саух П. Ю., Саух Ю. П. Алгоритм імплементації гуманітарної парадигми в сучасній освіті:
проблеми та перспективи.
На основі філософського аналізу проблем розвитку освіти обґрунтовано роль і значення гуманітарної
парадигми як життєдайної платформи сучасної освіти. Доведено, що гуманітарна парадигма як
парадигма цілісності пізнання виступає основою генетичної пов’язаності знань, умінь,
компетентностей, моральних імперативів і життєвих цінностей, які в сукупності сприяють
ефективному індивідуальному розвитку й соціалізації людини. Запропоновано алгоритм імплементації
стратегії гуманітарної парадигми шляхом переходу від ''школи знання'' до ''школи розуміння'',
збагачення світоглядної і ціннісно-духовної складової освіти та синергії навчання і виховання. Показано,
що прорив до якісно нових загальнопедагогічних позицій, вихід навчання і виховання на рівень глибинних
системних проектів можливий лише на основі педагогіки співробітництва та амерологічної педагогіки.
Навчити вчитися, бути компетентним у тій чи іншій галузі сьогодні означає навчити жити і
ефективно діяти в нових умовах.
Ключові слова: гуманітарна парадигма, мудрість, школа розуміння, педагогіка
співробітництва, едукативне середовище, амерологічна педагогіка, новий гуманізм.
Саух П. Ю., Саух Ю. П. Алгоритм имплементации гуманитарной парадигмы в современном
образовании: проблемы и перспективы.
На основе философского анализа проблем развития образования обоснованы роль и значение
гуманитарной парадигмы как животворной платформы образования ХХІ столетия. Доказано, что
гуманитарная парадигма как парадигма целостности познания выступает основой генетической связи
знаний, учений, компетентностей, моральных императивов и жизненных ценностей, которые в
совокупности содействуют эффективному индивидуальному развитию и социализации человека.
Предложен алгоритм имплементации стратегии гуманитарной парадигмы путём перехода от ''школы
знания'' к ''школе понимания'', обогащения мировоззренческой и ценностно-духовной составляющей
образования и синергии обучения и воспитания. Показано, что прорыв к качественно новым
общепедагогическим позициям, выход обучения и воспитания на уровень глубинных системных проектов
возможен только на основе педагогики сотрудничества и амерологической педагогики.
Ключевые слова: гуманитарная парадигма, школа понимания, педагогика сотрудничества,
образовательная среда, амерологическая педагогика, мудрость, новый гуманизм.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ
Статтю присвячено філософсько-релігієзнавчому осмисленню проблеми особистості, процесам її
самореалізації та самоідентифікації. Автором проаналізовано розмаїття підходів у дослідницькій
літературі до проблеми особистості й обґрунтовано особливості різних підходів і напрямів
дослідження особистості. В центрі уваги була і є проблема людини, вона залишається однією із
найголовніших для філософії, релігієзнавства, психології, соціології та ін. Впродовж століть ця
проблема визначалася по-різному, була темою для багатьох дискусій та суперечок.
Ключові слова: людина, особистість, самореалізація, самоідентифікація, життя, діяльність,
свідомість, молитва, релігія.
Актуальність теми. Сьогодення українського суспільства характеризується пошуками шляхів для
формування людини як істоти духовної, яка має потенції для самовизначення та самореалізації.
Проблема людини була і залишається однією із найголовніших для філософії, релігієзнавства, психології,
соціології та ін. Впродовж століть ця проблема визначалася по-різному, була темою для багатьох
дискусій та суперечок. На нашу думку, важливим є специфічне буття людини в якості особистості, яка
ототожнюється із суб’єктом життєдіяльності, а також – водночас із родовою сутністю, яка не тільки
присвоюється та засвоюється, але й примножується завдяки діяльності та комунікативним зв’язкам
людей. У процесі діяльності відбувається становлення людини як особистості. Відомий російський
психолог О. М. Леонтьєв у праці ''Діяльність. Свідомість. Особистість'' наголошує, що ''саме діяльності
суб’єкта, які й є висхідними ''одиницями'' психологічного аналізу особистості, а не дії, не операції. Не
психофізіологічні функції чи блоки цих функцій; останні характеризують діяльність, але не
безпосередньо особистість'' [1: 183-184]. О. Леонтьєв обґрунтовує висновок, що ''основою особистості є
відносини узгодженості людських діяльностей, які породжуються рухом їх розвитку. Але, у чому
психологічно висвітлюється ця узгодженість, ця ієрархія діяльностей? Відповідно до прийнятого нами
визначення, ми називаємо діяльністю процес, який виникає завдяки спонуканням і спрямовується
мотивом – тим, у чому опредметнена та чи інша потреба. Іншими словами, у співвідношенні діяльностей
відкривається співвідношення мотивів'' [1: 188-189]. Таким чином, релігійна діяльність людини повинна
мати свою мотивацію. У якості таких мотивів, які знаходяться у безпосередній єдності з емоціями
людини, можна назвати наступні – прагнення до духовності, потреба у вдосконаленні. Особистість як
така ''виходить'' поза межі соціуму та культури, а також поза межі емпіричного до умоглядного
трансцендентного, в якому вона не тільки затверджує загальнолюдські цінності, але й постає відкритою
для творчості. Обрії сучасного розгляду особистості в аспекті самореалізації розкривають її як головний
ресурс людства, яке розвивається. Західноєвропейська традиція аналізу проблеми особистості – це
багатовікова традиція зі своїми тенденціями, підходами та засобами, а російська традиція, фактично,
формується в середині ХІХ століття. Але, як в Україні, так і в Росії, теоретичне осмислення особистості,
більшою мірою, здійснювалося в плані психології. Філософсько-релігієзнавчий підхід, на нашу думку,
залишився недостатньо реалізованим.
Ступінь наукової розробленості проблеми. Проблема людини – це ''вічне питання'' філософії,
релігії, психології, вона вимагає постійного повернення до неї з точки зору проблем сучасного руху
людства в історії. Підходи до цієї проблеми трансформуються у світлі нових тенденцій та можливостей
людства, його нових ціннісних орієнтацій, що були невідомими для генерацій минулого. Загалом
проблема особистості традиційно аналізувалася в єдності з соціологією і психологією. Варто виділити
наступні праці як українських, так і зарубіжних учених: ''Діяльність і психологія особистості''
К. О. Абульханової-Славської, ''Аномалії особистості'' Б. С. Братуся, ''Психологія розвитку антиципації
людини'' І. Г. Братченко, ''Соціальне середовище і свідомість особистості'' Л. П. Буєвої, ''Психологія
мотивацій та емоцій'' Ю. Б. Гіппенрейтера, ''Культура. Ідеологія. Особистість. (Методологічносвітоглядний аналіз)'' Л. В. Губерського, В. П. Андрущенка, М. І. Михальченка, ''Діяльність. Свідомість.
Особистість'' О. М. Леонтьєва, ''Психологія Буття'' А. Маслоу, ''Раціональність і виміри людського буття''
М. В. Поповича, ''Теорії особистості'' К. С. Холла і Г. Ліндсея та інші.
Cучасний період, на нашу думку, характеризується тим, що неможливо виділити найбільш
ефективний підхід до проблеми особистості для пояснення головних явищ і подій у поведінці людини. У
наукових працях співіснують різноманітні альтернативні теорії, що описують особистість як інтегровану
цілісність і водночас пояснюють різницю між людьми. Більшість існуючих дефініцій особистості
розкривають її як загальну ідею індивідуальних розрізнень, як гіпотетичну структуру, як процес
© Вергелес К. А., 2015
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розвитку впродовж життя, а також й як сутність, яка пояснює стабільні форми поведінки. До головних
функцій теорій особистості належать, по-перше, забезпечення основи для створення понятійного апарату
з метою пояснення явищ, що знаходяться у взаємозв’язку. По-друге, можна говорити й про протетичну
функцію, тобто про передбачення подій і зв’язків, які ще не досліджувалися. Теорії особистості
зосереджені на наступних аспектах людської поведінки: розвиток, потреби та інтереси, структура
мотивації, девіантні форми поведінки, психічне здоров’я та ін.
Особистість є системою відносин, а відносини – це компоненти структури. Особистість як ''результат''
відносин у соціумі визначається соціальною компонентою спрямованості, тобто йдеться про ті
домінанти, які підкорюють усі інші якості, прагнення, мрії та ін. та визначають життєвий шлях людини.
Рівень розвитку особистості розкривається через її духовність, самоідентифікацію. Якщо домінантне
ставлення охоплює всі особистісні характеристики, то вона виступає як цілісність. Недоліком такого
підходу до особистості, на нашу думку, є багатозначність і невизначеність. Особистість – це не вся
людина, а лише її соціальні якості, неможна розглядати особистість тільки як суб’єкт діяльності.
Ю. Гіппенрейтер [2] наголошує на тому, що особистість – це сукупність внутрішніх умов, через які
переломлюються зовнішні впливи. В методологічному плані такий підхід є обґрунтованим.
Існують й інші підходи до особистості. На думку відомого австрійського дослідника З. Фройда,
особистість містить у собі три структурних компоненти – Ід, яке є інстинктивним стрижнем особистості
та підкоряється принципу задоволення; Его як раціональна частина особистості, її принцип реальності;
Супер-Его як моральнісні характеристики особистості. Розвиток особистості відбувається відповідно до
стадій психосексуального розвитку людини: оральної, анальної, фалічної (комплекси Едипа та Електри);
латентної, генітальної. Зріла особистість прагне до праці з метою створення цінностей, яка здатна
любити та поважити іншу людину. Послідовники З. Фройда Е. Еріксон, Е. Фромм, К. Хорні надавали
особливого значення Его та його функціям. Е. Еріксон обґрунтував положення, що Его – це автономна
структура, яка у своєму розвитку проходить вісім універсальних стадій; Е. Фромм вважав, що на
особистість впливають як соціальні, так і культурні фактори. Головною тезою Е. Фромма є ''бути живим'',
а це, як він наголошує в праці ''Людина для себе'', означає динамічне, а не статичне поняття. Він зазначає:
''Існування і розгортання специфічних сил організму – це одне й те саме. Всі організми наділені
вродженою можливістю актуалізувати свої потенційні якості. Тому метою людського життя варто
вважати розгортання сил людини, згідно із законами її природи'' [3: 27].
Представник індивідуальної психології А. Адлер наполягає на тому, що люди в процесі життя
намагаються компенсувати відчуття власної неповноцінності, яке виникає ще в дитинстві. На думку
вченого, звідси й формується боротьба за переваги, прагнення до влади. Для досягнення своїх цілей
людина фундує власний унікальний спосіб життя, який проявляється на трьох рівнях – праця, дружба і
любов. Окрім того, важливим конструктом особистості є соціальний інтерес, внутрішня тенденція
людини, її прагнення брати участь у створенні ідеального суспільства. Ступінь цього прагнення й є, на
думку А. Адлера, показником психологічного здоров’я людини.
На думку видатного представника аналітичної психології К.-Г. Юнга, особистість складається з трьох
структур, що взаємодіють поміж собою. По-перше, йдеться про Его, тобто те, що людина усвідомлює, подруге, про особисте несвідоме (усе, що пригнічується та комплекси), по-третє, про колективне несвідоме (це
архетипи, в яких міститься увесь досвід людства). Особистість може досягти рівноваги тільки в результаті
тривалого процесу психологічного визрівання (індивідуації), коли людина може визнати всі латентні якості, а
також ті характеристики, що ігнорувалися нею як на несвідомому, так і свідомому рівнях.
Представники диспозиційної психології Г. Олпорт, Р. Кеттелл, Г. Айзенк наполягають на тому, що
люди мають певні стійкі внутрішні якості. Ці якості зберігаються впродовж життя людини в різних
ситуаціях. Г. Олпорт характеризує особистість як динамічну організацію тих внутрішніх процесів, що
визначають для неї специфічну поведінку і специфічне мислення. Представник напряму біхевіоризму
Б. Скіннер визначає особистість як результат взаємодії індивіда з його життєвим досвідом і
навколишнього середовища. На його думку, поведінка завжди визначена, передбачена і контролюється
оточенням. Б. Скіннер повністю заперечує існування внутрішніх автономних факторів як причин
людських дій, а також фізіологічне і генетичне пояснення поведінки людини. Представники соціальнокогнітивного напряму А. Бандура, Дж. Роттер та ін. вважають, що особистість – це результат взаємодії
поведінки і навколишнього середовища; Дж. Келле обґрунтовує теорію особистих конструктів або
моделей світу, які й утворюють особистість; представник гуманістичної психології А. Маслоу розкриває
особистість завдяки ієрархії потреб; К. Роджерс, з його феноменологічним підходом, вважає за необхідне
пояснювати поведінку з точки зору суб’єктивних переживань. На думку К. Роджерса, єдиною реальністю
є особистий світ людини.
Вищезазначені праці свідчать про одну з центральних проблем особистості – її самореалізацію, що
виступає як один із факторів для створення багатомірної концепції особистості в українській філософії й
українському релігієзнавстві.
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Метою статті є філософсько-релігієзнавче осмислення проблеми особистості в аспекті її
приналежності до сучасного руху людства, її самоідентифікації та самореалізації.
Виклад основного матеріалу. Особистість є не тільки свідомою, вона не тільки має волю, але й є
вільною в плані вибору власного ''життєвого проекту'' для реалізації своєї духовності та можливостей
виходу в трансцендентне. Варто погодитися з положенням сучасних українських філософів
Г. Д. Ємельяненко, К. Ю. Райди і С. Л. Шевченко, яке вони обґрунтовують у праці ''Цінності та
постекзистенціалістське мислення'': ''…якщо говоримо і про покладання індивідом цілей, і про вибір його
дій та поведінки у повсякденному існуванні, ми також повинні визнати, що найчастіше такий вибір
здійснюється не раціонально, а інтуїтивно. Люди не завжди усвідомлюють і раціонально прораховують
свої дії, глибинні причини того, чому вони так чи інакше оцінюють різні події та вчинки інших людей.
Їхній вибір зазвичай оповитий психоемоційним контекстом'' [4: 25].
Особистість маніфестує себе як автономне буття в соціумі, вона має над-ситуативну активність,
власні ''механізми'' захисту ''самості''. Засобами для становлення особистості, розгортання її духовної
сутності є об’єктивація і трансцендування. Відомі дослідники Д. Гудінг і Дж. Леннокс у праці ''Людина
та світогляд: у пошуках істини і реальності'' зазначають: ''Людський дух не існував вічно як частина
Світового Духа, що виникла з божественного начала шляхом еманації і тимчасово замкнена в матерії, як
стверджується в індуїзмі і гностицизмі. За Біблією, людський дух і розум були створені Богом з нічого,
як і увесь Всесвіт. Людський дух не є частиною Бога. Природа, будучи створеною і постійно
підтримуваною Богом, має свою власну, Богом дану незалежність, цінність і значимість, хоча природні
явища свідчать про Творця. Їх незалежність і власне значення не можна недооцінювати. Недооцінка
незалежності і самостійної цінності природи – це помилкова духовність. Не можна вважати: якщо ви
зазирнете всередину створеного Всесвіту, то зрештою знайдете там нестворений дух Бога як основу
(субстрат) матерії'' [5: 163].
Філософське визначення ''надчуттєвого'' й є трансцендуванням, коли особистість прагне до виходу з
матеріального світу, світу речей до світу високої духовності як світського, так і релігійного характеру. Нові
смисли постають для людини орієнтирами як в її повсякденній діяльності, так і в її суто духовних
прагненнях. Ці смисли буття присвоюються та засвоюються особистістю, ''транслюються'' в суспільство в
процесі комунікації, за допомогою об’єктивації. Йдеться не тільки й не стільки про оречевлення, але й про
самоідентифікацію особистості, стабільність її свідомості, можливостей для вибору ''власного образу'', її
вихід поза власні межі та ін. На думку відомого російського вченого О. Лосєва, особистість усвідомила
себе як субстанцію розумної природи, вона відмовилась у своїх філософсько-релігійних судженнях від її
ототожнення з ролями та масками у суспільстві, відчула глибинний зв'язок з ідеальним світом, ''відчутне
спілкування людського індивідуума з космічним життям'' [6: 152]. Актуальним є те, що О. Лосєв вважав,
що релігійна свідомість є включеною до філософської теорії – абсолютної діалектики. Діалектика для
О. Лосєва є методом, що дозволяє конструювати категорії, у тому числі й в релігійній сфері. Російський
дослідник розкриває релігійну свідомість у контексті створення принципів універсального християнського
світогляду, а його культурно-історичною парадигмою є православна релігія.
В історії європейської філософії особистість є суто людським (духовним) буттям. Особистість,
передусім, усвідомлює себе як істоту духовну й на ґрунті цього самоусвідомлення формується її
ставлення до самої себе, до інших людей, до світу загалом. У такий спосіб ''тріада'' такого її ставлення
містить у собі великий моральнісно-естетичний потенціал. Саме на моральнісному і естетичному
потенціалі особистості наголошують українські й російські мислителі – Г. Сковорода, І. Франко,
Л. Українка, В. Соловйов, Л. Карсавін, М. Бердяєв, Л. Шестов та ін. На відміну від західноєвропейської
філософії, яка характеризується персоніфікованим і раціональним ставленням до дійсності, представники
слов’янської традиції філософування наполягають на спогляданні як єдиному можливому ставленні до
дійсності та реальності. Споглядання виступає, як й в старогрецькій філософії, відчуттям, а не
розумінням буття, усвідомленням внутрішньої сутності речей, світу як цілісності, яку не можна
руйнувати, тому що, таким чином, можна зруйнувати й природу самої людини.
Окрім того, слов’янська традиція філософування, яка, безперечно, пов’язана з православною релігією,
наполягає на соборному характері такого ставлення до буття. Так, наприклад, православ’я зажди
акцентувало увагу на колективній молитві, а не на індивідуальній. Молитва в православній релігії
виступає як колективна творчість, як колективне звернення до Бога. І саме тому, що таке звернення є
колективним, молитва і буде почута Ним. Цей принцип соборного співжиття людей розкривається й в
працях філософів. Так, на думку видатного російського філософа В. Соловйова, перехід від природного
людства до Боголюдства може бути здійсненим тільки на основі моральності всього людства і такий
перехід повинен охопити все людство. Важливим є те, що в процесі становлення та розгортання
російської філософії особливого значення набуває концепція всеєдності В. Соловйова, тому що вона
фундує моральнісно-антропологічну спрямованість філософської й релігійної проблематики російських
релігійних мислителів кінця ХІХ – початку ХХ століття загалом, а також специфіку ставлення до
проблеми особистості.
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У західноєвропейській філософії особистість виступає, більшою мірою, як соціальний індивід і
водночас у слов’янській традиції як своєрідний полюс трансцендентного в емпіричному. Такий підхід
розкриває спрямованість особистості до нескінченного, до його енергійності. І тут варто зазначити, що
деякі представники західноєвропейської філософії теж схилялися до подібного ставлення до проблеми
особистості. Йдеться про ''світ ідей'' А. Шопенгауера, ''ідеацію'' М. Шелера, ''першообрази'' та
''імперсональний тип творчості'' К.-Г. Юнга та ін. На думку цих філософів, на такому граничному рівні
духовності, фактично, зникають всі якості об’єкта і суб’єкта, вони підносяться до всеєдності з
Реальністю і цілісністю вселенського Буття.
Відомий російський філософ Л. Карсавін увів термін ''симфонічна особистість''. На його думку,
особистість є самототожною у всіх своїх проявах, вона забезпечує власну цілісність, причому не
спонтанно, а цілеспрямовано долає будь-яку частковість у самосвідомості, діяльності, спілкуванні та ін.
Особистість надає смислу Буттю як такому, яке постає більш широким і змістовним, ніж існуюча
дійсність, світ речей. Такий перехід у позачасове та вічне, що активізує несвідоме в людині й надсвідоме
в культурі здійснюється багатьма засобами об’єктивації, поза якою неможливою виявляється тематизація
суб’єктивності людини, яка породжує не тільки події, вчинки, певні тексти, але й інший, порівняно з
природою, тип детермінації, який в єдності волі, емоцій, діалогу та ін. перетворює смисли певної доби та
змінює світосприйняття наступних генерацій.
Висновки. У філософії Нового часу особистість виступає як ''самість'', що має певні протиріччя, які в
німецькій класичній філософії розкривалися через присутність трансцендентального в емпіричному світі.
Ірраціоналізм розкрив розірваність особистості у тих чи інших проявах волі або екзистенціального
вибору людиною того, що є несправжнім існуванням. Філософія і деякі представники релігійної
філософії другої половини ХІХ – ХХ ст. принципово розширили проблему особистості, в центр
дослідницької уваги перенесли її здатність перетворювати себе до нескінченності, при цьому не
обмежуючи себе існуючими в соціумі нормами та цінностями. Таке ''перетворення'' здійснюють
об’єктивація і трансцендування. Російські філософи ХІХ – ХХ ст. поставили питання про самоздійснення
людини і, у зв’язку з цим, з ідеальними уявленнями про істинне життя. Тобто, йдеться про апеляцію до
вищих смислів Буття, до Бога, реальності, вічності, соборності, симфонічної особистості, віри й т. д.
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Вергелес К. А. Методологические аспекты исследования проблемы личности.
Статья посвящена философско-религиоведческому осмыслению проблемы личности, процессам ее
самореализации и самоидентификации. Автором проанализировано разнообразие подходов в
исследовательской литературе к проблеме личности и обоснованы особенности различных подходов и
направлений исследования личности. В центре внимания была и есть проблема человека, она остается
одной из главных для философии, религиоведения, психологии, социологии и др. На протяжении веков
эта проблема определялась по-разному, была темой для многих дискуссий и споров.
Ключевые слова: человек, личность, самореализация, самоидентификация, жизнь, деятельность,
сознание, молитва, религия.
Vergeles K. A. Methodological Aspects of Researching the Problem of Personality.
The article is devoted to understanding the philosophical and religious studies, concerning the problem of
identity. The author analyzes the diversity of approaches to the problem of identity. The focus has been the
problem of a man; it remains one of the most important for philosophy, religion, psychology, sociology and
others. For centuries the problem has been the subject of many discussions and disputes. In general the
problem of identity is traditionally analyzed in the unity of sociology and psychology. Personality forms the
relationship to himself / herself, others and the world in general. This "triad" includes the moral and
aesthetic potential. In the philosophy of the New Age a person acts as a "self" that has certain contradictions
in the German classical philosophy. The transcendental is revealed by the presence in the empirical world.
Some members of the religious philosophy of the second half of XIX – XX centuries radically extended the
problem of personality. Russian philosophers of the XIX – XX centuries considered the issue of rights selfrealization. It is concluded that it is an appeal to the higher meaning of Genesis, God, reality, eternity,
catholicity, symphonic identity, faith, etc.
Key words: man, person, self-actualization, self-identity, life, activity, consciousness, prayer, religion.
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ПРОЕКТ "МІЖМОВНИХ ВІДНОСИН" ТА "МОВНОЇ ПОЛІТИКИ" В РАМКАХ ПРОЕКТУ
"НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 90-Х РОКІВ"
У статті представлено аспекти сучасної мовної політики в Україні в ракурсі уточнення сценарію
міжмовних відносин та розгляду типу державного утворення, до якого належить Україна, та який
сформувався після краху всіх типів радянських Утопій. Проаналізовано феномен утопій, розглянуто
утопічні проекти в Україні як спроби сформувати певну реальність в ситуації тотальної віртуалізації.
Визначено характерні прикмети та етапи "українізації", а також наслідки радянської "русифікації".
Розглянуто різні форми українсько-російської диглосії у ситуації міжмовних відносин в Україні.
Ключові слова: міжмовні відносини, мовна політика, національне відродження, утопія, українізація,
русифікація, національні меншини, диглосія, білінгвізм.
Постановка проблеми. Пострадянські держави, які з’явилися на місці колишньої Імперії, мали
повернутися до моделі "національних держав" та типових практик мовної політики. Реанімація етнічного
принципу призвела до появи конфліктогенних сценаріїв міжмовних відносин, елементів "расизації"
свідомості, появи практик сегрегації із боку національної більшості стосовно "національних меншин".
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще у романтиків дев’ятнадцятого століття "Україна"
сприймалася як простір утопічних фантазій про реалізацію ідеї "Раю на землі". Голубе небо, родюча земля,
хатиночки, соняшники, спокій та тиша – всі ці міфологізовані ознаки стали романтичними кліше уявлень про
"український Едем". Як відомо, цій ідеї віддав данину М. Гоголь, О. Толстой і багато митців, мислителів та
практичних діячів інших етносів, які пов’язували з Україною реалізацію своїх утопічних мрій. Її оспівував
Юліуш Словацький, з її історичною долею ідентифікував себе В. Липинський (шляхтич, філософ та агроном),
росіяни Д. Донцов та М. Хвильовий також зробили свій внесок в ці утопічні проекти.
Мета статті. В нашій статті ми зосередимося на аспектах сучасної мовної політики в Україні в
ракурсі: а) уточнення сценарію міжмовних відносин "сценарій А", "сценарій В" та "сценарій С"; б)
розгляду типу державного утворення, до якого належить Україна та який сформувався після краху всіх
типів радянських Утопій ("революційної Утопії", "сталінської Утопії", брежнєвської Утопії повернення
абстрактної, безнаціональної Імперії, "Утопії перебудови" тощо).
Виклад основного матеріалу. Якщо намагатися відповісти на запитання, звідки ці утопічні фантазії,
ризикнемо висунути припущення, що вони містяться з самої етимології слова "Україна", яка дуже схожа
на слово "Утопія". І як "утопія" означає "місце, якого немає" (у-топос), то аналогічно ми можемо
розглядати і Україну як поки що "неіснуючу країну", як "чисту можливість". І саме так уявляли собі
Україну ті, хто без вагань обрав Незалежність у 1991 році, тобто тлумачили слово "Україна" як "країна,
яка поки що не існує" та яка, на відміну від Росії, обтяженої традиціями, своїм імперським минулим, є
"поглядом у майбутнє". Тобто країною, яка відправилася у вільне плавання утопічних фантазій та
утопічних проектів та яку можна тепер будувати "з нуля".
Саме тому ми маємо всі підстави розглядати утопічні проекти в Україні як спроби сформувати певну
реальність в ситуації тотальної віртуалізації, долучитися до проектів створення з України простору
утопічної творчості. І саме в рамках проектів ми повинні, на наш погляд, розглядати різні проекти мовної
політики та міжмовних відносин, оскільки без їх урахування ми втрачаємо ключі до інтерпретації. Після
наведених вище міркувань про роль Утопії у постмодерністській, віртуальній реальності в Україні ми
можемо висунути припущення про те, що в ній відбувається боротьба між болотом тотальної
віртуалізації суспільного життя, яке межує зі спробами реалізувати той чи інший різновид суспільної
Утопії. Надаємо опис та аналіз цих утопічних спроб.
Ретро-утопія (реактивна Утопія). Розглядаючи деякі аспекти мовної політики в Україні після 1991
року у зв’язку з проблемою конфліктних міжмовних відносин у національних державах, ми робили
акцент на небезпеці "расизації" свідомості на базі етнічної моделі нації та появи дискримінаційних
сценаріїв міжмовних відносин з боку так званої національної більшості по відношенню до національних
меншин. Зазначаємо, що ми розглянемо ті самі суспільні та культурні феномени, але під іншим кутом
зору (що дозволить нам поставити суттєво інші акценти відносно згаданих процесів) – в горизонті
проблеми соціальної Утопії.
Так, ми визнаємо, що після 1991 року на початковому етапі незалежності в Україні домінували
тенденції на формування національної держави зі всім набором сценаріїв міжнаціональних та міжмовних
відносин. Однак, наш аналіз феномену утопій та процесів віртуалізації суспільного Буття на
пострадянському просторі переконливо довів, що, по-перше, в ситуації такої тотальної віртуалізації має
© Замкова Н. Л., 2015
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місце не одна утопія, а їх конкуренція (або "парад утопій"). І, по-друге, утопії часто-густо виступають не
як інструменти прориву до істинної реальності крізь нашарування химер "симулякризації", а самі
поступово перетворюються на імітації серйозних соціальних проектів.
Саме тому наш аналіз зможе суттєво скорегувати попередні висновки стосовно сценаріїв міжмовних
відносин в Україні. Отже, ми стверджуємо, що після 1991 року була здійснена спроба побудувати
"національну державу", а утопічність цього проекту полягала не в тому, що цей проект був нездійсненним,
а в тому, що він починався, що називається "з чистого листа", з Ідеї, яка не мала аналогів в реальності, а
народилася у свідомості націонал-ідеологів. Важливий момент, який підкреслює утопічність цього проекту,
полягає в тому, що його початок припадає на пік радянської русифікації, яка за цих умов викликала гасла
"Національного Відродження". Нагадаймо, що аналогічна ситуація мала місце напередодні краху
Російської Імперії, так що Україна початку 90-х попала в деяке історичне "дежавю".
Інакше кажучи, в той час на виклик русифікації національне будівництво того часу відповіло
сценарієм українізації, синонімом якої й був проект "Національного Відродження". Безсумнівно, можна
провести деякі паралелі з українізацією 20-х років, однак, утопія "Національного Відродження" 90-х
років суттєво відрізнялася від свого першого історичного різновиду. По-перше, вона цілком справедливо
намагалася позбутися залишків комуністичної ідеології, тобто процес націоналізації суспільної
свідомості співпадав з процесом її декомунізації (при цьому той факт, що на чолі цього процесу стояв
перший Президент України Л. Кравчук надавав йому відтінок історичного фарсу та закладав можливості
появи симулякрів в цьому проекті).
Розглядаючи деякі аспекти цього процесу, ми привернули увагу до примордіалістського проекту
формування української нації, згідно якому її етнічний субстрат (українці) складали природну основу
цієї "вічної" нації. Цей примордіалістський міф виступав базою для доведення простої пропагандистської
тези про те, що "український етнос" не має нічого спільного з російським етносом, який був чітко
виражений в назві книги Л. Кучми "Україна – не Росія" [1]. Як продовження цього міфу були вироблені
різні "теорії", які підтримували цю тезу посиланням на те, що Україна має свої коріння у Трипільській
культурі, що її культура древніша за культуру Стародавньої Греції, що Київська Русь – перша форма
української державності, що Україна генетично належить до європейської цивілізації, в той час, як Росія
належить до "Азії", що Україні органічно притаманна демократія, в той час як в архетипі росіянина
прихована установка на авторитарні форми державності.
Повертаючись до нової редакції "українізації", яку ми констатували в ретро-утопії 90-х років,
спробуємо уточнити її особливості відносно першої історичної форми, їх спільності та відмінності. Для
ілюстрації цього процесу використаймо роботу українського історика Г. В. Касьянова "Хто такі українці
і чого вони хочуть: проблема формування нації" [2]. Цікаво, що з самого початку автор посилається на
брошуру М. Грушевського [3] з майже аналогічної назвою, пафос якої полягав у твердженні простої та
прозорої тези про те, що українці як етнічна група мають право на власну державу. Ця теза спирається на
логіку примордіалістської моделі нації, сутність якої полягає в наступному: нація є, тепер потрібно мати
державу. Очевидно й те, що це примордіалістське твердження знаходиться у протиріччі з реальним
процесом формування нації, велику роль в якому відіграє саме держава або "національна держава".
(Згадаймо думки Е. Балібара та І. Валерстайна про роль "інституційних практик" у вигляді школи та
армії у справі формування національної свідомості, які підводять теоретичну базу під відомий вислів
Дж. Гарибальді: "Ми створили Італію, тепер треба створити італійців").
Отже, перед ретро-утопією 90-х про "Національне Відродження" стояло завдання "створити
українців" за умов наслідків політики радянської русифікації. У чому полягали відмінності між
ситуацією 1917 року (коли було запущене перше коло "українізації") та ситуацією кінця "перебудови",
тобто 1989 року, коли фактично стартувала друга хвиля цього процесу? На наш погляд, ці відмінності
полягали в тому, що за умов Російської Імперії етнічні українці користувалися саме українською мовою
(на побутовому рівні), хоча їм, як ми пам’ятаємо, було відмовлено у публічному користуванні своєю
мовою (у навчанні, політиці, культурній творчості тощо). Саме тому основне завдання перед тодішніми
ідеологами-українізаторами полягало у забезпеченні широкого функціонування української мови у
публічній сфері та сфері культури, що й було значною мірою зроблено.
Щодо ж ліквідації наслідків радянської "русифікації", то треба зазначити, що вони були набагато
глибші та торкалися етнічних українців, велика кількість яких була російськомовними у побутовому
спілкуванні. Тому, як вірно зазначив Г. Касьянов, "перед суспільством і державою постало завдання
"українізації" самих українців – йшлося про формування певних пріоритетів у культурній та освітній
політиці, які завжди можна було за бажанням витлумачити як надання привілеїв "титульній нації".
Останнє словосполучення є вельми показовим для українізації 90-х, оскільки воно домінувало у
публічному та офіційному дискурсі української національної політики та демонструвало етнічну основу
національного будівництва. Варто зазначити, що за умов великої кількості російськомовних українців та
їх "радянської ідентичності" ця основа була обрана невірно, оскільки це робило процес "українізації
українців" досить важким та містило небезпеку звинувачень у "насильницькій українізації").
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Хто були творці процесу "українізації" та яким чином вона провадилася у життя? Ми погоджуємось із
Г. Касьяновим, який висуває тезу про те, що "націоналізація" виступала в якості легітимізації влади, і саме
тому номенклатурне чиновництво дуже швидко змінило радянську комуністичну риторику на ідеологію
націоналізму та використало владну вертикаль для прискорення та остаточного утвердження результатів
цієї українізації. (Як відомо, очолював цей процес Л. Кравчук, який за іронією долі був непримиренним
противником створення РУХу як альтернативи КПУ, комуністичній ідеології та комуністичному проекту).
В цьому процесі союзниками чиновників виступила українська інтелігенція (яку нещодавно ті ж самі
чиновники могли переслідувати та саджати за "український буржуазний націоналізм").
Як правильно зазначив Г. Касьянов, саме інтелігенція спиралася на зразки націєтворення, які, за його
висловом вона сприймала як готові рецепти, що виникли в епоху "пробудження націй у другій половині
XIX – початку ХХ століть". (Ці рецепти включали в себе "просвітницьку діяльність зразка XIX століття",
"етнографічні ілюзії" та "культурницьке месіанство"). Саме до них було можливо застосування нашого
терміну "ретро-утопія" або "націонал-романтизм", в той час, як дії влади спиралися на звичний для неї
"директивний комуністичний стиль", який можна охарактеризувати в термінах "адміністративної утопії",
що сильно нагадувало знайому "більшовицьку українізацію". Якщо згадати ситуацію 20-х років, то можна
зазначити, що й тоді мав місце союз влади та інтелігенції, які певний час йшли як попутники, але інтереси
яких далеко не повністю збігалися. Зазначимо, що "хамелеонська" природа влади робила її українську
ідентичність ситуативною, яка могла бути легко змінена за умов зміни політичної кон’юнктури.
Які результати "українізації-2" ми можемо констатувати? Конкретні статистичні дані ми запозичили з
роботи Г. Касьянова [2]. Отже, до 1989 року частка учнів в українських школах складала 47,5 % (при
тому, що частка українського етнічного населення складала 72,7 %). Показово, що в Донецьку та
Луганську українських шкіл не було зовсім, враховуючи, що етнічних українців там проживало 50 %!
Якщо порівняти ці цифри з даними 2003 року, то можна побачити, що українською мовою навчалося 73
% школярів та 90 % студентів (на початку 90-х – лише 37%).
Для того, щоб краще зрозуміти сценарій міжмовних відносин у рамках сучасної "українізації" та
ретро-утопії "Національного Відродження", треба згадати, яким чином ці відносини регулювалися на
законодавчому рівні. Так, вже на злеті "перебудови", а саме у 1989 році, вийшов "Закон про мови в
УРСР", який започаткував процес "українізації". Згідно цього закону навчання та виховний процес
повинні були проводитися виключно українською мовою. В місцях компактного проживання
національних меншин вивчення української мови було обов’язковим у перших трьох класах школи.
Ще одним показовим свідченням зрушень в процесі "українізації" стала Республіканська програма
розвитку історичних досліджень (прийнята у 1990 році), в рамках якої було суттєво змінена концепція
викладання історії. Віднині історія України стала виглядати як історія "етнічних українців", що також
повністю вкладалося в суто етнічний проект формування української нації. Як зазначає Г. Касьянов, в
межах цієї програми інші етноси на території України виглядали або як тло, або як вороги, або зникали
взагалі. Крім парадигмальних змін у викладанні історії характерною прикметою "українізації" стало те,
що Г. Касьянов називає "індустрією українознавства", наявність якої, на наш погляд, відрізняє сучасну
українізацію від її попередниці [2].
Так, у дисциплінах, які читалися у вузах, знайома "Історія КПРС" перетворилася на "Історію
України", "Науковий комунізм" – на "Політологію". В контексті цих процесів мав місце цілком
анекдотичний випадок у вигляді проекту перетворення "Наукового комунізму" на "Науковий
націоналізм", хоча цей проект зазнав невдачі завдяки спротиву певних викладацьких кіл проросійської та
приховано прорадянської орієнтації. Подібний спалах "адміністративного українознавства" може бути
пояснений інерцією "ідеологічної свідомості", успадкованої із радянських часів.
Повертаючись до суто мовної проблематики, констатуємо, що найбільших успіхів "українізація"
досягла в освітній та адміністративній сферах, які можуть бути порівняні з аналогічними успіхами
українізації 20-х років. Однак, як вірно констатує Г. Касьянов, мовна "українізація" зазнала серйозних
проблем у сфері культури, і саме це суттєво відрізняє її здобутки від першої українізації. Нагадаймо, що
в 20-х роках поняття "Національне Відродження" могло бути застосованим не тільки до сфер бюрократії
та освіти, але й, передусім, до культурних здобутків світового рівня у сфері літератури, театру,
живопису, архітектури та кінематографу. На превеликий жаль, нічим таким не могла пишатися
"українізація-2", в рамках якої за 20 років Незалежності не народилося практично ніщо, що можна було б
порівняти з тими здобутками.
Не говорячи про нестачу "пасіонарності" та соціальної творчості, яка була характерна для "націоналкомуністичного проекту", дався в знаки банальний брак фінансових коштів, без яких культура занепадає. Так,
Г. Касьянов констатує, що в середині 90-х років із 461 періодичного видання лише 34,7 % припадає на
видання україномовні (з них газет – тільки 29,5 %). Не менша проблема склалася й у галузі книговидавництва
(наприклад, у бібліотеках містилося лише 37 % україномовних книг) та телебачення (тільки 18 % телепередач
велося українською мовою). Зазначимо, що за останні 5 років ситуація різко погіршилася [2].
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У результаті автор вважає найбільшим успіхом "українізації" українізацію "етнічних українців", оскільки
значно збільшився відсоток людей, які користуються українською мовою не тільки в публічному, але й у
приватному житті. Нам здається така констатація трохи перебільшеною, оскільки за винятком Західної
України можна було спостерігати ситуацію двомовності у різновиді типової диглосії, у рамках якої мова
спілкування в публічній сфері – українська, а мова побутового спілкування – російська. (Як ми бачимо, цей
варіант диглосії був протилежним стосовно диглосії імперського типу, де пануючою мовою є мова
метрополії, а мова колонізованого народу виступає мовою повсякденного спілкування).
Аналізуючи цей факт в річищі проблеми сценарію міжмовного спілкування, прийнятого в рамках
ретро-утопії, ми можемо дійти наступних висновків. Як і у випадку "українізації" 20-х років можна
спостерігати тенденцію до послідовного "монолінгвізму" або до "сценарію В" (який у ті часи сповідували
найбільш радикальні комуністи-націоналісти). Цьому сценарію багато в чому сприяла етнічна
(примордіалістська) концепція нації, яка була проголошена націонал-романтиками на кшталт В.
Чорновола та націонал-комуністами типу Л. Кравчука. І такий сценарій був логічним продовженням
передумови "корінної нації", яка нарешті отримала свою державу. Як ми вже зазначали, великої
підтримкою цієї мовної політики виступала владна вертикаль та "адміністративний ресурс, " за
допомогою якого проводилася зазначена "українізація".
Наявність потужного проросійського лобі в українській політиці обумовлювала опір "українізації" у
східних та південно-східних областях, де диглосія мала симетричний до проекту "українізації" вигляд із
пануванням російської мови як в публічній, так і в побутовій сфері (чим нагадувала імперський різновид
цього сценарію).
За умов поліетнічного населення України такий жорсткий сценарій був приречений на поразку. Ця
приреченість підсилювалася недостатністю адміністративного та фінансового ресурсу (про що писав Г.
Касьянов), поширеністю російської мови в побутовому спілкуванні та її домінуванням у деяких регіонах
України (передусім, мова йде про Схід та Південь України) та великою роллю Росії в організації опору
політики "витискування російської мови" з публічного простору. Не останню роль в провалах "сценарію
В" зіграла недостатня присутність української мови в сфері культури, що радикально відрізняє
"Національне Відродження" 90-х від "Національного Відродження" 20-х років.
Нагадуємо, що в період першої хвилі "українізації" спостерігався буквально вибух творчих здобутків
у культурі, які досягали світового рівня. Мова йде про літературу (зокрема, поезію), живопис,
кінематограф, театр тощо. Нічого подібного ми не можемо бачити після 1991 року, коли за умов скрутної
фінансової ситуації вмер український кінематограф, коли практично нічим не відзначився український
театр, коли за винятком кількох імен у галузі літератури, які працювали на європейському рівні
(наприклад, Ю. Андрухович), та кількох цікавих молодих літераторів, які поки що такого рівня на
досягли, українська література залишилася на дещо провінційному рівні. Парадоксальна ситуація
полягала ще в тому, що на відміну від пасіонарного імпульсу 20-х років, "українізація" 90-х була такої
пасіонарності позбавлена, що й проявилося у відсутності яскравих харизматичних фігур на ниві
українського культуртрегерства.
Саме зазначена слабка присутність україномовної культурної продукції у публічному просторі та її
неконкурентноспроможність з аналогічною російською продукцією також зумовила провали в
можливості використання одномовного "сценарію В". За таких умов різновид "сценарію С" був
неминучим, і саме він виявив себе в різних формах українсько-російської диглосії у ситуації міжмовних
відносин в Україні. Про одну з них (що зводилася до публічного використання української мови та
побутового використання російської) ми щойно говорили.
Інший сценарій диглосії полягає у симетричній ситуації формального визнання української мови в
якості державної, однак вона витискується з публічного простору на користь офіційної
російськомовності. Єдиною формою формального визнання цього статусу виступала мінімальна
кількість українських шкіл. Так, наприклад, на Півдні та Сході мала місце вельми невелика кількість
українських шкіл (хоча ще за законом УРСР від 1989 року навчання та виховання повинно було
проводитися українською мовою), а в Криму їх кількість склала лише 0,7 %! Зазначена ситуація має всі
ознаки прихованої мовної війни, яка є типовою для держав із етнічною моделлю нації та наявності таких
спільнот, як "національні меншини" (які за умов визнання пріоритетних прав для "корінної нації"
відчувають себе ущільненими). Схожа ситуація спостерігається на Західній Україні, де мала місце
аналогічна відсутність російських шкіл.
Висновки. Отже, в рамках зазначеної мовної війни в Україні представники "корінної нації"
визначають стратегію своєї мовної політики як боротьбу з "русифікацією" та послідовну "дерусіфікацію", а та частина населення, яка ідентифікує себе як "росіян" звинувачує представників
"корінної нації" у "насильницькій українізації". Найбільш радикальні представники даної ідентифікації
фактично воліють повернути імперський різновид диглосії під виглядом формального білінгвізму.
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Замковая Н. Л. Проект "межъязыковых отношений" и "языковой политики" в рамках проекта
"Национального возрождения 90-х годов".
В статье представлены аспекты современной языковой политики в Украине в ракурсе уточнения
сценария межъязыковых отношений и рассмотрения типа государственного образования, к которому
принадлежит Украина, и который сформировался после краха всех типов советских Утопий.
Проанализирован феномен утопий, рассмотрены утопические проекты в Украине как попытки
сформировать определенную реальность в ситуации тотальной виртуализации. Определены характерные
приметы и этапы "украинизации", а также последствия советской "русификации". Рассмотрены
различые формы украинско-русской диглосии в ситуации межъязыковых отношений в Украине.
Ключевые слова: межъязыковые отношения, языковая политика, национальное возрождение, утопия,
украинизация, русификация, национальные меньшинства, диглосия.
Zamkova N. L. The "Interlingua Relations" and "Language Policy" as a Part
of the "National Revival of 90s".
The research deals with the problem of "interlingua relations" and "language policy" as a part of the National
Revival of 90s". The article contains the information on the "interlingua relations" and "language policy",
selected from the journals. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been
used in order to single out the "interlingua relations" and "language policy". The material of the research
presents aspects of the modern language policy in Ukraine in the light of the specification of interlingua
relations scenario and considers the type of the public education, which belongs to Ukraine. The utopian
projects in Ukraine as an attempt to create the reality in the situation of the total virtualization are considered.
Typical signs of "Ukrainization" and the consequences of the Soviet "Russification" are described. Various
forms of Ukrainian-Russian diglossia are revealed. As the result it is proved that within the framework of the
mentioned language war in Ukraine the representatives of the "native nation" determine the strategy of the
language politics as the fight against the Russification and the successive Derussification. The most radical
representatives of this authentication actually prefer to turn the imperial variety of diglossia under the guise of
the formal bilingualism.
Key words: cross-language relations, utopia, Ukrainization, Russification, ethnic minorities,
diglossia, bilingualism.
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ОБРАЗИ МОЛОДОЇ ЖІНКИ ТА ЖІНКИ ПОХИЛОГО ВІКУ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ:
ОРГІАСТИЧНА ПРИНАДНІСТЬ, НУМІНОЗНИЙ ДОСВІД ЧИ САКРАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Проаналізовано соціокультурні стереотипи щодо образів жінки, які створено у сучасній масовій
культурі завдяки мистецьким новаціям. Досліджено образи-репрезентанти жіночої оргіастичної
принадності, нумінозного досвіду та наявності сакральної функції в аспекті вікових змін. Зафіксовано в
масовій культурі сучасної європейської та американської спільноти такі стереотипні образи щодо
жінок похилого віку, як "відьма", "вдова", "теща", "свекруха" та здійснено їх аналіз. Встановлено, що
соціально-культурні стереотипи, зокрема "стара діва", "вдова", образи "жінка-вамп", "жінка-маг",
"стара відьма", виражають соціально-культурні цінності сучасної спільноти, а також "поле
очікування" з боку сучасника виконання жінкою певних функцій і соціальних ролей.
Ключові слова: нумінозний досвід, оргіастична принадність, сакральна функція, соціально-культурний
стереотип "стара діва", соціально-культурний стереотип "вдова", соціально-культурні цінності,
фантастичний елемент мистецької інновації, страх старості.
Постановка проблеми. Аналіз особливостей становища жінки у суспільстві, а також соціальнокультурних стереотипів щодо образів молодої жінки та жінки похилого віку в сучасній спільноті є наразі
важливою та актуальною проблемою, оскільки зазначені соціокультурні установки безпосередньо
впливають на життя як самих жінок, так і спільноти загалом.
Незважаючи на значну кількість наукових розвідок самотності жінки, насилля у сім'ї, соціальної
дискримінації жінки чи її прагнення до емансипації, соціально-рольових очікувань в різному
етнокультурному середовищі, проблема культурних стереотипів і, відтак, рольових очікувань щодо
жінки в сучасній європейській спільноті, репрезентованих образами масової культури, розглянута дещо
побіжно, в аспекті інших проблем. З-поміж останніх розглядаються насамперед, такі як самотність
жінки, становлення та розвиток її особистості, гендерна рівність.
Мета дослідження. Відтак, основною метою даної розвідки є фіксація та аналіз соціокультурних
стереотипів щодо образів жінки, напрацьованих у масовій культурі сучасності завдяки мистецьким
новаціям. Прагнемо дослідити образи-репрезентанти її оргіастичної принадності, нумінозного досвіду
або ж у якості носія сакральної функції у динаміці вікових змін.
Ступінь наукової розробки проблеми. Серед філософських праць, де досліджено особливості буття
жінки у спільноті, насамперед, варто виокремити дослідження С. де Бовуар "Друга стать" [1; 2]. Також
привертають увагу спроби аналізу соціальних репрезентацій образів старої жінки, вдови та "старої діви"
у працях Н. Хамітова [3]. Для даного дослідження мають значущість і наукові розвідки особливостей
становлення гендерної ідентичності та соціалізації, здійснені П. Горностай [4].
Виклад основного матеріалу. Образи жінки у соціальних рольових очікуваннях часто пов’язані з її
статусом у конкретній спільноті. Наприклад, низький статус жінки в античній культурі був детермінований
цінністю патріархальних зносин у сім’ї. У цьому традиція Давньої Греції та Давнього Риму схожа із
соціокультурними стереотипами стародавніх (і теперішніх) спільнот Малої Азії, Близького Сходу чи
Передньої Азії. Так, в Ассирії влада батька над дітьми мало чим відрізнялася від влади господаря над
рабом, а жінка купувалася чоловіком у батьків або брата, тому займала теж підневільне положення. Про її
реальний низький статус у тогочасній спільноті і безправ’я свідчить той факт, що вона мала відповідати
власним життям за злочин чоловіка за його рішенням. Якщо чоловік вмирав, то вона ставала власністю
його брата, батька чи, навіть, пасинка: "Тільки у випадку, якщо у сім’ї чоловіка не було чоловіка старшого
10 років, дружина ставала "вдовою", що мала певну правозахищеність, яку не мала рабиня" [5: 321]. За нею,
правда, визнавалася відмінність від рабині (остання, як і повія, не мала права прикривати лице
покривалом). Тому наявність покривала слугувала як соціально-культурний репрезентант, ознакою вільної
жінки. (Цей звичай зберігається, до речі, у спільнотах, які сповідують на сьогодні іслам).
Тому можемо говорити про спорідненість культурних стереотипів щодо жіноцтва як у цієї давньої
передньоазійської спільноти, так і у культурі Давньої Греції або ж Давнього Риму. Так, в трагедіях Еврипіда
змальовано вільних жінок, з яких роблять рабинь: багато з них вбивають себе, бо знають ціну рабству. Проте,
йдеться не про варварок, яких розбійники привозять із території Балкан, сучасної території України чи півдня
Росії. Тому показово, що ті, хто продавав вільно народжених грекинь, не дуже переймалися їхніми бажаннями
чи долею. Як вказав французький дослідник А. Боннар, в античній культурі не тільки раби не мали права
користуватися благами демократії: "Були й інші людські істоти, майже у такому ж презирстві, як і ті, – це
жінки" [6: 122]. У давніх греків був культ "pater familias" (так само, як у малоазійських переселенців після
троянської війни – римлян). Крім того, А. Боннаром звернуто увагу й на шлюбну традицію тогочасних греків:
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нареченого дівчині вибирав батько, і наречений найчастіше був старший за дружину: "Чоловікові при
пошлюблені не менше тридцяти, дівчині – п’ятнадцять; напередодні весілля вона присвячує Артеміді свою
ляльку" [6: 123]. Шлюб у цій спільноті має деякі особливості (вони відмінні, наприклад від звичаєвого права
кельтів або слов'ян, у більш пізній час полян чи древлян). Чоловік мав право залишити дружину за власним
бажанням, а вона – ні. Він залишав при собі дітей у такому випадку чи продавав у рабство. Достатньо було
про це їм повідомити при свідках і повернути батькам жінки посаг, чи проценти від нього, у випадку
тривалого проживання із дружиною. Жінка ж отримувала дозвіл на розлучення у випадку його ініціювання з
боку її батьків через скандальну невірність свого чоловіка. Але ж у Демосфена читаємо, що античний чоловік
мав для розваг куртизанок, коханок, для того, щоб про нього турбувалися, а також дружину, яка мала
народжувати законних дітей. Тому на розлучення, ініційоване з боку рідні жінки, могли розраховувати
одиниці. Грецька вдова переходила під опіку старшого сина. Тому й не дивно, що грекинь називали часто
"ойкурема" – предмет середнього роду. Не кращим було положення жінки й у Римі (варто прочитати
мемуаристику того часу, літературні твори або ж записки істориків).
Тому негативний образ жінки похилого віку в цьому культурному колі міг, насамперед,
детермінуватися міркуваннями про втрату привабливості чи неспроможністю бути корисною чоловікові.
Варто наголосити, що культура Західної та Південної Європи у спадок від античної перейняла не
тільки культ цінності освіченості (у середовищі духовенства, який поширився з часом й на інші елітні
прошарки спільноти), а й на культ фізичної привабливості (спочатку серед професійних військових і
селян, згодом й інших).
Жіночий образ зафіксовано у картинах багатьох митців. Однак, привертають увагу твори Ганса Бальдунга
Гріна, зокрема такі: "Три пори життя жінки", "Три пори життя жінки і смерть", "Сім періодів життя жінки".
Саме вони, на наш погляд, є прототипом уявлення про образ жінки у масовій культурі сучасності щодо
вигляду жінки на різних відрізках її життя. Контраст образів молодої та старої жінки, візуалізація старіння
тіла у картині "Три пори життя жінки" викликають страх перед образом такого майбутнього. Варто звернути
увагу на цікаву деталь, зображену художником: смерть забирає стару жінку, а та "чіпляється" за свою
молодість. Так символічно зображено прагнення жінки до вічної молодості, неприйняття нею старіння тіла.
Однак в картині "Сім періодів життя жінки" старість виглядає вже не настільки потворною. Та все ж образ
старої жінки викликає співчуття. Тому логічним постає бажання віднайти "еліксир вічної молодості", чим і
користується сучасна індустрія краси, пропонуючи нові і нові методи, які не завжди безпечні і часто
призводять до спотворення зовнішності. А рекламні образи, в яких зрілих жінок грають юні моделі,
змушують лише соромитися свого віку, культивуючи молодість тіла будь-якою ціною.
Тому варто згадати розмірковування молодої жінки у відомому романі Пауло Коельо "Вероніка
вирішує померти", яка прагне здійснити самогубство через гіпотетично-можливі прояви старості у її
зовнішності. Тобто, створене засобами масової інформації, творами сучасного мистецтва "поле
очікування" молодої жінки призводить до того, що страх старості у неї навіть перемагає страх смерті.
Серед стереотипних образів щодо жінок похилого віку в масовій культурі сучасної європейської та
американської спільноти можна виділити: "відьма", "вдова", "теща" та "свекруха". Однак, на наш погляд,
європейська культура ще не напрацювала, чи може втратила культурний стереотип "турботливої бабусі".
Однак розрізняють наразі два негативних образи суспільних уявлень про стару жінку (теща й свекруха),
які яскраво зокрема описані і в українському фольклорі. Наприклад, свекруха – зла немолода жінка чи
жінка похилого віку, яка завжди намагається зашкодити невістці, а теща слугує образом майбутньої
старості дружини. Образ "старої діви" у культурних стереотипах посідає особливе місце. Відомо, що
старою дівою називають молоду жінку, яка не вийшла заміж у період, який оцінено як прийнятий для
пошлюблення у суспільстві.
Зважаючи на емансипацію сучасної жінки, вікова границя, до якої вона має вийти заміж, змістилася в
сторону збільшення, зокрема у сучасному українському суспільстві незаміжня жінка віком 27-30 років
вже не вважається старою дівою. Зауважимо, що даний соціокультурний стереотип традиційно носить
виключно негативне значення. Нагадаємо, що ритуальне вбивство неодруженої жінки теж напрацьоване
історично людством (і йдеться наразі, не про осуд чи презирство, або глузування як форми морального
тиску). Як відомо, в Японії ще у першій половині ХХ ст. практикувалося дзигай як аналог чоловічого
сеппуку. І мова йде не проте, що суїцид жінки відбувався через фізичні знущання, фінансові проблеми чи
проблеми через здоров'я, релігійний фанатизм або психічну хворобу, ідеологічні або військові
міркування, нещасливе кохання та подібне. При цьому ритуалі неодружена до 28 років жінка мала
перерізати собі судину на шиї (не тільки ножем, використовувалось іноді і віяло). Неодружена, отже,
вважалася соціально нецінною, бо досягла віку, після якого не варто народжувати дітей через старість.
Фактично, жінка стає тут заручником своєї біологічної ролі, що має важливу суспільну функцію. Але
спільнота, замість виявлення причин чому жінки не поспішають взяти шлюб, намагається їх залякати,
накласти негативні оцінкові кліше.
Доречним тут видається вказати, що динамізм і зміни у сучасних економічно високо розвинутих
спільнотах призводять до відмирання напрацьованих у конкретних спільнотах традиційних форм
соціокультурного тиску на неодружених жінок до соціально схваленого віку. Так, в Японії, за даними
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американського політолога П. Дж. Бьюкенена, більше половини японок до тридцяти років вже не
виходять заміж і не заводять дітей. І наслідком, по-перше, є те, що нині тут народжуваність складає
половину рівня 1950 р. На сьогодні в цій країні мешкає 127,7 млн. чоловік (127 767 тис.), а при такій
тенденції в 2050 р. населення Японії зменшиться до 104 млн. [7]. Якщо враховувати очевидну
перенаселеність цієї країни та останні сучасні глобалізаційні виклики, то подібна ситуація має
раціональне виправдання через адекватність соціально-економічним умовам. Але японська спільнота, як
засвідчують тексти мас-медійних повідомлень, охрестила їх "старими дівами-паразитками", і це
видається досить показовим. Однак, в США раніше не одруженими у віці від 20 до 24 років залишалося
36 %, а з 1999 р. вже – 68 % жінок аналогічного віку. Секс, слава, гроші, влада – ось "нові боги",
соціально-культурні цінності нової Америки, – вказує Патрік Джордж Бьюкенен в 2003 р. у своїй книзі
"Смерть Заходу". Наразі кидаються у вічі відмінні оцінки однакових соціальних трансформацій через
неоднаковість культурних стереотипів: образ "паразитки" та образ "успішної жінки".
Проте варто вказати, що соціально-культурні стереотипи "стара діва" та "вдова" чи образ "жінкавамп", або "жінка-маг", або "стара відьма" і т. п. виражають соціально-культурні цінності сучасної
спільноти, а також "поле очікування" з боку сучасника виконання жінкою певних функцій і соціальних
ролей. (Навіть коли такі образи мають досить штучне походження, а не напрацьовані історично в лоні
конкретної національно-культурної традиції, зокрема виступають наслідком популяризації продуктів
індустрії розваг чи мистецьких інновацій, поширених у сучасній масовій культурі). Але цікавим є факт
очікування від жінки в наш час, коли йдеться про культурні стереотипи сучасної Європи і Америки,
оргіастичної принадності, нумінозного досвіду чи ж виконання певної сакральної функції.
Варто згадати твір К. Чапека "Засіб Макропулуса" та його екранізацію – кінофільм "Рецепт її
молодості". В літературному творі поставлені у 20-х роках минулого століття далеко не такі акценти, як у
продукті сучасного кіномистецтва (достатньо подивитися на відбір актриси – обрана Л. Гурченко).
Чапеком привнесено фантастичний елемент у твір: його центральний персонаж особлива жінка, яка
вжила "чарівний елексір" та набула через це незвичної властивості. І у Чапека неодноразово
підкреслюється, що така жінка виглядає дуже молодою, настільки молодою, що ніхто не здогадується
про її справжній вік. Тобто, йдеться про створення образу, що має так би мовити оргіастичну
принадність для чоловіків, в тому числі молодого віку. Героїня ж Людмили Гурченко постає в дещо
іншому ключі: "жінка-вамп", коли з незрозумілих причин жінка, далеко не молода на вигляд, має дивну
владу над молодими чоловіками. Тобто, в цьому випадку зустрічаємося із спробою створення образу
жінки, що має нумінозний досвід (схожий подібно до досвіду міфологічної лярви слов'янської міфології
чи ламії давньогрецької міфології, що "грається" із потенційною жертвою – чоловіком молодих років,
сильним і привабливим, і як наслідок – його смерть). Нумінозне у даному випадку розуміється як ознака
сприйняття людиною іншої розумної істоти "вищого плану" (по відношенню до людини), яка приваблює
людину, зачаровує своєю "вищістю" у можливостях ірраціонального впливу на елементи світу, людське
буття. Це те, на що намагався вказати Рудольф Отто за допомогою поняття "mysterium fascinas" при
аналізі витоку священного у людському житті та культурі. Отже, можна стверджувати: за декілька
десятиліть відбулася певна видозміна у сприйнятті жінки у сучасній європейській культурі. Крім того,
маємо своєрідну спробу легітимізації жінки-чарівниці, в тому числі демонічного плану.
Подібне спостерігаємо і з інтерпретацією образу красуні Олесі, героїні однойменної повісті
О. Купріна. Його екранізація 1956 року "Чаклунка" режисера Андре Мішеля наділяє головну героїню,
яку зіграла Марина Владі, новими якостями, відмінними від літературного персонажу. Образ "жінкивідьми" доповнюється оргіастичною принадністю, яка своєрідно доповнюється наявністю нумінозного
досвіду. Щоб підкреслити оргіастичну принадність, головну героїню подають в образі блондинки, а не
темноволосої дівчини (як у літературному творі).
Крім того, сучасне потрактування не оминуло й античних міфів. Варто згадати американський серіал
"Ксена: принцеса – воїн", де основний акцент робиться на головній героїні, яка, незважаючи на наявність
сили, сміливості, розуму, постає носієм оргіастичної принадності, що виражається у її незалежності та
сексуальності. Нумінозність виявляється у її надзвичайних здібностях. Однак, якщо згадати фільм "Битва
Титанів", то ми можемо спостерігати спотворення образів античних міфів, зокрема у зображені мойр –
богинь долі. У міфології їх зображали по-різному: як в образі молодих жінок, так і старих. Але вони
ніколи, не були потворами, образ яких зображено у даному фільмі. Крім того, образ "старих відьом",
яких зображено потворними, наділено ще й нумінозним досвідом. Таким чином, знівельована їх
сакральна функція як богинь і ми можемо спостерігати демонізацію образу жінки похилого віку.
Висновки. Отже, у сучасній масовій культурі спостерігається розширення образів молодої жінки та
жінки похилого віку. Виникають нові образи, такі як "жінка-вамп", "жінка-маг", "жінка-воїн", "жінкавідьма", "жінка-чаклунка" тощо. У цих образах робиться акцент на оргіастичній принадності та наділенні
їх нумінозним досвідом. Сакральна ж функція образу жінки як матері, дружини, бабусі нівелюється.
Крім того, спостерігається тенденція до демонізації образів молодої жінки та жінки похилого віку. Тому
подальші дослідження можуть бути спрямовані на систематизацію та створення класифікації жіночих
образів у сучасній масовій культурі.
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Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2015 р.
Коваль Т. В. Образы молодой женщины и женщины пожилого возраста в массовой культуре:
оргиастическая принадлежность, нуминозный опыт или сакральная функция.
Проанализированы социокультурные стереотипы касательно образов женщин, которые созданы в
современной массовой культуре благодаря артистическим новациям. Исследованы образы-репрезентанты
женской оргиастической принадлежности, нуминозного опыта и наличия сакральной функции в аспекте
возрастных изменений. Зафиксированы в массовой культуре современного европейского и американского
общества такие стереотипные образы касательно женщин пожилого возраста, как "ведьма", "вдова",
"теща", "свекровь" и сделан их анализ. Установлено, что социально-культурные стереотипы, в частности
"старая дева", "вдова", образы "женщина-вамп", "женщина-маг", "старая ведьма", выражают социальнокультурные ценности современного общества, а также "поле ожидания", по мнению современника,
исполнения женщиной определенных функций и социальных ролей.
Ключевые слова: нуминозный опыт, оргиастическая принадлежность, сакральная функция, социальнокультурный стереотип "старая дева", социально-культурный стереотип "вдова", социальнокультурные ценности, фантастический элемент артистической инновации, страх старости.
Koval T. V. Images of Young and Old Women in the Mass Culture: Orgiastic Belonging, Numinous
Experience or Sacral Function.
Social and cultural stereotypes of women's images, created in the mass culture due to the artistic innovations, are
analyzed. Images-representatives of feminine orgiastic belonging, numinous experience and sacral function presence
in the aspect of age changes are researched. Such stereotypical images of old women as ''witch'', ''widow'', ''mother-inlaw'', ''wife's mother-in-law'' are fixed in the mass culture of the European and American societies and their analysis is
done. It is established that social and cultural stereotypes, in particular ''spinster'', ''widow'', images ''cock-teaser'',
''woman-magician'', ''old witch'' express social and cultural values of the modern society, and also ''the field of
expectation'', in the contemporary's view, of women's certain functions and social roles.
Key words: numinous experience, orgiastic belonging, sacral function, social and cultural stereotype ''spinster'', social
and cultural stereotype ''widow'', social and cultural values, fantastic element of artistic innovation, fear of old age.

22

УДК 37.022:130.2

Б. В. Марковський,
кандидат філософських наук, викладач
(Бердичівський коледж промисловості, економіки та права)
bronimark@gmail.com

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МІФОЛОГІЧНОГО СИМВОЛУ ТА ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ
У статті представлено ідею використання міфологічної символіки для кращої ефективності
засвоєння студентами філософських знань. Проблема полягає в складності сприйняття
студентами абстрактних філософських категорій. З'ясовано, що роз’яснення філософських понять
у поєднанні з чуттєво-образною наочністю символу сприятиме більш глибокому проникненню в їх
сутність. Обґрунтовано, що у контексті поставленої проблеми найбільш оптимальним є
феноменологічний метод.
Ключові слова: філософська категорія, міфологічний символ, феноменологія, ноема.
Постановка проблеми. Успішність засвоєння студентами філософії передбачає усвідомлення
специфічності дисципліни як особливого типу знань. Це, в свою чергу, передбачає розуміння
особливостей мови філософії. Проблема полягає в тому, що мова філософії залежна від історично
змінного філософсько-культурного духу епохи. Окремі викладачі подають філософію як систему
усталених класичних категорій, що перетворює дисципліну на своєрідне догматичне вчення. Такий
підхід дає спрощене уявлення про світ. Це особливо стає помітним, коли філософія прагне осмислити
такі сфери, як релігія, культура, історія.
Водночас філософія, за своєю сутністю потребує категоріального апарату й певної чіткості в означенні
дефініцій. У даному контексті дуже слушним, з нашої точки зору, є зауваження К. Свасьяна про те, що
дефініція має поставати як результат процесу мислення, а не визначати його. Будучи наперед заданою,
дефініція звужує горизонт дослідження, приховує нові грані дослідницької проблеми [1: 12-13]. Тому важливо
ознайомитися з історією становлення поняття, визначити, в контексті якої проблеми воно поставало.
Метою статті є розгляд ідеї використання міфологічної символіки для кращої ефективності
засвоєння студентами філософських знань.
Виклад основного матеріалу. В умовах плюралізму тлумачень певних філософських категорій варто
звернутися до їх первинної символічної основи. Дійсність завжди символічна, а філософія дійсності є
філософія символічних форм, як стверджував Е. Кассірер [2]. Дослідження витоків будь-якого
класичного філософського поняття неминуче веде нас до моменту народження рефлексії щодо
міфологічного символу, коли народжувалися різні варіанти його осмислення. Одні з них набували
подальшого розвитку, інші завмирали на початковому етапі переходу від міфу до логосу. Але завжди
будь-яка філософська категорія може бути співставлена з певним міфологічним символом.
Багатозначність і невичерпність змісту символіки дозволяє розширити площину тлумачень змісту
філософської категорії. Тому, на нашу думку, в процесі осмислення певної філософської ідеї чи
концепції роз’яснення понять із застосуванням символічної образності сприятиме більш глибокому
проникненню в їх сутність. Варто побачити точку дотику міфологічного символу і філософської
категорії. "У межах міфу символ зберігає "філософський" пошук людини, прадавній ерос до мудрості, до
повного розуміння таємниці життя. …Творячи уявні, але символічні постаті і факти, можливі в житті,
міфи виражають невимовний логос крайніх досвідів життя (радості, горя, кохання і смерті) і пропонують
відповіді на найвищі питання людини та їх розв’язання: прадавні міфологічні традиції різних народів
несуть у собі першу філософську проблематику людини, … і що "тоншим" і абстрактнішим є змістовий
відтінок слова, то більша необхідність звертатися до пояснювальних можливостей міфу, тобто емоційно
перетворювати на досвід ті зв’язки, які позначаються абстрактним звуковим образом ", − пише Х. Янарас
[3: 26, 33]. Із власного досвіду викладацької роботи знаю, як допомагає засвоєнню матеріалу
використання казки або міфу в якості ілюстрації певної філософської ідеї. Будь-яка казка або міф є
одночасно образно-символічною й філософською.
Осягнення умосяжних абстрактних понять вимагає певного рівня готовності сприйняття
міфологічних символів. У сучасній філософії у даному напрямку помітні зрушення. Як зазначає
Дж. Ваттімо, для сучасної західної континентальної філософії стає характерним непримушене й вільне
використання міфологічно-релігійної філософії. Зникає мовна відмінність між філософським й художнім
виразами ідей. Даний феномен він називає "звільненням метафори" [4: 24].
Усвідомлення даного феномену передбачає особливу герменевтику міфологічного тексту, яка
потребує іманентної щодо топіки його культури читання. Проблема полягає у функціональній
значущості символу в межах сучасного світогляду. На відміну від міфології, класична філософська
свідомість моделює відображувану дійсність як таку, в якій символи постають посередниками між нами і
© Марковський Б. В., 2015
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об’єктивною дійсністю. Для позитивістської парадигми характерна ідея самостійної сутності окремого
елементу дійсності, ідея його самостійної функціональності. Таким чином, постає суб’єкт-об’єктне
протиставлення. Наприклад, "Я" і "Ліс", "Я" і "Суспільство", "Я" і "Несвідоме". Таким чином, символ
розглядається як посередник, що розділяючи співставляє. У міфології інакше. Символ − це своєрідний
засіб єднання. Міфологічний світогляд не розділяє суб’єкт від об’єкта, там співвідношення інше: "Я –
Ліс", "Я – Суспільство", "Я – Несвідоме".
Міфологічне світосприйняття не зникає з розвитком цивілізації, а йде паралельно, переплітаючись з
різноманітними сферами життя суспільства. Характерний приклад – це здатність мистецтва занурювати
й розчиняти "Я" в певному художньому образі. Характерно це і для релігії, міфічна функціональність
якої полягає в сприйнятті сакральних об’єктів поза їх протиставленням суб’єкту (наприклад: слова
апостола Павла: "Не я живу, а Христос у мені").
Передусім, студентам варто пояснити, що міфічне не означає неправдиве. Це принципово інший тип
мислення. Міф – це особлива синкретична форма освоєння світу за посередництвом символів, яка постає
як парадигма діяльності. Міфологічна свідомість творить об’єкт в інтенційному акті, наділяючи його
смислом. Таким чином, відбувається трансформація Хаосу в Космос. Будь-які прояви світу можуть мати
сакральну символічну значущість. Все сповнено знаків, які в якості символів можуть долучати людину
до трансцендентного. Потрібна лише відкритість людини до символічного світосприйняття.
Варто підкреслити, що мова − це також система символів. Багато слів у своїй основі мали сакральну
значущість і займали певне місце в міфології народу. В культових ритуалах різноманітних традицій
входження у міфічну реальність відбувається за посередництвом слова, яке є ніби ключем, паролем. Як
приклад − біблійне слово Bereshit, що у перекладі з давньоєврейської означає "На початку". У
православному богослужінні, починаючи читати Євангеліє, священик проголошує слова: "Во время оно".
Вони нібито відкривають доступ людини до священного часу євангельських подій. Схожими словами
починається багато ритуалів найрізноманітніших релігійних традицій. Сакральна мова має особливе
значення у релігійній міфології. Хоча історія розвитку цивілізації має тенденцію до профанації мови й
релігійної символіки, все ж таки, слова й сьогодні можуть відкривати прихований міфологічний зміст,
варто лише сприймати їх не тільки як поняття, а також і як символи.
Іноді висловлюється сумнів щодо здатності сучасної людини до символічного осягнення світу. Проте
молоде студентське світосприйняття жваво відгукується на символізм у процесі побудови картини світу
під час лекцій, що свідчить про первинну й споконвічну здатність людини бачити світ у системі
символів, метафор та алегорій. Студентам важко (і непотрібно) сприймати філософію у виключно
абстрактно-раціональній площині. Багато речей у житті взагалі неможливо висловити дискурсивним
шляхом (наприклад: подарована троянда краще всього висловлює почуття, аніж розлогі логічні
пояснення). Це добре усвідомлював Григорій Сковорода − основоположник української, символічної за
мовою, "філософії серця". Щодо цього варті уваги слова М. Еліаде: "Релігійні символи, що торкаються
структур життя, відкривають нам, що Життя − глибше, таємничіше, ніж насущні його прояви, доступні
буденному досвіду. Вони оголюють чудесну, непояснювальну сторону Життя − й одночасно дають уяву
про сакральний вимір людського існування" [5: 358].
Схожі думки висловлює також сучасний український дослідник християнської символіки І. Остащук,
який зазначає, що феноменологічна природа сакральної символіки здатна фокусувати в пластах власної
полісемантичної концептуальності доісторичні виміри людського життя, що наділені позачасовими й
позакультурними характеристиками; залучати індивідуальний досвід у гіперпростір духовної реальності
[6: 101].
Використання символів дозволяє побудувати більш яскраву й різнобарвну картину світу. Символ як
своєрідний семіотичний конденсатор має здатність "накопичувати" значення, і тому він є одним із
найефективніших засобів реалізації духовних можливостей культури. О. Лосєв, характеризуючи
особливості символічного осягнення світу, доводить, що воно охоплює весь комплекс
найрізноманітніших думок, почуттів, настроїв і вольових актів, які притаманні людині в усіх проявах її
життя [7: 65]. Отже, символічний підхід сприяє перетворенню лекції у систему суб’єкт-суб’єктних
відносин (на відміну від класичної суб’єкт-об’єктної системи), що сприятиме мотивації до навчання як
творчого процесу.
У контексті поставленої у статті проблеми (викладання філософії через поєднання понять із
символами) найбільш оптимальним, з нашої точки зору, постає феноменологічний метод, в центрі уваги
якого − первинний життєвий досвід. Філософ – це той, хто починає з початку (Е. Гуссерль). Логічний
аналіз та рефлексія – це вже сфера науки, яка є вторинним вираженням нашого досвіду. Тому
феноменолог не повинен починати дослідження з наперед заданих понять, вони самі потребують
феноменологічної редукції. Починати з понять та критеріїв – це означає ставати на позицію зовнішнього
спостерігача. Х. Янарас зазначає: "Але, щоб віднайти початки філософії, треба звільнитися від значно
пізніших уявлень про мислення – уявлень, які зводять здатність людини мислити до здатності підміняти
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дійсність речей "значущими" ідеальними знаками, творити за допомогою мови умовний кодекс
взаєморозуміння і пов’язувати між собою ідеальні знаки кодексу, роблячи "вірогідні" умовиводи" [3: 14].
Феноменологія – це метод осягнення того, що конституюється власним "Я" і, відповідно, метод
осягнення природи чи форми цього процесу конституювання. Світ осмислюється людиною на основі
екзистенціального апріорі, тобто, ми закинуті в світ певних турбот та потреб і можемо сприймати його
лише у їх контексті. Дж. Нідлман пише: "…усі символи мають відношення до "Я", до найближчих
кровних родичів, до любові, смерті й народження, – але ми повинні додати, що уявлення про всі ці речі
настільки детерміноване цими символами, наскільки символи детерміновані первинним мисленням щодо
цих речей" [8: 75]. Суб'єкт пізнання − це цілісна особистість, тому не можна відокремлювати розум від
його почуттів, ціннісних орієнтацій, підсвідомості. Спроба схематизувати світ в абстракціях руйнує
"життєвий світ". Одне з центральних понять феноменології − ноема (з грец. "смисл") означає зміст
переживання свідомості (У чому сутність цього предмета? Що він значить для того, хто пізнає?).
Виходячи з того, що понятійний зміст символу невичерпний, варто визнати, що сучасні поняття
некласичної філософії більш нагадують символи, адже кожне нове покоління філософів розкриває в них все
нові й смислові рівні. Понятійний апарат філософії М. Хайдеггера − яскравий приклад звільнення від диктату
нарративів традиційної філософії (ієрархії цінностей, загальноприйнятих методологій та метанарративів).
Міфологічний символ – це "повідомлення", яке розкриває фундаментальні екзистенціальні ситуації.
Особливо наголошував на значущості символічного світосприйняття К. - Г. Юнг: "Сучасна людина не
розуміє, наскільки "раціоналізм" (який знищив її здатність до сприйняття символів та ідей
божественного) віддав її під владу психічного "пекла". Вона звільнилася від забобонів (так вона думає),
втративши при цьому свої духовні цінності. Її моральні та духовні традиції виявилися розірваними;
розплатою за це стала всезагальна дезорієнтація і розпад, що становить реальну загрозу світу" [9: 93].
Сучасні події в Україні підтверджують актуальність цих слів.
Висновки. Отже, феноменологія міфу як герменевтика духовних "повідомлень" міфологічної символіки
є своєрідною педагогікою, адже осягнення змістів стародавніх символів розширює горизонт бачення
людиною світу та сприяє творенню нових культурних цінностей. Міфологічний символ як безпосередня
даність, відкритість пізнанню в його цілісності та відкритість універсальній всеєдності Всесвіту сприяє
усвідомленню студентами себе як складової цієї всеєдності. Класичні аналітичні методи та категорії самі по
собі не спроможні осягнути синкретичну й органічну цілісність дійсності. Символізм дозволяє студентами
побачити філософські категорії не в якості мертвих, відірваних від життя абстрактних понять, а як
"чуттєво-образно" дані феномени в різнобарвній "картині світу". Відтак феноменологічний підхід
актуалізує філософію й активізує процес спонукання студентів до праці над її засвоєнням.
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Марковский Б. В. Феноменология мифологического символа и проблема эффективности
преподавания философии.
В статье представлена идея использования мифологической символики для улучшения эффективности
усвоения студентами философских знаний. Проблема состоит в сложности восприятия студентами
абстрактных философских категорий. Выяснено, что разъяснение философских понятий в сочетании с
чувственно-образной наглядностью символа способствует более глубокому проникновению в сущность
определенной идеи, концепции или теории. Обосновано, что в контексте поставленной проблемы
наиболее оптимальным является феноменологический метод.
Ключевые слова: философская категория, мифологический символ, феноменология, ноэма.
Markovskyy B. V. The Mythological Symbol Phenomenology and the Problem
of Effective Philosophy Teaching.
The article presents the idea of using the mythological symbolism to increase the efficiency in mastering of
philosophy by students. The difficulty lies in the perception of abstract philosophical categories by students. It
has been found that the explanation of philosophical concepts combined with the sensual and visual symbol
demonstration promotes the deeper penetration into the essence of the certain idea, concept or a theory because
symbols convey the content of the ideas which are meaningful and inexhaustible. It is proved that the use of
symbols allows creating brighter and more colourful world's picture. A symbol as a kind of semiotic ''capacitor''
has the ability ''to accumulate'' the concept and that is why it is one of the most efficient means of
implementation of spiritual cultural values. It is noted that the symbolic approach helps to transform a lecture in
the subject-subject relation system in contrast to a classical subject-object system. It facilitates the motivation of
learning as a creative process. The phenomenological method is proved to be the best in the context of the given
problem. The classical methods and categories taken separately are not able to understand the syncretic and
organic integrity of the reality. The subject of cognition is an integral personality. His / her mind cannot be
separated from feelings, values and subconsciousness. The attempt to schematize the world in abstractions leads
to the destruction of ''the life world''. The author comes to the conclusion that the phenomenology of a myth as
the hermeneutics of spiritual ''messages'' of the mythological symbolism is a kind of pedagogy. The
comprehension of the content of ancient symbols expands the human vision of the world as well as it helps to
create new cultural values. The mythological symbol given as a direct existence, availability to cognition in its
integrity and openness to the universal unity of the Universe helps students to realize being the part of this unity.
Key words: philosophical category, mythological symbol, phenomenology, noem.
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РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА САКРАЛЬНІСТЬ МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ
АСПЕКТІВ БУТТЯ ЛЮДИНИ В РАКУРСІ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
У статті представлено дослідження визначальної ролі релігійного та сакрального в мистецтві як однієї
із духовних констант, в контексті формування духовного начала в людині. Автор підкреслює, що
мистецтво глибинно-духовного та релігійно-сакрального змісту являє собою духовно-породжуючу
визначальну складову. Обґрунтовано, що саме дана складова здатна в час кризи духовності, на тлі
постмодернізаційних тенденцій та стану абсурдності, викликаних зовнішніми суспільно-політичними
чинниками, духовно збагатити життя людини та подарувати віру-надію-любов.
Ключові слова: сакральне мистецтво, релігійність, духовність, канонічність, катарсис.
Постановка проблеми. Із здобуттям незалежності України, проголошенням правових і філософськосвітоглядних свобод відбувається процес відродження релігії як соціально-історичного феномену, а
також привернення уваги наукової спільноти до мистецького багатства християнської культури.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дана тема стає предметом обговорення та дискусій на
конференціях, симпозіумах і засіданнях круглих столів. До неї зверталися мистецтвознавці, богослови,
які зосереджували свою увагу на дослідженні окремих складових мистецького сакрального комплексу,
здійснювали їхнє догматичне обґрунтування. Щодо релігієзнавців, то ця проблема якоюсь мірою ставала
предметом дослідження: Т. Біленко (мистецтво слова), Д. Степовик (мистецтво української ікони),
І. Харитон (українська духовна музика), Н. Кравченко (секуляративне образотворче мистецтво) та інших.
Дослідження систем функціональності сакрального мистецтва дають можливість розглянути механізм
утвердження духовного в бутті людини. Об'єктивне оцінювання даної проблеми стало можливим завдяки
працям видатних філософів, релігієзнавців та мистецтвознавців як вітчизняних (О. Антонова, В. Лубський,
В. Панченко, Д. Угринович, П. Флоренський), так і зарубіжних (Т. Буркхард, П. Тілліх та ін.).
Метою статті є здійснення структурно-функціонального аналізу визначальної ролі й місця
релігійного та сакрального у мистецтві християнства, виявлення механізмів його сугестивного впливу на
свідомість і переконання віруючих в контексті взаємовідношення релігії й мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що лише з 70-х рр. ХХ століття радянські дослідники
почали визнавати релігію складовою духовної культури, яка хоч і вважалася приреченою на відмирання,
однак все ж, на думку багатьох науковців, виконувала певні функції у суспільстві. Що ж до релігійного
мистецтва, то воно було і ще до сьогодні залишається на периферії наукових інтересів. Через це
філософсько-світоглядне й культурологічне дослідження мистецтва в християнстві є актуальним і вкрай
необхідним. Відбувається перегляд ролі християнського сакрального мистецтва, його нумінозності,
людиновимірності та історико-культурної значущості у становленні та формуванні духовності.
Сакральне виражає надособистісне, надіндивідуальне буття і побутує як прекрасне і довершене ціле.
Мистецтво, котре характеризується нами як сакральне, є засобом реалізації культових дій. Форми такого
мистецтва не можуть бути довільними, вони розвиваються в усталеній церковній традиції, яка об'єктивно
фіксується в каноні.
У процесі взаємодії елементів релігії виникає синтезуюче мистецтво, яке відіграє роль організуючого
принципу даної системи мистецтв. Майже у всіх релігіях таким синтезатором, організуючим принципом
виступає театралізоване дійство, органічно пов'язане і образною, метафоричною природою слова.
Думки про домінуюче значення слова вперше розробив ще Філон Александрійський – один із
попередників християнських отців церкви, від якого нова релігія запозичила дуже вагому в християнстві
ідею Логоса (Слова), що в широкому значенні означає Сина Божого. Що ж до слів Святого письма, то він
бачив у них троякий зміст: 1) чуттєвий (буквальний); 2) абстраговано-повчальний; 3) нумінозний, тобто
ідеально-містичний або таємничий. Усі ці три рівні впливали відповідно на тіло, душу й дух. І в цьому
впливові Філон віддавав перевагу останньому – ідеально-містичному змістові слова.
Вже в ранньому християнстві заявила про себе проповідь як вкрай важлива форма благовістя. З
богословської точки зору, проповідь – це сакральне дійство, покликане пробуджувати людські душі,
зміцнювати їх у засадах віри, пробуджувати нумінозний досвід. До середини III століття в християнстві
існувало переконання, що проповідь церковнослужителя – це виключно справа натхнення Духа святого
(І Кор., 2, 4-5). Але вже Ориген, представник ранньої патристики, рекомендував проповідникам
докладати власну активність. Джерелом, з якого проповідник має постійно збагачувати мудрість свою, є
Святе письмо. Отці християнства й пізніші теологи постійно дбали про вдосконалення в богослужбовій
практиці проповіді. Іоан Золотоустий говорив про священицький благовіст: ''Ось засіб, ось пожива... Це
замість ліків, це замість вогню, це замість заліза. Потрібно припекти чи відсікти – необхідно вжити
слово. Якщо вже воно не подіє, то все інше – дарма. Ним ми робимо все, що служить у нас для здоров'я
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душі" [1: 31]. Цікаве міркування висловлене в одному з видань Українського Католицького університету
імені Св. Климентія Папи. Християнська церква ранніх часів (ІІ-ІІІ ст.) змушена була відучувати своїх
новонавернених від язичницьких звичаїв, навичок і спонукати їх до життя за заповідями Христа. "Це
робила вона, очевидно, проповіддю. Тодішня грецька суспільність цінувала риторику. Майже всі грецькі
славніші проповідники мали ораторський вишкіл. Тому не дивно, що вже старохристиянська (ранньохристиянська. – М. М.) проповідь відзначалася гарною ораторською формою" [2: 14].
Життя церкви вносило корективи у зміст і форму проповідницької діяльності. Зростала аудиторія
віруючих, склад її не завжди був придатним до слухання проповідей високого ораторського стилю.
Потрібно було доносити слово боже під час служінь зрозуміло й доступно для всіх. Самі патристи
упродовж усієї історії християнської церкви залишалися авторитетними наставниками і зразками
наслідування в проповідуванні. Вони, зокрема, були вимогливими до кваліфікації пастиря-проповідника,
бо цього вимагають інтереси самої істини Христової, інтереси віри. "Коли віруючий народ, – каже
Золотоустий, – помітить слабкість проповідника, то звинувачуватиме не його слабкість, а нетвердість
самого вчення" . Тому проповідник і повинен добре знати це вчення і внутрішньо його засвоїти, тобто
перетворити в живий світогляд і глибоке переконання. "Нехай хтось буде бідний словом і склад його
мови буде простий і неприкрашений, але він не має бути невігласом у пізнанні, в правильному розумінні
догматів віри" [1: 32]. Із співчутливою відповідальністю Іоан Золотоустий міркував про те, які труднощі
повинен долати проповідник-початківець, щоб досягти того, аби "відволікти народ від нерозважних втіх,
щоб залучити його слухати проповідника, наслідувати його й мати його за взірець" [1: 32].
У прагненні формувати, підтримувати релігійність й загострювати релігійні переживання практично
жодна з відомих світові релігій не могла обійтися без музики. Остання, як відомо, є видом мистецтва, що
відображає дійсність у звукових художніх образах і активно впливає на психіку людини й емоційні стани
людей, виражає пов'язані з почуттями ідеї узагальненого плану.
Варто зазначити, що з усіх видів мистецтва, які використовує в своїх цілях релігія й церква, музика
посідає особливе місце. Річ у тім, що живопис та скульптура при всій своїй корисності й вигідності для
релігійних дійств все ж таки несуть із собою в культ значний елемент "наочності", що в окремих
випадках може прищеплювати небажані для церкви елементи в настроях віруючих. Цим, зокрема,
пояснюється та особлива увага, яку приділяли богослови мистецтву не настільки "наочному", а скільки
музиці. Зрозуміло, що церква цінувала в музиці не лише її абстрагованість, "духовність", але, головним
чином, те, що вона, "як жодне інше мистецтво, може розкрити глибини священнодійства". Слова ці
належать папі Пію XII (1939-1958), який тут же доречно додав:"...сакральна музика не звучить під час
літургії, вона не додається до літургії, вона сама є літургія" [3: 18].
Між церковно-догматичним визначенням завдань сакральної музики й процесом функціонування
музичної культури в її історичному розвитку існують глибокі суперечності. Передусім, зазначимо, що
християнські конфесії не розглядають музичну культуру як самостійну цілісність. Вони вичленують із
неї лише деякі якості, за допомогою яких не лише реалізується комунікативна роль богослужіння, але й
створюється певна емоційна атмосфера, необхідний психологічний настрій. Наприклад, для
богослужіння має значення здатність музики стати своєрідною "мовною" формою спілкування між
людьми. Маючи, подібно до звичайної людської мови, інтонаційну природу, музика емоційніша й
доступніша. Вона легко долає національні бар'єри (передусім, у країнах із спільними культурними
традиціями). В той же час музиці властива абстрагованість від усього безпосередньо-предметного,
максимальна узагальненість. Ця особливість, що визначається характерним для музичного мистецтва
процесом відокремлення людських переживань від їхнього конкретного змісту й перенесення їх на
узагальнені музично-образні структури, несе в собі можливість створення украй абстрактних,
уявлюваних образів, в тому числі й містично-релігійних. Музика й спів в параметрах сакрального
мистецтва набувають особливої дійовості, сприяючи концентрації в свідомості відповідної релігійної
інформації й формуванню в підсумку певного соціально-психологічного типу віруючого.
Маючи на меті посилення релігійних емоцій, церква створювала нове як за змістом, так і за формою
мистецтво. Суть цієї нової концепції культового мистецтва полягала в тому, що воно повинне було
відповідати слову Святого Письма. Ця відповідність образу й слова була чітко визначена рішенням VII
Вселенського Собору (787). Його учасники відкинули пропозицію шанувати ікони нарівні зі священним
посудом й постановили їх шанування нарівні з Хрестом як відмінним знаком християнства та Свангелієм
як повним відповідності образу словесного та образу видимого. Цебто ікона прирівнюється до Євангелія
і Хреста як одна із форм одкровення й богопізнання.
У діях VII Вселенського собору далі говориться: "Зображальність нерозлучна з євангельською оповіддю і,
навпаки, євангельська оповідь із зображальністю. Що слово повідомляє через слух, те живопис показує
мовчки, через зображення" (Дія 6). Згідно із цим визначенням, Церква дивиться на ікону не просто як на
живописну ілюстрацію до оповіді Святого письма, але як на особливу форму одкровення божественної
реальності. Священне писання й образ "показують і пояснюють" одне одного. Тому ікона в Церкві має не
лише літургічне, але й догматичне значення. Через богослужіння й ікону Божественне одкровення стає
надбанням віруючих. Образ стає вже не стільки символічним вираженням істини, але більш чи менш
адекватним уявленням про неї, і в цьому сенсі критерій, який визначає відповідність ікони церковному
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переданню, має бути той же, який ми застосовуємо по відношенню до священних і богослужбових текстів,
тобто канонічність. Це значить, що ікона не лише за своїм змістом, але й за характером його розкриття
повинна суворо відповідати догматам віри, Священному писанню й переданню. В іконі неприпустимий
довільний політ фантазії художника, як це спостерігається в релігійному живописі. Світські критики вбачають
у цьому "консерватизм Церкви", який ніби заважає розвиткові мистецтва. Але це очевидне нерозуміння
характеру й мети християнського мистецтва. "Художній творчості, – за виразом Павла Флоренського, – канон
ніколи не служив перешкодою, й важкі канонічні форми у всіх сферах мистецтва були бруском, на якому
ламалися нікчеми й загострювалися справжні обдарування" [4: 159]. Найпершою метою ікони було
відігравати роль священної книги для неписьменних. Христос прийшов у цей світ як Слово і як Образ. Ікона
щоразу відкриває суттєвіші богословські та символічні значення, які приховані у її зображеннях. Суть ікони
полягає в репрезентації невидимого, що в процесі споглядання нагадує про надприродне і зосереджує нашу
увагу на роздумах, адже відчуття зору є найсильніше з решти людських чуттів. Господь промовляє до наших
сердець через очі. Сприймання священних образів дає здатність людині усвідомити та протиставити два світи:
істинний та неістинний, грішний та сакральний, реальний (плинний) та ірреальний (вічний).
У витворах церковної архітектури в органічну єдність сплавляються релігія і практично усі види
мистецтв: живопис, музика, поезія, скульптура, театр, прикладне, декоративне мистецтво, дизайн
(особливо під час богослужіння в храмі). Мистецтво психологічно й ідейно збагачує сам обряд,
сприяючи більш повному, глибокому вираженню релігійного почуття.
Історично процес театралізації культу в католицькій церкві йшов від запозичення окремих
компонентів сценічної дії до відвертого використання розвинутих форм театрального мистецтва. Цікаво,
що чим частіше церква зверталася до них, то тим більшої шкоди завдавалося власне богослужбовій
стороні релігії. Так, ще в добу середньовіччя "священні дії" поступово починали втрачати релігійний
характер, в них проникали світські інтермедії, нерідко супроводжувані танцями. До виконання цих
містерій залучалися маси аматорів-городян, котрі привносили в релігійні уявлення сильно загострене
реалістичне начало, елементи народності (іноді реалізм в зображенні побутових сцен межував із
натуралізмом). Показово, що в цих уявленнях прості люди трактуються не так, як бачать їх вищі класи.
Так, вони в своєму бідному одязі, вайлуваті, їхні обличчя й тіла носять сліди важкої праці; але вони повні
людської гідності. Зате королі й королеви зображуються не як боги, а як найзвичайнісінькі люди [2: 80].
В міру розвитку світського театру, особливо в ХVІІІ ст., католицька церква робить подальші кроки до
театралізації не лише богослужінь, але і внутрішнього опорядження храму. Пристосовуючи ті чи інші
властивості театрального мистецтва до завдань культу, церква, однак, звужує його соціально-естетичну
функцію. Про це свідчить хоч би інтерпретація в християнському богослужінні катарсичного начала. На місце
катарсису грецької трагедії, що очищує душу, ставиться християнське очищення від гріхів та згубних
помислів. Не співстраждання, яке звеличує душу, а смиренне прийняття страждання в ім'я Бога, не єднання
людей в цілях вирішення загальних проблем, а лише любов до Бога як засіб особистого спасіння.
Усе сказане дає нам підставу, виходячи з багатофункціональності культових споруд, спробувати
встановити типові для них функції, проаналізувати найголовніші з них. Вже навіть просторовий діапазон
культових дій передбачає функції спілкування, видовищності, ідейно-художньої виразності. Власне, це і
є одна з найголовніших культових функцій храму – бути архітектурним середовищем для
театралізованих обрядових видовищ. Таке естетичне середовище створювалося церковною архітектурою,
що не менш виразно впливала, аніж саме драматичне дійство. Причому, в церквах мають місце не прояви
мистецтва театру, але саме закріплені "на віки віків" досить одноманітні видовищні дійства (лише
новачка вони можуть здивувати своєю "несподіваністю"). По-друге, в церквах видовищність – лише
момент, лише елемент; театралізованість культового дійства, звучання органа чи солодкоголосся хору,
релігійно-повчальні зображення – усе це засоби для підтримання культового обряду й проповіді. Потретє, видовища ці за каноном же вимагають чітко визначених планувальних аспектів, пишних інтер'єрів,
словом, канонічних й малогнучких архітектурних вирішень.
Тепер необхідно з'ясувати, чому культові архітектурні споруди не лише "ставилися гарно", але й
витримали випробування не тільки часом, але й зміною соціально-естетичних критеріїв. Взагалі істиною
є те, що релігійні організації нерідко йшли свідомо на великі затрати, замовляючи спорудження
помпезних, величних храмів й інших культових споруд. Культова архітектура – явище відносно
самостійне. Будівництво величезних за розмірами і надмірно містких храмів, хоч і обходилося дорого,
зате викликало до життя нові конструктивні рішення, що впливали на розвиток архітектури (собор
Святого Петра в Римі, храм Святої Софії у Константинополі, Софіївські собори в Києві й Новгороді,
Римський і Паризький Пантеони та ін.). А ось пов'язане з характерним для протестантизму лозунгом
"дешевої церкви" прагнення досягти результату мінімальними коштами і курс на економію матеріалів і
засобів виявляли позитивний вплив на народне господарство, але це не так вже благотворно вплинуло на
художню зовнішність церковних споруд, які стали сухими й манірними.
Узагальнено можна сказати: так чи інакше, але в результаті взаємодії замовників церкви і творчих
пошуків майстрів – архітекторів і будівельників – формувалися ті чи інші типи культових споруд різних
історичних епох. Якщо звернутися до світової архітектури, то ми знайдемо і грандіозні "імперські"
собори в романській архітектури (Майнц і Вормс), і величні міські собори готичного стилю, і невеличкі
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вишукані каплиці в формі ротонд, створених гуманістичною культурою Відродження в Італії, і чарівні у
своїй простоті парафіяльні дерев'яні церкви в українських Карпатах або на Поліссі.
Висновки. Безперечним є те, що релігійне мистецтво не лише передає почуття, але, в свою чергу,
пробуджує, фіксує їх в людських душах і в людській свідомості. Сакральне мистецтво – важлива складова
релігійного мистецтва. Твори сакрального мистецтва є не тільки релігійними за своїм змістом, а й у
функціональному смислі. Вони виступають в якості посередників між Богом і людьми. Основна функція
цього мистецтва – символічна репрезентація священного. В процесі сприйняття творів сакрального мистецтва
відбувається поступове подолання та витіснення позитивними емоціями негативних почуттів, що в
подальшому сприятиме наповненню внутрішнього світу людини добром, світлом, любов'ю.
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Мельничук М. С. Религиозность и сакральность искусства в системе формирования духовных
аспектов бытия человека в ракурсе философско-культурологического анализа.
В статье представлено исследование определяющей роли религиозного и сакрального в искусстве как
одной из духовных констант, в контексте формирования духовного начала в человеке. Автор
подчеркивает, что искусство глубоко духовного и религиозно-сакрального содержания представляет
собой духовно-порождающую составляющую. Обосновывается, что именно данная составляющая
способна во время кризиса духовности, на фоне постмодернизацационных тенденций и состояния
абсурдности, вызванных внешними общественно-политическими факторами, духовно обогатить жизнь
человека и подарить веру-надежду-любовь.
Ключевые слова: сакральное искусство, религиозность, духовность, каноничность, катарсис.
Melnychuk M. S. Art Religiousness and Sacredness in the System of Forming of Spiritual Aspects of the
Man's Life in the Context of Philosophical-Culturological Analysis.
The article presents the research of religious and sacral in the art as one of spiritual constants, in the context of
forming of the spiritual beginning in a man. It is substantiated that the suggestive influence of the sacred musical
art is indicated not by the dogma and religious rites but man's cognitive features in the process of the aesthetic
setting in the world. A sacral musical art appears as an all-sufficient object, which has the specific nature,
features and the sociocultural setting, the considerable force of the psychological influence on the believers'
consciousness, which is the basis for the introduction to the scientific terminology of the new concept – "religious
catharsis". The use of the historical method in our research is caused by the necessity to define the stages of
becoming of the Christian musical art and the reason of transformations in its development. According to the
society's social and spiritual development the sacral musical art is transformed, being under the influence of
general modernizing processes in the Christianity. In our research the prospects of art development are certain
in the Christian cult in the conditions of intensifying of global problems of the modern age, social and political
contradictions and spirituality crisis. This constituent is capable during the spirituality crisis, on the background
of Post-modernizing tendencies and absurdity state, caused by external social and political factors, to enrich
spiritually the man's life and present faith-hope-love.
Key words: sacral art, religiousness, spirituality, canon, catharsis.
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НАРІЖНІ КОНЦЕПТИ ДУХОВНОСТІ У ПРАЦЯХ МИСЛИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ
ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті обґрунтовано актуальність та першочерговість такого завдання філософії, як формування
духовних засад особистості. Проаналізовано філософські світоглядні категорії "віра", "надія", "любов"
як базові складники духовності у контексті екзистенційно-антропологічної філософії представників
Київської філософської (світоглядно-антропологічної) школи – В. Шинкарука та С. Кримського.
Ключові слова: українська філософія, Київська філософська школа, духовність, В. Шинкарук,
С. Кримський, віра, надія, любов.
Постановка проблеми. Уся історія України пронизана трагізмом та боротьбою за власне існування,
самовизначення та самобутність. Останні десятиліття ХХ – початку ХХІ ст. не стали винятком: здобувши
власну незалежність та шанс стати розвиненою європейською країною, українці відчули інформаційнодуховну війну з боку "дружнього" сусіда та проросійських представників влади: удари по мові, по
культурі, по традиціям тощо. Додалися проблеми економічного характеру (корупція, тіньова економіка,
криза малого та середнього бізнесу, критична поляризація доходів між соціальними групами та ін.) і
замість розвитку українці у своїй переважній більшості вимушені виживати. Слабка більшість
підкорилася, але сильна меншість не погодилася з таким економічним та культурним поневоленням. У
результаті маємо втрачені життя й території, зміну влади та складний військово-політичний конфлікт на
Сході України, що загрожує не лише цілісності України, а й безпеці у всьому світі. Трагізм ситуації
полягає як у безконтрольній та нахабній агресії Росії, так і в кризі бездуховності українців – наслідку дії
цілеспрямованої антиукраїнської пропаганди та відсутності належного розвитку освіти та культури.
Чи можливо маніпулювати самодостатньою освіченою людиною, що має міцне духовне осердя?
Запитання цілком риторичне.
Ще у 1975 році ЮНЕСКО заявила, що "тренуючи вільний, мислячий розум, який здатен протидіяти
різним формам пропаганди, фанатизму, бойкотування та нетерпимості, філософська освіта робить свій
внесок у справу миру" [1: 115].
У своїй статті "Чи потрібна філософська освіта сучасній Україні?" О. Халапсіс наводить відомий вислів
Отто фон Бісмарка, суть якого в тому, що війни виграють не генерали, а вчителі та священики. Він пояснює,
що події останнього року підтверджують справедливість слів політика і державного діяча. Ситуація, що
склалась в Криму та на Сході України значною мірою зумовлена фактичною відсутністю державної
культурної політики, в той час, коли сусідня держава цілеспрямовано популяризує ідею так званого "русского
мира". Наслідки такої недалекоглядності є катастрофічними. Інформаційна політика – невід’ємна складова
національної безпеки, але її проведення не може обмежуватись тільки контролем за інформаційним
простором, газетними публікаціями та статтями в Інтернеті. Ворог використовує не лише примітивну
пропаганду, розраховану на невимогливих "ватників", а залучає для цього і потужні інтелектуальні ресурси
[2]. У цьому контексті максимально актуалізується місія гуманітарної складової вищої освіти.
Як формування патріотизму відбувається через вивчення історії та знайомство з героями власного
народу, так розвиток духовності важливо здійснювати, апелюючи до національних традицій та вивчення
філософської спадщини мислителів-патріотів. Творення, відродження, зміцнення духовності, формування
міцного духу та гартування волі – сьогодні першочергові завдання української філософії. Розв’язанню
таких завдань сприяє ґрунтовне дослідження та цілісне осмислення філософської спадщини вітчизняних
мислителів, засад формування національної самоідентичності та культури української спільноти.
В українській філософській традиції визначення духовності представлене як створення власного
внутрішнього світу, своєї особистості, що базується на трьох "китах" – вірі, надії та любові
(Г. Сковорода, В. Шинкарук, С. Кримський та ін.).
Метою статті є аналіз філософських світоглядних категорій "віри", "надії", "любові" у контексті
екзистенційно-антропологічної філософії представників Київської філософської школи, зокрема
В. Шинкарука та С. Кримського. Ставимо завдання з’ясувати, як українські мислителі визначають "віру",
"надію" та "любов", у чому вбачають сутнісний зміст цих категорій та їх фундаментальну цінність для
формування високоморальної особистості.
Виклад основного матеріалу. Світоглядна проблематика є у центрі уваги київських філософів з 60-х
років ХХ ст., саме тоді сформувався потужний творчий напрямок, що продовжує розвиватися нині –
Київська філософська (світоглядно-антропологічна) школа. Її засновником став видатний український та
російський філософ П. Копнін. Після від’їзду П. Копніна до Москви відповідно до його ж рекомендацій
© Фаріон О. О., 2015
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філософську школу очолив його колега і товариш В. Шинкарук [3: 121-122]. Гуманізм,
людиноцентричність – головна особливість Київської філософської школи. У центрі наукових
досліджень її представників – світ людини, духовно-практичне освоєння дійсності. Такі поняття, як віра,
надія, мораль стали ключовими у концепціях П. Копніна, В. Шинкарука та їх учнів і послідовників [4].
Яскравим представником Київської філософської школи є В. Шинкарук – доктор філософських наук,
академік, професор, знакова постать у становленні заглибленої у проблеми буття української філософії.
Саме він заклав підвалини радикального повороту в українській повоєнній філософській думці,
створивши відділ філософської антропології, тематична спрямованість якого – осмислення проблеми
людини, її екзистенції, ціннісних та світоглядних орієнтацій [5: 5].
В. Шинкарук сформулював та розвинув якісно нову концепцію філософії людини у фундаментальних
працях, присвячених філософії І. Канта, Г. Гегеля, інтерпретаціям діалектики. Ці праці стали важливим
здобутком української філософської думки, принесли вченому світове визнання. Вірогідно, саме кантівський
гуманізм скерував дослідження В. Шинкарука та його колег на осмислення людської екзистенції, теоретикопізнавальних параметрів розуміння людини, світогляду як способу її самовизначення.
Трансцендентні почуття "віра", "надія" та "любов", за В. Шинкаруком, є визначальними для
людського світовідношення та світоперетворення. Як філософсько-світоглядні категорії вони були
вперше концептуально обґрунтовані саме ним. Таким чином, мислитель сформулював фундаментальну
тезу про "ідеально-реальну" природу світобуття: світ даний нам нашим світорозумінням, нашою вірою,
надією і любов’ю [6; 7].
Віру В. Шинкарук визначив як форму та спосіб сприйняття соціальної інформації, норм, цінностей та
ідеалів суспільного життя, коли вони, не будучи даними власним практичним чи пізнавальним досвідом,
приймаються як очевидні факти чи характеристики об’єктивної дійсності, сущого і належного; засіб
освоєння досвіду попередніх поколінь, сприйняття сподівань, очікувань та надій щодо майбутнього; одна
з категорій світогляду. Як особлива людська здатність, віра сформувалася в процесі становлення
людської свідомості на основі матеріальної суспільно-історичної практики. Людська свідомість з самого
початку була суспільною свідомістю і освоювалась індивідами в процесі виховання та навчання,
формування їх як членів суспільства. Однією зі здатностей такого освоєння індивідами суспільно даної
свідомості і є віра. З другого боку, суспільна діяльність спрямована на реалізацію таких цілей, в яких
творча уява людини дає образ потрібного (предмета, потреб), де можливе зображується як дійсне. Віра
формувалась як здатність сприймати й переживати можливе як дійсне, ймовірне як вірогідне. Оскільки
людська свідомість завжди спрямована на майбутнє, то віра постає здатністю сприймати та переживати
образи бажаного чи небажаного майбутнього як неминучого, плекати надії на звершення бажаного,
сподіватись на краще [7: 81-82].
Суспільні функції віри визначаються типом світогляду, в систему якого вона входить. В системі
наукового світогляду віра спирається на досягнення науки і становить важливий момент формування
переконань (інтелектуально-емоційних відношень суб’єкта до будь-якого знання як до істинного або
неістинного через єдність доведення та віри). Доведення (обґрунтування істинності знання за
допомогою інших знань) та віра (як почуття) в істинності знання можуть узгоджуватись між собою,
тією чи іншою мірою суперечити одне одному, перетворюватись одне в одне.
В. Шинкарук обґрунтував віру як універсальну ознаку людського в людині незалежно від ставлення
до релігії, як глибоку підвалину духовності, що поєднує любов із надією та забезпечує сприйняття
майбутнього (здійснення очікувань, сподівань тощо) [8: 147]. Знання та світоглядні уявлення людина
отримує в процесі навчання й виховання, здебільшого без перевірки власним розумом і досвідом,
сприймаючи їх на віру, довіряючи певним авторитетам. Без цього неможливо уявити науковий та
культурний розвиток суспільства. Проте здійснювати власний науковий пошук – означає піддавати все
сумніву одночасно з вірою в останній. Таким чином, віра охоплює "теоретичну" пізнавальну діяльність
та практичну реалізацію її цілей.
Предметом віри В. Шинкарук визначив можливості. Серед їх величезної кількості кожен
індивідуально обирає ті, які, на його думку, є більш дієвими, в здійснення яких вірить.
Важливо, що віра, формуючи світоглядну парадигму особистості, може презентувати себе двояко: з
одного боку, "вводити в оману", коли неможливе сприймається як здійсненне, а з другого, – надихає на
подвиг, коли всупереч усім і всьому, таки реалізовується можливість, в яку повірили.
Надію В. Шинкарук визначив як єдність знання та віри. Вона – мрія, в реалізацію якої людина
повірила (яка стала суб’єктом віри). Надія є формою сприйняття майбутнього у духовному житті
людини, де бажане, ідеальне та потрібне бачиться й очікується як реальність, що повинна здійснитися.
На відміну від мрії, в надії майбутнє сприймається не тільки як можливе, а й як належне. Надія містить у
собі конкретно-історичний зміст, оскільки в ній відображаються життєві інтереси, потреби й сподівання
особи і суспільства, а також суспільних страт і груп [8: 404]. У науковому світогляді надія, як і віра,
базуються на знаннях, практичних переконаннях, науковому передбаченні майбутнього перебігу подій.
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У націленості людської свідомості в майбутнє, саме надії спільно з вірою В. Шинкарук надав виключно
важливе значення, оскільки бажане та життєво необхідне в прийдешньому бачиться й очікується як здійснене,
що містить у собі сприятливість для настання [8: 149-150]. Без надії неможливе світоглядне виживання й
переживання майбутнього, немає прагнення віддавати себе служінню майбутньому, реалізовувати себе в
останньому. Саме надія поєднує в собі знання та віру, мрію і реальність.
Любов, за В. Шинкаруком, найбільш значуща категорія у зазначеній світоглядній тріаді. Реальність
буття духовного світу, на відміну від матеріального, ґрунтується не на даних відомих п’яти "зовнішніх"
відчуттів, а на особливого виду чуттєвості, яка здавна дістала узагальнюючу назву "любов" [7].
Для підтвердження тези, що любов є атрибутивною ознакою людського у людині та займає з
прадавніх часів важливе місце в духовній культурі людства, В. Шинкарук у своїх дослідженнях апелює
до прикладів із міфологій народів світу. Класичним взірцем, на його думку, є міфологеми Стародавньої
Греції. Так, персонажем давньогрецької міфології, який у різних художньо-естетичних варіаціях увійшов
до європейської культури, був бог любові Ерос. У первинному значенні він був уособленням та
сакралізацією еротично-сексуальних потреб і сил, згодом поєднаних з усвідомленням їх як сил
плодоносних і життєдайних. Про те, що любов’ю є жадання цілісності та прагнення до неї, йдеться,
зокрема, у міфі про людей трьох статей, а не двох. Відповідно третя, яка об’єднувала ознаки цих двох,
через надзвичайну силу та могутність була розсічена Зевсом на дві статі – чоловічу й жіночу. З того часу
кожна людина шукає свою "половину", а, знайшовши, прагне злитись з нею навічно, відчуваючи при
цьому найвищі радощі життя й смерті [9: 31].
Визначальною особливістю предмету любові В. Шинкарук визначив те, що він має смисложиттєвий
сенс, заради якого люди здатні до повного самозречення. Від можливості служіння предметам власної
любові людина дістає найвищу насолоду, від втрати – муки й страждання. Значення почуттів любові
полягає і в їх здатності перетворювати знання, ідеї, образи певних цінностей в ідеали. Ідея добра стає
моральним ідеалом, коли вона ґрунтується на моральних почуттях, коли служіння добру приносить
найбільшу моральну радість, а зрада – горе, муки сумління. Це стосується й ідеї Бога. Вона тоді
персоніфікується і стає найвищою ідеальною реальністю, коли підкріплена релігійним почуттям –
любов’ю до Бога і через неї любов’ю до його створінь. Таким чином, любов є глибинною основою
духовності, а, відтак, і всього духовного життя людини. Це те, що підносить її над марнотами сьогодення
до вищих, справді людських, а тому священних поривань.
Звертав увагу В. Шинкарук й на вплив любові на особистісний розвиток людини, її самовідчуття.
Любов робить людину душевно багатою і водночас й бідною. Багатою тому, що вона знайшла
скарбницю свого життя, якою вона володіє та носить у собі: почуття душевного статку, сили, щастя,
підвищеного інтересу до життя і вдячності за все це. Бідною, бо у людини виникає почуття, що вона
ніколи не володіє своїм скарбом до кінця і що без нього і поза ним вона убога, сумна й одинока [7: 148].
Однак, з характерним для нього оптимізмом, учений додавав, що, незважаючи на смуток, страченість,
людина почуває себе збагаченою. Це відчуття багатства робить людину доброю. Любов є доброю не
лише тому, що вона оточує співчуттям, піклуванням, а й тому, що любов сама по собі дає людині щастя
та викликає у неї потребу робити щасливими всіх навколо себе і радіти цьому чужому щастю як
випроміненню свого власного.
Глибокого сенсу В. Шинкарук надав біблійному твердженню, що любов вища за віру й надію. Віра й
надія справді є засобами для здійснення, реалізації любові. Щоб вірити у щось, треба, щоб це щось стало
для нас смисложиттєвим предметом, об’єктом любові. Без любові також немає й реального предмету для
надії, на якій ґрунтується наше буття і яка "вмирає останньою". У свою чергу, і любов є безсилою,
приреченою на згасання без віри й надії. Для божественної любові, для Бога віра та надія, безперечно,
втрачають сенс, але для людей, для людської любові вони необхідні.
Тож любов В. Шинкарук визначив як глибоке й інтимне почуття, в якому найвільніше, а тому
найповніше виявляється особистість. У любові знаходять вияв безкорислива й самовіддана
спрямованість на певний об’єкт, відмова від егоїстичних нахилів, потреба до об’єднання та зближення
людей. Любов, як і її протилежність – ненависть, може бути спрямована на особистість, етнічну та
соціальну спільність людей, на різноманітні об’єкти пізнання і практичної діяльності (любов до природи,
до життя, до ідеї). У вужчому розумінні любов, або кохання, – це інтенсивне та відносно стійке почуття
до особи іншої статі, що супроводжується ситуативно виникаючими емоціями ніжності, захоплення,
тривоги, ревнощів тощо.
Мислитель наголошував на тісному зв’язку індивідуального почуття любові з традиціями і нормами
суспільства, з особливостями сімейного виховання [8: 338]. Він підкреслював, що вибірковість почуття
любові, його сила, глибина, тривалість характеризують особистість людини, яка кохає. Особливості вияву
почуття любові змінюються разом з історично та соціально зумовленими змінами в емоційному житті людей.
В. Ярошовець, учень та послідовник В. Шинкарука, зазначає, що розвитку та зміцненню внутрішнього
духовного осердя особистості мислитель відводив дуже важливу роль. А саме: формуванню основи як
окремої людської особистості, так і людської культури загалом, адже вже на базі духовності вибудовуються
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всі інші соціальні, економічні та політико-правові цінності. Під цим кутом зору можна реконструювати як
філософію В. Шинкарука, так і відтворити наразі актуальний проект майбутнього філософування, який він
залишив для прийдешніх дослідників філософії у своїх текстах. У цьому, на переконання В. Ярошовця,
полягає та унікальна сила, що робить В. Шинкарука не просто однією із найбільш значущих постатей в
історії української філософії (не лише ХХ століття), а й залишає його нашим сучасником, учителем,
співрозмовником та наставником нових поколінь філософів в Україні [10: 34].
Ідеї духовності, любові до мудрості, українські культурно ціннісні аспекти світосприйняття
досліджував і всесвітньо відомий український філософ та культуролог, педагог, доктор філософських
наук, професор С. Кримський. Мислитель створив оригінальну власну філософську концепцію, яка
стала світоглядним опертям для цілої української культури: таким сакрально-ідейним символом для
нього було поняття софійності, що поєднувало і мудрість (Софія – мудрість Божа), і материнське начало
(Софія-Оранта), і цілком земне відчуття зв’язку з рідною землею (собор Софії Київської) [11].
Аналізуючи питання духовності у своїх численних працях та інтерв’ю, С. Кримський часто апелював до
вислову чеського президента В. Гавела: "За сталінської диктатури ми сиділи в клітках, нас випустили – і ми
опинилися в джунглях". І коментував, що подолати ці джунглі можна винятково високою духовністю
[11: 53]. Духовність, у розумінні філософа, – це ціннісне самобудівництво особистості, шлях до самого
себе, який людина проходить усе життя. Духовність завжди виступає як принцип самопобудови людини, як
вихід до вищих ціннісних орієнтацій конституювання особистості та її менталітету, як заклик до здійснення
того, що не здійснюється природнім шляхом. Духовність є здатністю трансформації універсуму
зовнішнього буття у внутрішній всесвіт особистості на етичній основі; здатністю створювати той
внутрішній світ, завдяки якому реалізується собівідповідність людини, її свобода від жорстокої залежності
від постійно змінних ситуацій. Духовність, у кінцевому підсумку, призводить до свого роду смислової
космогонії, поєднання образу світу з моральним законом особистості [12: 23].
Як і у В. Шинкарука, духовність у С. Кримського також базується на трьох засадах: вірі, надії та
любові. Однак у С. Кримського простежується ще й виразний релігійний контекст: акценти розставлені
таким чином, що смислова домінанта сконцентрована на трійці "Віра – Надія – Любов", а смислове
доповнення – весь біблійний декалог у Нагорній проповіді. Віра у ньому виступає за принципом буття, а
не пізнання, як вічне народження "внутрішньої" ідеальної людини у системі особистості, як рух до
абсолюту і зустріч з ним, як спосіб подолання вічної загрози відносності, як шлях формування в людині
того, що не заперечується смертю. Розкриваючи нерелігійний аспект віри, С. Кримський наводив такий
приклад: росіянка на ім’я Марія (сьогодні багато хто вважає її святою), яка емігрувала у Францію,
говорила: "Є два способи жити. Перший – ходити по твердому ґрунті. Тоді можна щось планувати,
розраховувати… А другий спосіб – ходити по воді. Тобто вже не планувати, не передбачати і не
очікувати, тут можливо тільки вірити. Тому що мить зневіри – і ти ідеш під воду!" [11: 61]. Сьогодні ми з
гіркотою усвідомлюємо всю глибину та трагічність цього висловлювання, адже не відчуваємо міцного
ґрунту під ногами і лише міцна віра в перемогу та розвиток України, зміцнена надією та любов’ю, додає
сил боротися, об’єднуватися навколо духовних цінностей.
Надію С. Кримський визначив як серцевину християнської духовності, що символізує шлях до
подолання безбожності, благодатний настрій духовних переживань, амортизуючий удари долі. У терапії
людського болю та страждального кінця життя надія перетворюється на наднадію – на можливість
неможливого. У більш широкому плані надія проявляється як позитивне очікування майбутнього і
можливого, як форма переживання часу та його суб’єктивного очищення, залучення до вічного і
возвеличення над хаосом [12: 28].
З філософської точки зору смисловий контекст уявлень про надію може бути сформульований у
вигляді принципу гносеологічного оптимізму. Він стверджує непустоту майбутнього для людини,
осмислення її діяльності, свого роду догмат досягненності мети. Впевненість у тому, що наші зусилля
немарні, а мета принципово може бути реалізованою, дозволяє раціоналізувати діяльність з перетворення
"сьогодні" у "завтра", увійти у майбутнє на умовах, що доступні інтелекту людини. До того ж, надія – це
спосіб бачити себе в дзеркалі майбутнього. Апостол Павло писав, що найстрашніший смертельний гріх –
це втратити надію: "наднадією є надія". У цьому контексті доречно процитувати й крилатий афоризм
мужньої української письменниці Лесі Українки: "Без надії сподіваюсь" [11: 13].
Як зазначалося вище, третьою базовою основою духовності С. Кримський визначив любов. Любов
мислитель інтерпретує як фактор формування особистості, розвитку її духовності, подолання буденності
та виходу до першооснов життя, єдиний спосіб вийти людини за межі самої себе. Людина керується
власними егоїстичними інтересами, однак вона не може вистрибнути з самої себе. І це не є недолік – така
її природа. Вона інакше не може. Тому любов – це завжди пошук абсолютного центра за межами самого
себе. Любов існує не лише для продовження роду, хоча вона і освячує його, це – спосіб розвитку
людської особистості. Функції любові розкриваються як засіб подолання самотності, переживання
унікальності іншої особистості, спроба розірвати ланцюг зла через заміну помсти відчуттям, що
виражається давньогрецьким терміном "agape" (безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов)
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[12: 28; 13; 14]. Через любов виникає свого роду "хімія духу", що утворює "двійцю", яка йде до Неба. Але
таке сходження потребує великого досвіду життя і обтяжене невдачами і навіть катастрофами [11: 62].
Отже, саме духовність, яка базується на отриманих знаннях та досвіді, спільно з вірою, надією та
любов’ю є осердям особистості. С. Кримський стверджував, що формування духовності є
саморозбудовою особистості, яка вимагає зазирання всередину себе (дуже важка й небезпечна справа).
Мислитель оперував статистичними даними з психології: тільки 5 % людей щось розуміють у своїй
внутрішній сутності, всі інші не відають, хто вони й що вони. Пробудження людини до свідомого
самопізнання може здійснюватися тільки через набуття власного духовного досвіду – "свого власного
розуму". Він закликав виконувати відомий девіз І. Канта "Sapere aude" – "Май мужність іти за своїм
розумом" [15: 29]. У контексті С. Кримського: "Завжди май мужність послуговуватися знанням". Саме
мужність, бо інколи людина боїться істини й прагне не істини, а ілюзії. Краще надати перевагу руйнівній
істині, ніж рятівній неправді, адже неправда не виправляє свої негативні наслідки, а істина [13: 90-94].
У світлі останніх подій особливої актуальності набуває й ідея С. Кримського про створення широкого
Проекту національного розвитку.
Мислитель підкреслював вирішальне значення освіти, науки, інновацій, ідеологічних цінностей як
чинників, які, власне, й творять економіку, рухають її, формують суспільний фундамент економічного
розвитку. Для цього, на думку С. Кримського, необхідно вирішити такі, найбільш важливі для країни
завдання:
1) забезпечити розвиток національного й соціального капіталу;
2) зробити все можливе для системного піднесення української культури в контексті європейських
цінностей;
3) використати найбагатший і найбільш повчальний багатовіковий досвід української історії для
актуалізації національного менталітету, формування національної еліти, здатної дійсно гідно служити
своїй країні та жити для неї [14]. У такому ракурсі Проект розвитку українського соціуму може бути
співпричетним до духовної національної ідеї України.
Висновки. Наразі першочерговими завданнями української філософії є творення, відродження,
зміцнення духовності українського народу загалом та кожного громадянина зокрема, формування
міцного духу та гартування волі.
У філософських колах дедалі більше утверджується ідея про першочергове значення філософії для
людства саме у пошуку самого себе, своєї сутності та призначення, у визначенні гуманістичних життєвих
орієнтирів, цінностей. Про необхідність посилення практичної спрямованості філософії йшлося і на ХХІІІ
Всесвітньому філософському конгресі "Філософія як спосіб і запит життя" (Афіни, 2013 р.) [16: 20].
Для України це вже є не просто бажаним, а життєво необхідним, адже складна ситуація та подальше
загострення військово-політичного конфлікту на сході є водночас і наслідком кризи бездуховності,
значною мірою зумовленої фактичною відсутністю державної гуманітарної політики. Духовність має
бути присутня у життєвих цілях людини, у засобах і в способах їх досягнення. Саме розвиток духовності
та гуманності допоможе українцям отримати свободу зовнішню та внутрішню.
Представники Київської філософської школи – мислителі В. Шинкарук та С. Кримський були як
гносеологічними, так і життєвими оптимістами. У центр своїх філософських рефлексій вони ставили
розвиток духовності, фундаментом якого визначали "Віру – Надію – Любов". В. Шинкаруком уперше
концептуально обґрунтовуються поняття "віра", "надія" та "любов" як філософсько-світоглядні
категорії, що репрезентують собою духовний вияв людського буття. Стрижень концепції
С. Кримського, його основна ідея – ідея моральності пізнання – ідея "розуму, настояному на совісті", в
якій мислитель убачав сумарний принцип своєї епістемології. Його трактування віри, надії та любові
доповнює визначення В. Шинкарука релігійним контекстом.
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Фарион О. О. Основные концепты духовности в трудах мыслителей Киевской философской школы.
В статье обосновывается актуальность и первоочередность такой задачи философии, как
формирование духовных основ личности. Анализируются философские мировоззренческие категории
"вера", "надежда", "любовь" как базовые составляющие духовности в контексте экзистенциальноантропологической философии представителей Киевской философской (мировоззренческоантропологической) школы – В. Шинкарука и С. Крымского.
Ключевые слова: украинская философия, Киевская философская школа, духовность, В. Шинкарук,
С. Крымский, вера, надежда, любовь.
Farion O. O. The Spiritual Basic Concepts in the Writings of Thinkers of Kiev School of Philosophy.
The important task of Ukrainian philosophy today is the creation, renewal, strengthening the Ukrainian people's
spirituality in general and the individual in particular, the formation of the strong mind and will. The spirituality
development should be implemented, based on national traditions and the heritage of domestic thinkers'
philosophical study. The definition of spirituality is presented in the Ukrainian philosophical tradition as
creating the own inner world by "faith'', "hope" and "love". Humanism, spiritual-practical understanding of
reality are the main features of the research of the Kiev school of philosophy. The concept of faith, hope and love
were the key concepts in the works by V. Shynkaruk and S. Krymskyy. The categories "faith'', "hope" and "love"
were explained by V. Shynkaruk as philosophical-ideological categories, representing the spiritual expression of
the human existence. The philosopher defines "faith" as an important sign of the universal in the man, which
does not depend on the attitude to religion. It combines love and hope and provides the perception of the future
implementation of expectations, hopes and desires. The vital interests, needs and aspirations of individuals and
society are reflected in "hope". "Hope" combines the knowledge and beliefs, dreams and reality. "Love" is a
fundamental basis of the spiritual life, its meaning and purpose. The basis of the concept by S. Krymskyy is: the
knowledge and the activities should be based on the norms of morality and conscience.
Key words: history of Ukrainian philosophy, Kiev school of philosophy, spirituality, V. Shynkaruk, S. Krymskyy,
faith, hope, love.
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ПОГЛЯДИ ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІВ НА СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРИКУЛУМУ
У статті представлено ідеї зарубіжних педагогів щодо сутнісних характеристик курикулуму, зокрема,
його типів та рівнів, серед яких розрізняють: ідеальний, офіційний, сприйнятий, тестований, курикулум
у форматі індивідуального навчального досвіду учнів. Розкрито поняття ''прихований курикулум''.
Зроблено висновок, що важливим в умовах поширення курикулярних ідей в Україні є віднайдення
оптимальних варіантів кореляції курикулуму з національними підходами до структурування змісту
освіти та організації навчального процесу.
Ключові слова: курикулум, зміст освіти, Україна, типи курикулуму.
Постановка проблеми. Курикулум як педагогічний феномен останнім часом все активніше
інтегрується у вітчизняний освітній простір в умовах європейської спрямованості розвитку української
освіти. Багатовимірність курикулуму актуалізує його аналіз із позиції сутнісних характеристик,
можливості запровадження в українську освіту, варіантів кореляції з усталеними підходами до
структурування змісту освіти та організації навчального процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні проблемі курикулуму присвячено праці
І. Борисенко, О. Жижко, О. Матвієнко, Н. Мельник, С. Клепка, О. Савченко та ін., де розкриваються
характеристики курикулуму, співвідносяться концепти курикулуму та змісту освіти.
У зарубіжжі феномен курикулуму є предметом дослідження багатьох учених протягом тривалого
часу. Серед найвідоміших з них є С. Браславскі, Д. Гудленд, В. Келлі, А. Росс, Л. Стенхауз, Р. Тайлер,
Дж. Шваб, М. Янг та ін. Зазначені та інші вчені запропонували цінні ідеї щодо історичних витоків,
сутності, типологізації курикулуму, його розвитку в умовах глобалізації.
Метою цієї статті є узагальнення поглядів зарубіжних учених на типи курикулуму, що сприятиме
подальшому просуванню концепту курикулуму в українську педагогічну теорію.
Виклад основного матеріалу. ''Дати визначення курикулуму, яке б задовольнило усіх, є нереальним
завданням'', – зазначає британський науковець М. Ніері (Mary Neary). У цьому контексті вона цитує
думку Л. Стенхауза стосовно того, що ''визначення слова ''курикулум'' не розв’язує курикулярні
проблеми, а лише відкриває перспективи для їх дослідження'' [1: 39].
Наведені цитати окреслюють ситуацію із визначенням курикулуму, яка характеризується розмаїттям
трактувань. Пояснення такого розмаїття криється в тому, що визначення (їх налічується більше сотні),
запропоновані вченими, є відображенням їхніх концептуальних уподобань, відповідно до яких вони
віддають перевагу традиційному, розвивальному або іншим курикулумам. Аналізуючи ситуацію з
підходами до визначення курикулуму, потрібно зазначити, що в умовах глобалізації відбувається пошук
такого, яке б не відображало специфіку окремих педагогічних шкіл, національних реалій та могло
використовуватися в освітніх просторах багатьох країн, навіть там, де до останнього часу поняття
курикулуму було чужорідним явищем. По суті йдеться про універсалізацію, яка на практиці реалізується
за рахунок його узагальнення. Одне з найбільш узагальнених визначень запропоновано Міжнародним
бюро з освіти ЮНЕСКО в особі С. Браславскі (Cecilia Braslavski), де курикулум в освіті трактується як
''існуючий договір між суспільством, державою та фахівцями у галузі освіти щодо курсу навчання, який
учні мають пройти у певний період свого життя'' [2: 1].
С. Браславскі вважає, що для більшості фахівців на сучасному етапі курикулум визначає: для чого
вчитися; що вчити; коли вчитися; де вчитись; як учитися; з ким учитися [2: 1]. За такого бачення
курикулум ''визначає основи та зміст освіти, послідовність його трансляції стосовно часу, який
відводиться на навчання, особливості навчального закладу, процесу навчання, зокрема з точки зору
методів, які застосовуються, ресурси для викладання та навчання (підручники і нові технології),
оцінювання та профіль викладачів'' [2: 1].
Очевидним сьогодні є те, що впровадження курикулуму, починаючи від розробки його теоретичних
засад і закінчуючи тим обсягом знань, умінь і навичок, що його засвоїли учні в процесі опанування, є
багаторівневим процесом – кожен iз рівнів відіграє особливу роль, додаючи йому нових характеристик.
На практиці це призводить до того, що курикулум, сформульований у форматі певної суспільної ідеї та
© Локшина О. І., 2015
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засвоєний учнями наприкінці курсу навчання, не є ідентичним, оскільки модифікується соціальним
довкіллям у процесі його впровадження. І це, наголошують учені, повинно обов’язково враховуватися
при його імплементації для отримання якісних результатів.
В умовах відсутності уніфікованої класифікації рівнів, базовою вважається класифікація
американського вченого К. К. МакНайта (Curtis C. McKnight), який у 1979 р. у рамках реалізації Другого
міжнародного дослідження якості математичної освіти (SIMS – Second International Mathematics Study,
1977-1981 рр.) вперше наголосив на рівневій природі курикулуму, запропонувавши розрізняти
планований, впроваджуваний і досягнутий курикулуми.
Планований розумівся ним як курикулум, який намічається запроваджувати владою (Міністерством
освіти та / або освітніми органами регіональної / місцевої влади) у форматі навчальних цілей.
Впроваджуваний курикулум, за К. К. МакНайтом, – курикулум, який реалізується в процесі
навчання, а досягнутий – знання, вміння і навички, набуті учнями в результаті цього процесу [3: 260].
Визначені у класифікацію рівні, по суті, стали опорними для численних подальших розвідок учених,
які рухалися як у напрямі деталізації кожного з трьох рівнів, так і виокремлення нових.
Наприклад, у 1992 р. ізраїльський учений А. Леві (Arieh Lewy) деталізував запропоновані
К. К. МакНайтом рівні, охарактеризувавши процедурний аспект кожного з них [4: 260]. Рівень
планованого курикулуму, за Леві, передбачає імплементацію суспільної ідеї щодо еталона освіченості
випускника школи у форматі нормативних документів, які існують у державі щодо шкільної освіти, –
закони про освіту, в яких викладено освітні цілі, стандарти як педагогічна модель суспільного
замовлення, навчальні плани, програми, підручники та посібники.
Рівень впровадженого курикулуму охоплює ту частину процесу його реалізації, що пов’язана з
умовами впровадження. До них учений відносить:
– досвід та особистість учителя, який впливає на вибір та співвідношення між формами, методами та
прийомами навчання;
– шкільне середовище, включаючи наявне в школі та класі дидактичне та технічне забезпечення;
– рівень розвитку та особистісні характеристики учня, а також ті можливості, які надаються учневі
для опанування курикулуму.
Рівень досягнутого курикулуму передбачає набуття учнем у процесі навчання суспільного досвіду, який
на початку було викладено у нормативних документах, потім видозмінено в процесі трансляції учителями у
певному шкільному середовищі та ще раз видозмінено під час його адаптації кожним окремим учнем.
Американський дослідник Д. Гудленд (John Goodland) належить до групи науковців, класифікації
яких є розширеним варіантом базової класифікації К. К. МакНайта. У запропонованій у 1984 р.
класифікації Д. Гудленд визначив:
– ідеальний курикулум, який є теоретичним баченням представниками педагогічної науки того, чому
потрібно вчити молоде покоління;
– офіційний курикулум, який складає офіційні документи влади, в яких відображено теоретичне бачення
педагогічної науки щодо ідеального курикулуму, необхідного суспільству та його окремим громадянам;
– сприйнятий курикулум – офіційний курикулум у розумінні вчителів, який реалізується в процесі
навчальної діяльності у класі;
– курикулум у форматі індивідуального навчального досвіду учнів [3: 260].
Офіційний курикулум, переконані молдовський учений В. Гуцу (Vladimir Guzu) та румунський А. Крішан
(Alexandru Crisan), визначається історією, політикою та культурними традиціями кожної окремої країни, хоча
існують і спільні для всіх характеристики. Це – документи з освітньої політики, які обґрунтовують філософію
освіти, транспредметні навчальні цілі, навчальні цілі для рівнів освіти та типів шкіл, навчальні програми з
предметів, підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації [5: 162].
Значно ширшу класифікацію рівнів курикулуму запропонував у 1987 р. інший американський
дослідник А. Глетгорн (Allan A. Glatthorn), який визначив, що:
– ідеальний або рекомендований – це курикулум, який розглядається фахівцями як найбільш
оптимальний для учнів;
– санкціонований – вплив, якому, як вважає суспільство, мають піддатися учні у процесі навчання
для того, щоб стати успішними членами цього суспільства;
– планований або письмовий – курикулум, розроблений владою для впровадження в систему освіти;
– наявний або підтримуваний – ресурсне забезпечення процесу навчання (навчальні програми,
підручники, посібники);
– впроваджуваний – курикулум, який реально викладається вчителями у класних кімнатах;
– досягнутий – курикулум, який фактично опанували учні в результаті засвоєння впроваджуваного
курикулуму;
– отриманий – результати вимірювання набутих учнями знань (частіше шляхом тестування) [6: 4].
Особливістю класифікації голландського вченого В. Куіпера (Wilmad Kuiper, 1993) є деталізація
письмового курикулуму, який структурується вченим на макро-, мезо- та мікродокументи:
39

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (79). Педагогічні науки

– Уявний курикулум, коли відбувається віднаходження та систематизація ідей щодо побудови
курикулуму, які суспільство вважає за необхідне транслювати молоді.
– Письмовий курикулум, коли концептуальні засади соціального досвіду матеріалізуються у формат
нормативних документів. Як вбачає вчений, на цьому рівні курикулум може матеріалізуватися у чотири
варіанти нормативних документів: макродокументи з формальним статусом – документи,
затверджені на державному рівні (закони про освіту, стандарти, навчальні плани і програми);
макродокументи без формального статусу, тобто такі, що мають рекомендаційний характер
(наприклад, у Нідерландах Національний інститут розвитку змісту освіти (SLO) розробляє рекомендації
для вчителів з метою ефективнішого впровадження документів з формальним статусом, затверджених на
національному рівні); мезодокументи на шкільному рівні. Йдеться про рівень шкільного курикулуму,
оскільки у деяких країнах його мають розробляти школи; мікродокументи, до яких учений відносить,
передусім, підручники і посібники. В. Куіпер підкреслює, що саме мікродокументи є найдієвішими для
засвоєння курикулуму учнями.
– Сприйнятий курикулум. Розробники письмового курикулуму зазвичай мають свої думки щодо
результатів його впровадження. На практиці, проте, результати цього впровадження значною мірою
залежать від сприйняття курикулуму вчителями.
– Операційний або виконаний курикулум. Очевидним сьогодні для вчених, які працюють у курикулярній
галузі, є те, що великий вплив на трансляцію вчителями ''сприйнятого'' курикулуму справляють умови
трансляції – кількість відведеного часу на навчальні предмети, наявність чи відсутність тих чи інших
дидактичних матеріалів тощо, що в результаті перетворює сприйнятий курикулум на виконаний;
– Курикулум досвіду. Йдеться про курикулярні знання та вміння, які було сприйнято учнями. Втім,
вважає Куіпер, цей рівень курикулуму ще не можна вважати останнім, оскільки отримані знання
потребують певної адаптації до вже наявного досвіду учня.
– Тестований курикулум – курикулум, який закладається в тестах для перевірки його засвоєння учнями.
– Вивчений курикулум – у визначенні вченого це та власність у вигляді знань, умінь, навичок та
цінностей, яку отримав учень у процесі трансляції курикулуму [7: 69-79].
А. Росс, розглядаючи рівні курикулуму, ставить питання ролі кожного з них. У цьому контексті вчений
пропонує модель співвідношення елементів планованого / нормованого курикулуму – Національного
(National) та шкільного. А. Росс розглядає планований / нормований курикулум як багатоелементне
утворення, наголошуючи на важливості як шкільного курикулуму, так і кроскурикулярного виміру. Це
відповідає загальноприйнятому у світі підходу, озвученому, зокрема, ОЕСР. Узагальнивши практику державчленів ЄС, ОЕСР підкреслює багатоелементність планованого курикулуму, визначаючи його як ''курикулум,
відображений у підручниках, курикулярних рекомендаціях, змісті екзаменів, освітній політиці, постановах та
інших офіційних документах, для впровадження у систему освіти. Планований курикулум об’єднує як
обов’язкову, так і необов’язкову частини курикулуму'' [8: 55].
Як зазначалося вище, ''планований / нормований'' курикулум переходить на наступний рівень – рівень
трансляції, на якому він передається вчителями учням в умовах школи. Тут, зазначають дослідники,
з’являється специфічна реалія, яка обов’язково супроводжує курикулум під час його трансляції. Йдеться
про так званий прихований курикулум, який визначається вченими як такий, що:
– ''транслюється школою учням, … які опановують підхід до життя та ставлення до навчання''
(Р. Мейган / Roland Meighan);
– ''складається з речей, яким учні навчаються, отримуючи досвід відвідання школи, а не з того, що
проголошується офіційними навчальними цілями такого типу закладів'' (М. Хараламбос /
Michael Haralambos);
– ''складається з частини напрацювань або побічних продуктів шкіл чи позашкільних утворень, особливо з
тих форм, які опановуються, однак відкрито не були заплановані'' (Д. Мартін / Jane Martin) [9: 454].
Наведені визначення акцентують розуміння прихованого курикулуму як засобу, за допомогою якого
школи привносять соціальний контекст у нормований офіційною владою курикулум у процесі його
трансляції учням. Ідея про те, що прихований курикулум є інструментом соціального контролю, робить
його предметом аналізу багатьма західними соціологами. Дослідниками цієї проблеми є Ф. Джексон
(Phillip W. Jackson), Р. Дрібен (Robert Dreeben), Ф. Кусик (Philip Cusick), М. Янг (Michael F. D. Young),
Д. Харгрівс (David Hargreaves), Е. Велланс (Elizabeth Vallance) та ін. Так, Е. Велланс до основних
функцій прихованого курикулуму відносить передачу ''цінностей, політичну соціалізацію, виховання
слухняності і покірності в рамках соціального контролю'' [10: 13].
Авторство терміна ''прихований курикулум'' належить соціологу Ф. Джексону, який вважав, що освіту
потрібно розглядати, передусім, як процес соціалізації. Учений наголошував, що цей процес включає
трансляцію як норм і цінностей, так і системи соціально затверджених знань, які також базуються на
прийнятих у суспільстві концепціях про ціннісну сутність знань.
Крім того, враховувати потрібно той факт, що сам процес навчання є соціально сконструйованим. У
його рамках такий курикулум може транслюватися:
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– свідомо: через форми організації навчального процесу (організацію навчання в школі, що виступає
як окрема інституція суспільства, відмінна від учнівського дому; побудову класної кімнати, наприклад,
коли вчитель стоїть перед учнями, а учні сидять за партами, поставленими у класі рядами тощо);
– підсвідомо: через форми інтерпретації учителем поведінки учнів та очікувань, які озвучує учитель в
результаті такої інтерпретації [11: 41].
Д. Харгрівс пише, що основним каналом трансляції прихованого курикулу є саме підсвідомий,
зазначаючи, що ''учні засвоюють цінності, яким вчителі навчають їх несвідомо'' [11: 10].
А. Орнстейн (Allan C. Ornstein) і Ф. Ханкінс (Francis P. Hunkins) зазначають з цього приводу: ''…Якщо
ми братимемо до уваги лише спланований курикулум у вигляді офіційного документа, не враховуючи
численні позитивні й негативні наслідки його реалізації, ми не зможемо повною мірою використати силу
прихованого курикулуму, тобто ту частину курикулуму, яка доповнює письмовий варіант й активно
впливає на учнів'' [11: 42].
В. Келлі пише, що для того, щоб будь-яке визначення курикулуму (аби воно вважалося ефективним і
продуктивним) повинно пропонувати не лише твердження, що курикулум – це знання чи навіть
навчальні предмети, які школа має викладати або транслювати чи ''доставляти'', а й вести мову про так
званий ''цілісний курикулум'', який крім знаннєвої складової включає досвід, отриманий учнями як
ключовий об’єкт процесу навчання, та обов’язково той досвід, що свідомо чи несвідомо додає школа та
вчителі у процесі трансляції курикулуму [12: 4].
Зазначимо, що в освіті країн спільноти намагаються враховувати реалії прихованого курикулуму.
Зокрема в офіційному визначенні курикулуму британським Інспекторатом Її Величності 1985 р. він
трактується як такий, що ''складається з усіх видів діяльності, що входять до організаційної моделі школи
для сприяння розумовому, особистісному, соціальному та фізичному розвитку учнів. Він включає не
лише формальні уроки, але й ''неформальні'' заняття, які називаються позакласною діяльністю, а також ті
фактори, які формують шкільне середовище, – якість стосунків, проблему рівності можливостей,
визначення цінностей... Методика викладання також істотно впливає на курикулум і на практиці не може
бути від нього відокремлена.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи зазначимо, що багатовимірність
курикулуму засвідчує можливість адаптації його ключових постулатів до національних підходів, що
існують у кожній країні до вибудови моделі змісту освіти. В умовах європейської спрямованості
модернізації української освіти дослідження перспектив екстраполяції курикулярних ідей потребує
інтенсифікації. Особливо важливим є віднаходження практичних підходів до кореляції традиційного
концепту змісту освіти з інноваційним для вітчизняної педагогічної теорії і практики.
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Локшина Е. И. Взгляды зарубежных ученых на сущностные характеристики куррикулума.
В статье представлены идеи зарубежных педагогов на сущностные характеристики куррикулума, в
частности его уровни и типы, среди которых различают: идеальный, официальный, воспринятый,
тестированный, куррикулум в формате индивидуального учебного опыта учащихся. Раскрывается понятие
''спрятанный'' куррикулум. Делается вывод, что важным в условиях распространения куррикулярных идей в
Украине является поиск оптимальных вариантов корреляции куррикулума c национальными подходами к
структурированию содержания образования и организации учебного процесса.
Ключевые слова: куррикулум, содержание образования, Украина, типы куррикулума.
Lokshyna O. I. Foreign Scholars’ Views on the Conceptual Curriculum Characteristics.
Curriculum as a pedagogical phenomenon is actively disseminated in the Ukrainian educational dimension. It makes
topical to study the scenarios of its correlation with the national approaches to the design and modeling the content of
education. The comparative method made it possible to synthesize the foreign scholars’ views on the conceptual
characteristics of curriculum, in particular on its levels and types, including ideal or recommended (what is proposed
by scholars as a solution to meet the need of learners and the society), official or written (what official organizations –
government or / and regional / local educational authorities – develop for the learners to be taught by schools),
perceived (is the official curriculum as it is read, understood and implemented by teachers), tested (the curriculum that
is measured by tests), curriculum in a format of the student's individual educational experience (what students learnt
as a result of their interaction with the official curriculum). Based on the foreign scholars' approaches the author
defined the hidden curriculum as an official and unwritten set of results that are 'latent' through the official
curriculum, teaching materials, teaching methodologies, practices of the school unit and classroom, in-school
relationships and role models of interaction between all the persons that participate in the educational process. The
author makes the conclusion that under the conditions of curriculum ideas dissemination in Ukraine it is important to
find an appropriate scenarios of the curriculum correlation with the national approaches to education content
structuring and education process organization.
Key words: curriculum, content of education, Ukraine, types of curriculum.
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ –
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЇХ ЦІЛІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ
У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті представлено загальну характеристику доуніверситетської системи підготовки
старшокласників до подальшого навчання на прикладі фізико-математичної підготовки до навчання в
технічному університеті в умовах Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного
університету. Охарактеризовано діяльність кафедри базових і спеціальних дисциплін з організації
змістового, методичного, кадрового й інформаційно-технологічного забезпечення доуніверситетської
підготовки старшокласників до навчання в університеті. Обґрунтовано загальну та організаційну
структуру Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету.
Ключові слова: доуніверситетська підготовка, старшокласники, технічний університет, Національний
авіаційний університет.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Доуніверситетська фізико-математична підготовка
старшокласників є важливим чинником їх цілісної підготовки до навчання у технічному університеті,
оскільки забезпечує достатній рівень якості засвоєння знань і вмінь з окремих навчальних дисциплін, а
також сприяє процесу адаптації до вивчення фундаментальних і прикладних дисциплін, починаючи з
першого курсу.
У теорії і методиці професійної та фізико-математичної освіти досліджувалися проблеми, пов’язані з
підвищенням якості середньої і професійної освіти (А. Алексюк, А. Андрєєв, С. Вітвицька, С. Гончаренко,
Н. Ничкало, І. Зязюн та ін.), розроблялися дидактичні парадигми, форми, методи активного навчання
старшокласників (В. Беспалько, І. Лернер, С. Пальчевський, М. Скаткін та ін.), вивчалися особливості
конструювання змісту навчання, підходи та принципи функціонування фізико-математичної підготовки в
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) (Ю. Бабанський, Г. Балл, Г. Бевз, В. Бевз, М. Бурда,
Л. Благодаренко, М. Возна, С. Гончаренко, В. Корсун, О. Ляшенко, В. Паламарчук, Н. Поліхун, Т. Попова,
Г. Терещук, В. Чайка та ін.) та вищих навчальних закладах (ВНЗ) (С. Архангельський, М. Башмаков,
Л. Глушкова, М. Жалдак, Н. Мамаєва, І. Осадченко, С. Пальчевський, З. Слєпкань, С. Розанова, С. Семенець
та ін.). Останнім часом активно досліджується теорія і практика функціонування довузівської системи освіти,
в тому числі фізико-математичної (О. Андреєв, Л. Анісімова, М. Ассанов, Л. Бей, І. Бичкова, М. Бокарьов,
В. Будко, Т. Бурухіна, О. Вікарчук, Т. Волгіна, В. Глушков, Т. Дерендяєва, М. Дідовик, М. Капелєвич,
Д. Князевський, Г. Корсун, Л. Кравчук, Н. Красильникова, О. Мартинова, Т. Матекіна, А. Нестеренко,
О. Осипенко, С. Сошенко, Л. Федотова, Н. Федорова, В. Федяєва, Ю. Францева та ін.).
Проте поза увагою науковців часто залишаються питання функціонування спеціальних освітніх
інституцій, які здійснюють доуніверситетську підготовку старшокласників. Тому метою статті вважаємо
аналіз діяльності інститутів доуніверситетської підготовки старшокласників при ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Організація
діяльності доуніверситетської підготовки
старшокласників як ліцензованого виду діяльності регламентується чинними нормативними
документами Міністерства освіти і науки (МОН) України. Кількісні дані про надання ліцензій МОН
України на право здійснення освітньої діяльності з підготовки громадян України до вступу у ВНЗ,
наведені у табл. 1, свідчать про ефективність доуніверситетської (довузівської) підготовки
старшокласників при спеціально створених для цього інституціях. Так, у переважній більшості
університетів України (у 155 із 199) функціонують інститути, факультети, центри, відділення, курси
доуніверситетської (довузівської) підготовки (освіти).
Примітки: Інформацію надано станом на травень 2013 р. Дані взято з сайту МОН України:
http://mon.gov.ua.
Доуніверситетська підготовка старшокласників в Україні має свої особливості залежно від
університету, який її здійснює, але найбільш поширеними її видами є такі:
1) короткотермінові (місячні) стаціонарні підготовчі курси інтенсивного рівня [переважно для
абітурієнтів, які здобули повну загальну середню освіту до 2007 р. (включно) та громадян України,
звільнених зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ];
2) підготовчі курси, основним завданням яких є поглиблена підготовка учнів випускних класів із
конкурсних дисциплін, залежно від напряму підготовки; тривалість зазначених курсів може коливатися
від кількох місяців до двох років; різновидом підготовчих курсів є регіональні підготовчі курси, які
діють у різних регіонах України і використовують кадровий та інформаційний ресурс певного
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університету з метою залучення до навчання найбільш підготовлених випускників ЗНЗ; форми навчання
– суботня, вечірня, заочна, очно-заочна, дистанційна; термін навчання – від 1-го до 8-и місяців;
3) екстернатна форма підготовки до вступу – своєрідне поєднання очної і заочної форм навчання,
якою, як правило, користуються старшокласники віддалених регіонів; може бути також дистанційна
форма підготовки; практикується навчання в дні шкільних канікул;
4) окремі ліцейні класи або ж ліцеї (гімназії, колегіуми) при вишах, які враховують специфіку
профілів, їм притаманних;
5) підготовчі відділення, що здійснюють стаціонарну підготовку випускників шкіл упродовж певного
часу перед вступом до ВНЗ; тривалість їх роботи – 1 рік.
Таблиця 1.
Кількість ВНЗ України, які здійснюють підготовку до вступу
Кількість ВНЗ в Україні
ВНЗ, які здійснюють підготовку до вступу
Мережа ВНЗ І–IV
рівня акредитації
кількість
%
кількість
%
Університети
199
24,21
155
77,89
Академії
64
7,79
41
64,06
Інститути
89
10,83
39
43,82
Коледжі
243
29,56
128
52,67
Технікуми
109
13,26
58
53,21
Училища
118
14,36
14
11,86
Філії, факультети
–
–
23
–
Всього
822
100
458
55,72
Перевага доуніверситетської підготовки з тієї чи іншої дисципліни полягає в невеликій кількості
слухачів у групах, що забезпечує належну диференціацію, індивідуалізацію та особистісну орієнтацію
процесу навчання; означені малокомплектні групи включають, як правило, 10-15 старшокласників за
вечірньої, суботньої форм навчання і 15-20 – за заочної, очно-заочної [1].
Аналізуючи досвід провідних ВНЗ України, ми з’ясували, що головними функціями системи
доуніверситетської підготовки можна вважати такі, як: пізнавальна (узагальнення, систематизація,
розширення, поглиблення, збагачення знань і вмінь старшокласників з окремих дисциплін, до яких вони
виявляють зацікавлення в зв’язку з подальшим навчанням у ВНЗ); мотиваційна (розвиток позитивної
мотивації на подальшу професійну підготовку з певної спеціальності (спеціалізації), а також мотивації на
поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін); інформаційна (кількісне і якісне розширення новітніх
інформаційних технологій, які використовуються у вивченні тієї чи іншої дисципліни); соціалізаційна
(сприяння соціальній адаптації старшокласників до умов навчання у ВНЗ й відповідній соціальній мобільності
щодо свого подальшого професійного зростання); профорієнтаційна (використання можливостей
доуніверситетської підготовки для професійного інформування й професійної орієнтації старшокласників).
Однак зазначимо, що доуніверситетська підготовка старшокласників у взаємозв’язку ''ЗНЗ –
доуніверситетська підготовка – ВНЗ'' немає чітко окресленого статусу. Поняття доуніверситетської
підготовки відсутнє в освітніх нормативно-правових документах. Тому ця підготовка визначається як
така, що відбувається у школі і / або при ВНЗ, а доуніверситетська, – що організовується університетом
певного профілю з метою успішної підготовки випускників шкіл до подальшого навчання. Звернемо
увагу на те, що ні ЗНЗ, ні ВНЗ не здійснюють доуніверситетську підготовку як один із провідних видів
своєї діяльності [2].
Зазначимо також, що Державні стандарти доуніверситетської освіти фактично відсутні, або ж
доуніверситетська освіта не передбачена освітніми державними стандартами, що суттєво ускладнює
діяльність такої системи й негативно позначається на ефективності підготовки старшокласників до
подальшого навчання у ВНЗ. При цьому виділяються три основні проблеми: відсутність єдиних вимог до
рівня доуніверситетської підготовки старшокласників; невизначеність загальних характеристик
складових змісту доуніверситетської підготовки; відсутність єдиних навчальних планів, навчальних і
робочих навчальних програм для доуніверситетської підготовки, відсутність належного моніторингу й
аналізу результативності означеної підготовки. Отже, організація і зміст діяльності інститутів
(факультетів, центрів, відділень, курсів) доуніверситетської підготовки регламентується лише
внутрішніми положеннями, які розробляються у ВНЗ, а також їхнім правом надавати додаткові
ліцензійні освітні послуги МОН України. Ми визначаємо це як певну проблему в організації ефективної
фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті.
Як свідчать дослідження, доуніверситетська підготовка старшокласників не опрацьована навіть на
категорійному рівні, оскільки це поняття не включене до останніх педагогічних словників, виданих в
Україні, з-поміж яких, наприклад ''Український педагогічний словник'' С. Гончаренка [3], ''Енциклопедія
освіти'' (за ред. В. Кременя) [4], ''Словник педагогічних термінів'' (укладачі Л. Савенкова, М. Артюшина,
Г. Романова) [5] та ін.
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Ми вважаємо, що доуніверситетська підготовка старшокласників має виконувати роль перехідного
етапу між ЗНЗ і ВНЗ, причому в означеній взаємодії важливою є діяльність, пов’язана з:
– організацією спільного змістового простору фізико-математичної підготовки старшокласників у
ЗНЗ і ВНЗ. Неузгодженість вузівських і шкільних програм, варіативність змісту освіти в технічних ВНЗ
становлять зміст ''фактора декомпенсації'' (за Н. Черновою) [6] для випускників ЗНЗ;
– розробленням комплексної системи професійної орієнтації старшокласників;
– такою організацією навчання в доуніверситетській системі, за якої старшокласник розвиває
загальнонавчальні уміння (які не можуть бути сформовані у ЗНЗ), необхідні йому для подальшого
навчання у ВНЗ.
Доуніверситетська фізико-математична підготовка старшокласників може ефективно
здійснюватися за таких умов: її проектування і побудови на основі систематичних досліджень ринку
праці; обґрунтування цілей професійного самовизначення особистості; органічного поєднання
організаційного ресурсу доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників із
професійною підготовкою фахівців у ВНЗ; проведення систематичного моніторингу якості її
функціонування.
Фізико-математична освіта особистості на різних вікових етапах здійснюється у структурі освіти:
дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти,
післядипломної освіти, в аспірантурі, докторантурі й на засадах самоосвіти, а також на певних освітніх
рівнях: у початковій загальній освіті, базовій і повній загальній середній освіті, професійно-технічній
освіті, базовій і повній вищій освіті. Проте місце і роль доуніверситетської підготовки старшокласників в
означеній системі освіти не обґрунтовані. А тим часом, спеціально створені при ВНЗ освітні інституції,
які здійснюють таку підготовку, відіграють при цьому важливе значення.
У Національному авіаційному університеті (НАУ) в березні 2003 р. було створено Інститут
доуніверситетської підготовки (ІДП), який є навчально-виховним, науковим, культурно-освітнім й
адміністративним структурним підрозділом університету, метою якого є провадження освітньої
діяльності, пов’язаної із підготовкою слухачів (випускників) до вступу в НАУ й інші ВНЗ України,
науковою, науково-методичною діяльністю. ІДП має відповідний рівень кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення. Діяльність ІДП НАУ забезпечується такими нормативними документами, як:
''Положення про Інститут доуніверситетської підготовки'', ''Положення про кафедру базових і
спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки'', ''Положення про навчальний відділ
Інституту доуніверситетської підготовки'', ''Положення про навчально-методичний відділ Інституту
доуніверситетської підготовки'', ''Положення про економічний відділ Інституту доуніверситетської
підготовки'', ''Положення про порядок прийому слухачів на підготовчі курси'', ''Положення про вступне
тестування слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки'', ''Положення про
підсумкову атестацію слухачів (випускників) підготовчих курсів'', ''Реєстр форм'', ''Форми документів'',
''Реєстр документів''.
ІДП НАУ успішно діє як сполучна ланка між ЗНЗ та університетом, забезпечуючи реальну
можливість не тільки підготуватися до навчання у ВНЗ, а й одразу ж вирішити важливе питання вибору
професії. ІДП має такі переваги: якісне викладання і поглиблене вивчення навчальних дисциплін; різні
форми навчання; високу результативність вступу до ВНЗ; гнучку систему зарахування до НАУ. ІДП
входить до складу навчально-наукового комплексу НАУ і виконує в його системі одне з відповідальних
завдань: за порівняно короткий термін навчання слухачі одержують високий та достатній рівень
підготовки, який дає їм можливість не тільки вступити до університету, а й успішно навчатися в ньому, а
також підготуватися до вступу в інші ВНЗ України й загальнонаціонального зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників [7]. На базі ІДП НАУ проводиться навчання учнів
9-11 класів ЗНЗ, слухачів на підготовчих курсах із різними термінами навчання. Їм пропонується
вивчення таких навчальних дисциплін: українська мова та література, світова література, історія
України, всесвітня історія, математика, хімія, фізика, біологія, англійська мова, рисунок та композиція,
основи журналістики, географія та спецкурси за вибором (правознавство, основи економіки,
інформатика, право, міжнародне право, креслення, основи літературної творчості, вступ до професії,
public relations тощо). ІДП НАУ здійснює інтегровану підготовку слухачів: набуті на підготовчих курсах
знання стають не тільки реальною базою для вступу до університету, а й сприяють якісному складанню
тестів ЗНО навчальних досягнень. Для якісної підготовки слухачів університет надає навчальні
аудиторії, лабораторії, технічне обладнання, забезпечує методичною літературою.
Специфіка ІДП НАУ полягає ще й у тому, що тут створено кафедру базових і спеціальних дисциплін
(кафедра), діяльність якої зосереджується на організації змістового, методичного, кадрового й
інформаційно-технологічного забезпечення доуніверситетської підготовки старшокласників до навчання
в НАУ. Кафедра забезпечує викладання навчальних предметів на підготовчих курсах ІДП та здійснює
навчальний процес відповідно до чинних нормативних документів, навчального плану, навчальних та
робочих навчальних програм, затверджених в установленому порядку ВНЗ й адаптованих відповідно до
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Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальних програм ЗНЗ і
загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень. Кафедра у своїй діяльності керується законами
України ''Про освіту'' (1991), ''Про вищу освіту'' (2002), типовим Положенням про кафедру НАУ,
чинними навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, наказами й розпорядженнями
МОН України, ректора університету, представника вищого керівництва університету з якості, рішеннями
вченої ради університету (інституту), рішеннями комісії з якості університету (інституту), іншими
нормативними документами, що регламентують її навчальну, методичну, наукову й виховну роботу.
Кафедра виконує значний обсяг науково-дослідної роботи і працює над окремими науковометодичними темами, пов’язаними зі специфікою ІДП, з одного боку, та завданнями діяльності кафедри,
з іншого, а саме: ''Науково-методичні проблеми викладання базових дисциплін при підготовці до вступу
у вищий технічний навчальний заклад'' (2006); ''Технологічні підходи до організації навчального
процесу'' (2007); ''Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до
вищого навчального закладу'' (2008); ''Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання в системі оцінки якості освіти'' (2009); ''Методика викладання навчальних дисциплін у
контексті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання'' (2010); ''Методичні аспекти викладання
навчальних дисциплін на підготовчих курсах при ВНЗ'' (2011); ''Методичні аспекти підготовки абітурієнтів
до вступу у ВНЗ'' (2012); ''Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу до ВНЗ''
(2013); ''Актуальні проблеми в системі ''ЗНЗ – доуніверситетська підготовка – ВНЗ'' (2014).
Кафедра забезпечує підготовку старшокласників за такими напрямами: технічним, гуманітарним,
економічним, юридичним, міжнародним, архітектура і дизайн. Кожен із них передбачає вивчення
навчальних дисциплін, перелік яких наведено в табл. 2.
Таблиця 2.
Навчальні дисципліни кафедри базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ
за напрямами підготовки
Напрям
Навчальна дисципліна
підготовки
Українська мова та література, математика, англійська мова, фізика, хімія,
Технічний
біологія, історія України, географія
Українська мова та література, математика, англійська мова, біологія, історія
Гуманітарний
України, географія, основи журналістики, світова література
Українська мова та література, математика, англійська мова, історія України,
Економічний
географія
Юридичний
Українська мова та література, математика, англійська мова, історія України
Українська мова та література, математика, англійська мова, всесвітня історія,
Міжнародний
географія
Архітектура і
Українська мова та література, історія України, світова література, математика,
дизайн
рисунок та композиція
Метою освітньої діяльності ІДП є реалізація ідеї неперервної освіти та підготовка професійно
зорієнтованого абітурієнта. З 2002 по 2013 рік у ньому щороку в середньому навчалося майже
2147 слухачів, близько 65 – 86 % з яких стали студентами ВНЗ України, в тому числі й НАУ [8].
В ІДП НАУ забезпечується реалізація освітніх процесів, процесів менеджменту та забезпечувальних.
Так, до освітніх процесів належать навчально-організаційна діяльність, навчально-методична діяльність,
проектування і розробка (щодо профорієнтаційної роботи та навчального процесу), процеси, пов’язані зі
споживачами освітніх послуг, навчально-виховний процес для слухачів підготовчих курсів, відбір
абітурієнтів. До менеджменту, який здійснюється в системі доуніверситетської підготовки, ми віднесли
планування якості, внутрішні аудити (в підрозділах НАУ), управління невідповідною продукцією
(освітньою послугою), коригувальні дії, запобіжні дії, моніторинг та вимірювання процесів системи
моніторингу якості підготовки старшокласників, аналіз даних, що сприяють поліпшенню діяльності
доуніверситетської підготовки слухачів. ІДП НАУ реалізує також забезпечувальні процеси, а саме:
управління персоналом, управління інфраструктурою, управління виробничим середовищем, управління
документацією, управління записами, управління інформаційними ресурсами бібліотеки, управління
видавничою справою. Загальну структуру управління ІДП показано на рис. 1, а на рис. 2 – організаційну
структуру (на прикладі НАУ).
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Рис. 1. Загальна структура управління ІДП НАУ.

Науковометодичноредакційна рада
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Рис. 2. Організаційна структура ІДП (на прикладі НАУ).
Беручи за основу досвід діяльності ІДП НАУ, ми дійшли висновку, що основні завдання системи
доуніверситетської підготовки передбачають:
– розроблення, впровадження і застосування гнучкої системи безперервної освіти для громадян
України, що мають повну загальну середню освіту, базову загальну середню освіту або навчаються в ЗНЗ;
– створення кращих умов для здобуття молоддю підготовки із загальноосвітніх дисциплін з
елементами профорієнтації для оволодіння системою наукових знань шляхом використання матеріальнотехнічної бази ВНЗ і його інтелектуального потенціалу;
– задоволення потреб старшокласників у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
– підвищення рівня підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ України й загальнонаціонального ЗНО
навчальних досягнень на основі використання кадрового і матеріального потенціалу університету;
– роботу з обдарованою учнівською молоддю із різних регіонів України;
– організацію ранньої професійної орієнтації серед слухачів системи доуніверситетської підготовки
з участю провідних фахівців ВНЗ;
– підготовку старшокласників за різними формами і термінами навчання, поглиблене вивчення
низки навчальних дисциплін й спецкурсів за вибором;
– організацію і проведення маркетингових досліджень ринку праці;
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– створення і публікацію монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
– участь спільно з органами управління ВНЗ у проведенні соціологічного моніторингу і
статистичного аналізу, мета яких – визначення перспектив і напрямів розвитку системи професійної
підготовки фахівців;
– організацію і проведення наукових й науково-методичних конференцій, семінарів, олімпіад тощо;
– організацію і проведення інформаційної, виховної та культурно-просвітницької діяльності;
– проведення заходів щодо моніторингу і вимірювання процесів із надання освітніх послуг;
– участь у проведенні внутрішніх аудитів ВНЗ, у процесах таких, як: управління персоналом
доуніверситетської підготовки і відповідних кафедр університету, управління аудиторним фондом й
обладнанням, управління виробничим середовищем (умовами проведення навчального процесу),
управління інформаційними ресурсами бібліотеки (бібліотечним фондом).
Висновок. Таким чином, Інститут доуніверситетської підготовки є спеціально створеною
університетом інституцією, завданням якої є підготовка старшокласників до подальшого навчання в
технічному університеті. Організаційну основу діяльності інституту становить кафедра базових і
спеціальних дисциплін університету, структура і напрями діяльності якої становлять предмет наших
подальших досліджень.
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Матеріал надійшов до редакції 05.11. 2014 р.
Муранова Н. П. Доуниверситетская физико-математическая подготовка старшеклассников –
важный фактор их целостной подготовки к обучению в техническом университете.
В статье представлена общая характеристика доуниверситетской системы подготовки
старшеклассников к последующему обучению на примере физико-математической подготовки к
обучению в техническом университете в условиях Института доуниверситетской подготовки
Национального авиационного университета. Охарактеризована деятельность кафедры базовых и
специальных дисциплин по организации содержательного, методического, кадрового и информационнотехнологического обеспечения доуниверситетской подготовки старшеклассников к обучению в
университете. Обоснована общая и организационная структура Института доуниверситетской
подготовки Национального авиационного университета.
Ключевые слова: доуниверситетская подготовка, старшеклассники, технический университет,
Национальный авиационный университет.
Muranova N. P. The Senior Pupils' Pre-University Physical-Mathematical Training as an Important Factor
of their Comprehensive Preparation to Studies at a Technical University.
The paper generally describes the system of the senior pupils' pre-university training for their further studies
using the physical-mathematical training, conducted by the Institute of Pre-University Training of the
National Aviation University as an example. The activities of the department of fundamental and special
disciplines for the organization of the subject, methodological, personnel, and information-technology
support of the senior pupils' pre-university training for their studies at a university have been described. The
general and organizational structures of the Institute of Pre-University Training of the National Aviation
University have been justified.
Keywords: pre-university training, senior pupils, technical university, National Aviation University.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 70-Х РР. XX СТ.
У статті проаналізовано досвід диференціації змісту загальної середньої освіти у педагогічній науці і
практиці освіти у кінці 70-х рр. ХХ століття. Розкрито підходи до організації факультативів, вимоги до
відбору і структурування їх змісту, вибору методів і форм їх проведення. Виявлено, що незважаючи на певні
недоліки та прорахунки у досліджуваний період завдяки факультативним заняттям були створені реальні
передумови для більш динамічного і продуктивного розвитку інтересів і нахилів учнів, диференційованого
підходу до формування їх творчих здібностей. Вони сприяли поглибленню знань учнів з окремих предметів,
вдосконаленню практичних умінь та навичок, розвитку їх інтересу до тої чи іншої науки.
Ключові слова: зміст освіти, диференціація, факультатив.
Постановка проблеми. Сучасні пошуки шляхів розбудови основної та старшої школи як профільної
актуалізують дослідження історії становлення і розвитку підходів до диференціації змісту навчання у 70х рр. ХХ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичний досвід розбудови та практичної реалізації
змісту загальної середньої освіти завжди був у полі зору науковців. Питання відбору та дидактичного
оформлення змісту освіти в історії дидактики відображено в дослідженнях А. Алексюка,
Р. Вендровської, Т. Завгородньої, В. Краєвського, О. Савченко, О. Сухомлинської та ін. Однак у сучасній
історико-педагогічній літературі недостатньо відображено процес розвитку змісту загальної середньої
освіти в середині 60-х – першій половині 70-х рр. ХХ ст., немає цілісного дослідження практики
диференціації змісту навчання в історії української загальноосвітньої школи цього періоду.
Виклад основного матеріалу. Особливістю досліджуваного періоду був стрімкий розвиток науки,
особливо біології, інженерії, кібернетики, що породило нові протиріччя між освітою, яка не виконувала свого
цільового призначення – підготовки учнів до дорослого життя. Став ще більш відчутним помітний у
попередній період вплив НТР на формування змісту загальної середньої освіти. Якщо до цього про
поглиблене вивчення школярами основ наук говорилось лише у зв’язку з підготовкою молоді до
навчання у ВНЗ, то починаючи з кінця 60-х рр. вимоги посилити вивчення фізики, хімії, математики,
біології та ін. стали складовою загальної професійної підготовки представників робітничих професій.
Так, В. Афанасьєв, у ґрунтовній праці ''Науково-технічна революція, управління, освіта'' (1972) наводить
дані проведених досліджень, згідно з якими зростання рівня освіти робітників на один клас підвищує їх
активність у технічній творчості та раціоналізаторстві щонайменше на 6 % [1: 382].
На думку члена-кореспондента АПН СРСР М. Кондакова, знання робітниками основ наук в умовах
автоматизації та механізації виробництва стало важливою кваліфікаційною вимогою. А з урахуванням
того, що учні кінця 60-х мали досягти професійної зрілості і майстерності в кінці ХХ ст. ''потрібно
потурбуватись, щоб розвиток особистості не відставав від науково-технічного та соціального прогресу''
[2: 9]. Щоб дати пересічному випускникові відповідний тогочасним досягненням науки та техніки рівень
знань необхідно було, на думку О. Маркушевича, чітко розуміти відмінність між обсягом знань, що
необхідний спеціалісту, і обсягом та характером знань, необхідним кожній людині, незалежно від
професії. Саме наявність у змісті загальної середньої освіти ''ядра'' (обов’язкових знань, умінь та навичок
для засвоєння кожним учнем) та ''оболонки'' (ідей та фактів, що не стали ще класичними знаннями)
забезпечують сучасність освіти. Засвоєння ядра змісту загальної середньої освіти має бути достатньою
основою розвитку пізнавальних можливостей дитини [2: 15-16].
Відповідно до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ''Про заходи щодо подальшого
поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи'' (10 листопада 1966 р.) до навчального плану
уперше в історії радянської школи були включені факультативні заняття за вибором (це було важливим
досягненням школи середини 1960-х рр., що і понині зберігає своє значення). Метою факультативів та
занять за вибором було поглиблене вивчення основ фізико-математичних, природничих та гуманітарних
наук, ознайомлення з розділами, що не ввійшли до навчальних програм, а також розвиток різнобічних
інтересів і творчих здібностей учнів. Окрім цього передбачалось відкриття спеціалізованих шкіл із
поглибленим вивченням окремих предметів; у деяких школах уводилося навчання учнів автосправі,
столярній справі, роботі на тракторах, комбайнах тощо. Різнопрофільні факультативи мали задовольняти
індивідуальні інтереси та нахили учнів, об’єднувати учнів не лише різних класів, але й дітей різного віку
зі спільними інтересами, забезпечувати розвиток найбільш здібних учнів, ураховувати сучасні
досягнення науки, техніки та культури, специфічних місцевих особливостей.
На думку М. Кондакова, не менш важливим завданням факультативів, поряд з оволодінням дітьми
знаннями, уміннями та навичками з окремих галузей знань було ''озброєння учнів методами самостійного
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оволодіння знаннями'' [3: 7]. Тому зміст факультативних занять істотно відрізнявся від занять з
відповідних навчальних предметів, насамперед, завдяки значно більшій кількості дослідницьких та
творчих завдань, насищеності теоретичним матеріалом. Факультативи, завдяки їх меншій
запрограмованості, більш гнучко і повно відображали найновіші досягнення науки і техніки, містили
теми, що не були відображені в змісті навчальних дисциплін.
У 1967 р. була створена Наукова рада з проблеми поглибленого вивчення окремих навчальних
предметів за вибором учнів. Робота Ради отримала значний громадський резонанс. Цьому сприяла
проведена в травні 1968 р. в Москві Всесоюзна науково-практична конференція з проблем
факультативних занять [4: 34]. В діяльності Наукової ради брали активну участь академіки А. Арсеньєв
та О. Кінкулькін, доповіді яких визначили напрями створення програм з факультативів на найближче
десятиліття [5]. У 70-х рр. подібні конференції проводились регулярно в різних містах СРСР з участю
представників усіх регіонів. У ці роки систематизувався та теоретично узагальнювався досвід
проведення різнопрофільних факультативів на практиці.
У навчальному плані 1967/68 н. р. вперше була зроблена спроба поєднати принцип єдності школи та
принцип розвитку індивідуальних нахилів та здібностей учнів. Вперше в усіх загальноосвітніх школах УРСР
(на відміну від факультативів кінця 50-х рр., що рекомендовано було організувати лише з електротехніки,
токарської і фрезерної справи, будови автомобіля, садівництва, домоводства, рукоділля й інших
прикладних дисциплін, які вводились лише у школах, які мали відповідні матеріальні умови та
кваліфікованих викладачів) запроваджувались обов’язкові факультативні заняття у 7 – 10-х класах.
Факультативи стали одним з основних видів занять у рамках варіативної складової навчального плану
досліджуваного періоду, а їх зміст мав важливе значення для розуміння особливостей розбудови змісту
загальної середньої освіти кінця 60-х – 70-х рр.
Уже у 1969 – 1970 н. р. Міністерством освіти СРСР була затверджена 71 програма факультативних
занять, що діяли в усіх союзних республіках. Окрім того близько 100 програм були схвалені
республіканськими міністерствами. Згідно звітів міністерства освіти УРСР заняття за вибором за
короткий термін поширились практично по всій території республіки. Так, у 1968/69 н. р.
факультативними заняттями в Дніпропетровській області було охоплено 7200 учнів, а уже в наступному
навчальному році – 37400. В Одеській області відповідно 10473 і 29207 учнів. Подібне становище було і
в інших областях України. Одночасно начальник програмно-методичного управління Міністерства
освіти О. Сивець відмітив дещо однобічний розвиток факультативів у республіці. Так, значно
переважали факультативи з хімії, математики, фізики і практично відсутні були заняття з предметів
гуманітарного циклу та трудового навчання (з вивчення автомобіля, трактора, механізації
сільськогосподарського виробництва, електротехніки тощо) [6: 47]. Програми факультативів, на відміну
від програм з обов’язкових навчальних предметів, були видані як приблизні, що давало право учителям
вносити в них зміни. Так у програмі факультативного курсу основи етики та мистецтвознавства: ''..
викладачам надається право змінювати зміст і структуру курсу, не порушуючи його ідейної
спрямованості, перерозподіляти години за темами, вільно вибирати художні твори та навчальні
посібники тощо'' [7: 44].
Введення факультативів було безпосередньо пов’язано з підвищенням рівня загальної освіти та
профорієнтації учнів. Це обумовлювалось тим, що поділ навчального матеріалу на основний,
обов’язковий для усіх учнів та додатковий, розрахований на окремих школярів, створював сприятливі
умови для підвищення ефективності навчального процесу, не допускаючи перевантаження учнів
обов’язковими заняттями і стимулював розвиток їх пізнавальних та професійних інтересів. Факультативи
сприяли також і стабілізації основного змісту освіти. Адже на них можна було апробувати не лише нові
теми та розділи шкільних курсів та методику їх викладання, а й перевіряти навчально-педагогічну та
науково-практичну доцільність введення нових навчальних предметів. Таким чином, проходили
перевірку ''Основи геології'', ''Кібернетика'', ''Основи логіки'', ''Фізіологія людини та тварин'' та ін.
Школам були рекомендовані три види факультативних занять за умови наявності відповідних умов: а)
факультативи, що доповнювали та поглиблювали предмети обов’язкового навчального плану (''Лексика'',
''Київ у роки Великої Вітчизняної війни'', ''Фізіологія вищої нервової діяльності з основами психології'',
''Основи хімічного аналізу'' тощо); б) додаткові предмети, які не вивчались у школі в обов’язковому
порядку (''Кібернетика'', ''Вектори і основи програмування'', ''Обчислювальна математика'',
''Програмування'' тощо); в) предмети професійного характеру (''Автосправа'', ''Агрохімія'',
''Електротехніка'' тощо).
Факультативи, що доповнювали та поглиблювали предмети обов’язкового навчального плану містили
так звані додаткові розділи і питання систематичних курсів основ наук. Вони вивчалися паралельно з
розділами, що увійшли до навчального плану і сприяли поглибленню знань учнів з даного предмету,
вдосконаленню практичних умінь та навичок, розвитку здібностей школярів та їх інтересу до тої чи іншої
галузі знань, профорієнтації.
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Другий вид факультативних занять в загальноосвітній школі – це спеціальні курси, що були
розраховані на розгорнуте і поглиблене вивчення окремих розділів чи проблем будь-якого курсу основ
наук, не представлених у навчальному плані. Кожен із факультативних курсів передбачав закінчений цикл
питань для кожного класу, що дозволяло вивчати його не лише повністю (протягом кількох років), а й за
бажанням учителя та учнів лише в окремих класах.
Спеціальні факультативи були розроблені з фізики (фізичні основи електротехніки, радіотехніки,
фізика космосу), математики (обчислювальна математика, елементи дискретної математики,
програмування, елементи нарисної геометрії), хімії (основи хімічного аналізу, основи агрохімії,
закономірності хімічних реакцій, основи хімічної технології, хімія металів), біології (фізіологія рослин з
основами мікробіології, фізіологія тварин, фізіологія вищої нервової діяльності з основами психології,
ембріологія, генетика) і географії (основи геології, основи топографії і картографії), мистецтва (живопис,
графіка, скульптура і кераміка, історія живопису і музичного мистецтва), історії міжнародних відносин,
машинобудівного і будівельного креслення.
Поряд з факультативами з основ наук і мистецтва було рекомендовано вводити факультативні
практикуми з трудового навчання: з електроніки, радіоелектроніки, металообробки, автосправи, технічного
креслення, агротехніки польових культур, сільськогосподарських машинам, стенографії [8: 35].
Для факультативних курсів професійного характеру була характерна практична спрямованість,
значний обсяг лабораторних та самостійних практичних робіт, значні відмінності у виборі занять у
міських та сільських школах. Найбільше поширення в міських школах України набули факультативні
курси з автосправи, електротехніки, радіоелектроніки. Для сільських шкіл характерний вибір курсів
агротехніки, механізації сільського господарства, електротехніки.
До кінця досліджуваного періоду залишались нерозв’язаними низка важливих проблем, пов’язаних із
запровадженням факультативних курсів. Так, невизначеним залишалось питання обліку знань, отриманих
на факультативах. Пропонувалось два варіанти: оцінка знань за трибальною системою (3, 4, 5),
незадовільні оцінки не фіксувалися; оцінка знань проводилася лише за підсумками семестру чи четверті.
Пропонувалось проводити облік знань на підставі робіт реферативного характеру, доповідей,
лабораторно-експериментальних та інших видів самостійних робіт, узагальнюючих підсумки навчальної
діяльності з теми чи розділу.
Уже в середині 1970-х рр. виявився ряд недоліків, пов’язаних із введенням факультативів: не всі вони
мали навчально-методичне забезпечення; часто години, відведені для факультативних занять,
витрачалися вчителями для додаткових занять з основних предметів, підготовки до екзаменів;
непідготовленість учителів до проведення більшості факультативів тощо.
Висновки. Незважаючи на певні недоліки та прорахунки у досліджуваний період завдяки
факультативним заняттям були створені реальні передумови для більш динамічного і продуктивного
розвитку інтересів і нахилів учнів, диференційованого підходу до формування їх творчих здібностей і
обдарувань. Вони сприяли поглибленню знань учнів з окремих предметів, вдосконаленню практичних умінь
та навичок, розвитку їх інтересу до тої чи іншої науки. Загалом у низці теоретичних дидактичних
досліджень були запропоновані й обґрунтовані підходи до конструювання варіативних навчальних
планів; почала формуватись теорія, що трактувала навчальний план, передусім, як дидактичний (а не
державний) документ, що відображає певну концепцію змісту освіти, нормативно визначає зміст освіти в
формі навчальних предметів, їх циклів чи галузей людської діяльності, що підлягають вивченню.
Трансформаційні суспільні процеси цього періоду вплинули на сферу освіти, стимулювали появу
нових методів та організаційних форм навчання, стали поштовхом до незворотніх якісних змін не лише в
практичній реалізації оновленого змісту освіти, а й у підходах до його відбору та структурування. З
іншого боку, реформування системи та змісту освіти було складовою суспільних змін і оновлена школа
сама здійснювала зворотній вплив на соціум.
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Пироженко Л. В. Дифференциация содержания школьного образования в 70-х гг. ХХ века.
В статье анализируется опыт дифференциации содержания общего среднего образования в
педагогической науке и практике образования в конце 70-х гг. ХХ века. Раскрываются подходы к
организации факультативов, требования к отбору и структурированию их содержания, выбору
методов и форм их проведения. Выявлено, что несмотря на определенные недостатки и просчеты в
исследуемый период благодаря факультативным занятиям были созданы реальные предпосылки для
более динамичного и продуктивного развития интересов и наклонностей учеников,
дифференцированного подхода к формированию их творческих способностей. Они способствовали
углублению знаний учеников в отдельных предметах, совершенствованию практических умений и
навыков, развитию их интереса к той или иной науке.
Ключевые слова: содержание образования, дифференциация, факультатив.
Pyrozhenko L. V. School Educational Content Differentiation in the Late 70s of the XX Century.
The article analyzes the experience of the general secondary education differentiation in the pedagogical science
and educational practice in the late 70s of the XX century. The article shows approaches to organization
electives, requirements for the selection and structuring of their content, choosing methods and forms of their
functioning. It is concluded that despite the certain drawbacks and miscounts in the researched period due to the
elective courses real prerequisites for more dynamic and productive development of pupils' interests and fancies,
the differentiated approach to the creative skills formation were created. They promoted to the pupils' knowledge
deepening in the certain subjects, improvement of practical skills and habits, development of their interests in
the particular science. In general in the range of theoretical didactic researches approaches to designing of the
variative curriculum were proposed and justified; the theory began to form that justified the curriculum as a
didactic (not state) document, reflecting the certain conception of the educational contents and determining the
educational contents on the legislative basis in the form of educational subjects, their cycles or spheres of the
human activity that are subjects to learning.
Key words: educational content, differentiation, elective.
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ФОРМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто форми розвитку професіоналізму сімейних лікарів в умовах реформування охорони
здоров’я України. Висвітлено основні шляхи професійної підготовки сімейних лікарів на післядипломному
етапі вищої медичної освіти України. Акцентовано увагу на стандартах вищої медичної освіти та
неперервного професійного розвитку медичних фахівців. Визначено види атестації лікарів у закладах
післядипломної медичної освіти.
Ключові слова: розвиток професіоналізму, розвиток професіоналізму сімейних лікарів, неперервний
професійний розвиток, післядипломна освіта, сімейні лікарі, реформування охорони здоров’я.
Вступ. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція
України в європейський простір та приєднання її до Болонського процесу, інтенсивне збільшення нової
інформації у галузі медицини, вимоги до професійного рівня лікарів – все це спонукає до кардинальних
змін у галузі освіти, загалом, і медичної освіти зокрема.
Актуальність дослідження проблем становлення і розвитку професіоналізму сімейних лікарів
посилюється в зв’язку з процесами, які відбуваються в освітніх системах різних країн світу, в тому числі в
Україні.
Реформування системи медичної освіти в Україні розпочалося прийняттям законів України ''Про
освіту'' (1996), ''Про вищу освіту'' (2002), а також відповідних актів: Наказу Президента України від
17.02.2004 р. №199/2004 ''Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України'' [1; 2], наказу
МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 ''Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у
системі вищої медичної та фармацевтичної освіти'' [2], рішення Колегії МОЗ України від 12.05.04. №5
''Про подальші заходи щодо покращення діяльності вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти'' [2], наказу Міністерства Освіти і Науки (МОН) України від
23.01.04 р. №49 ''Про затвердження заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі
вищої освіти і науки України на 2004-2005 pp.'' [3].
Згідно з концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, яку затверджено Указом
Президента, пріоритетним напрямком у реформуванні системи охорони здоров’я є забезпечення права
громадян на якісне медичне обслуговування згідно вимогам європейської спільноти.
Правове підґрунтя для реформування медичної галузі та здійснення політики реформ первинної
медичної допомоги на засадах сімейної медицини закладено у постанові Кабінету Міністрів України від
20.06.2000 року №989 ''Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему
охорони здоров’я'', наказі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України і НАМН України від 12.09.2008
№ 522/51 ''Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні'', законі України від
22.01.2010 №1481-VI ''Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини на період до 2011 року'' [3].
З метою удосконалення навчального процесу в Національній медичній академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України згідно наказу МОН України від 23.01.2004 р. №48 ''Тимчасове
положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців''
запропонована кредитно-трансферна система організації навчання в вищих навчальних закладах
(European Credit Transfer System [ECTS]), яка визнана багатьма країнами Європи [1].
Згідно з міжнародними вимогами до професійної підготовки фахівців на післядипломному етапі
вищої медичної освіти професорсько-викладацьким складом академії розроблено методичні
рекомендації щодо розвитку професійної освіти лікарів упродовж життя.
З огляду на це метою статті є висвітлення основних форм розвитку професіоналізму сімейних лікарів
на післядипломному етапі вищої медичної освіти відповідно до проведення реформ у системі охорони
здоров’я України.
У дослідженні ми орієнтуємось на визначення професіоналізму, яке пропонується у Міжнародних
стандартах Всесвітньої асоціації медичної освіти (World Federation for Medical Education [WFME]) для
поліпшення якості в системі неперервного професійного розвитку: ''Професіоналізм – це знання, навички,
відношення, цінності та поведінка, які очікуються від індивідуумів під час їх професійної практики;
© Сігаєва Л. Є. , Михайленко Л. А., 2015
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професіоналізм включає також інформаційну грамотність, етичну поведінку, цілісність особистості, чесність,
альтруїзм, служіння оточуючим, вірність професійному кодексу, справедливість та повагу до інших'' [4].
У 2005 році цей документ прийнятий як базовий для акредитації українських медичних шкіл [1].
Для розробки і реалізації концепції неперервного професійного розвитку (НПР) (Continuing Professional
Development [CPD]) у 1972 році в Данії, Копенгагені була заснована Всесвітня федерація медичної освіти
(World Federation for Medical Education [WFME]). Мета цієї Асоціації – сприяти комунікації серед
медичних викладачів та розвитку національних асоціацій із питань медичної освіти по всій Європі. У 2001
р. виконавчим комітетом Всесвітньої федерації медичної освіти був прийнятий набір стандартів медичної
освіти [5], які у 2005 році уряд України офіційно підтримав і прийняв на себе зобов’язання ''робити кроки
по внесенню змін у національну політику з тим, щоб система вищої освіти та інші суспільні інститути
забезпечували можливість розвитку неперервної освіти'', зокрема медичної освіти [6].
Цей набір стандартів включає такі напрями:
1. Забезпечення вдосконалення професійної компетентності лікарів шляхом створення умов для
ефективної неперервної освіти у відповідних медичних освітніх закладах за підтримки професійних
організацій: медичних асоціацій, наукових спілок, медичних академій, університетів, коледжів,
інститутів післядипломної освіти.
2. Спрямування неперервного професійного розвитку (НПР) на забезпечення професійного та
особистісного розвитку лікарів, вільного доступу до необхідної наукової інформації із метою набуття
знань та навичок для надання сучасної кваліфікованої медичної допомоги населенню.
3. Забезпечення вдосконалення компетентностей як результату неперервного професійного розвитку,
необхідних для задоволення потреб пацієнтів та суспільства [5].
Компетентності повинні відповідати наступним вимогам:
– ефективна, гуманна, доцільна медична допомога;
– медичні знання в сфері базових клінічних, біомедичних, соціальних наук та медичної етики,
застосування таких знань на практиці;
– комунікативні навички для забезпечення спілкування з пацієнтами, коллегами та медичною спільнотою;
– оцінка та використання нових наукових знань для вдосконалення клінічної практики;
– виконання функцій керівника та викладача;
– науковий потенціал ученого, здатного проводити наукові дослідження;
– професіоналізм;
– здатність діяти в інтересах пацієнта;
– рішення питань різної складності в сфері охорони здоров’я;
– здатність розуміти та вдосконалювати, при потребі, систему надання медичної допомоги.
4. Досвід та знання, отримані під час навчання за програмами НПР, мають бути загальнодоступними
медичним колам [5].
При проведенні післядипломної медичної освіти та НПР сімейних лікарів відповідні навчальні
заклади України керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309 Про
затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів [7]. Заслуговують на
увагу й потребують подальшої модернізації вимоги до стандартів якості медичної освіти в Україні.
Галузеві стандарти вищої освіти за напрямом 1101 ''Медицина'' та НПР розроблені робочими групами у
складі провідних фахівців Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, МОЗ України, Національної академії
медичних наук (НАМН) України та інших профільних установ. Стандарти спрямовані на підготовку
лікарів загальної практики відповідно до міжнародних вимог, а методологічні засади стандартів
обговорені на всеукраїнських і міжнародних конференціях із медичної освіти [7: 3].
Післядипломне навчання сімейних лікарів в Україні здійснюється в інтернатурі, магістратурі, клінічній
ординатурі та на курсах вторинної спеціалізації лікарів. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації –
кандидатів та докторів – наук здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі або через
інституцію здобувачів. Варто зазначити, що обов’язковим етапом у професійній післядипломній освіті
сімейного лікаря є інтернатура як первинна спеціалізація, мета якої полягає в удосконаленні практичних
навичок випускників медичних навчальних закладів, підвищенні їх професійного рівня і підготовці до
самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями,
визначеними відповідними наказами України. Термін навчання в інтернатурі становить 1-3 роки та
визначається МОЗ України залежно від спеціальності. Інтернатура проводиться шляхом поєднання очної
форми навчання на кафедрах університетів зі стажуванням на клінічних базах [8].
Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація ''лікар'' із зазначенням базової
спеціальності, що надає йому право обіймати відповідну лікарську посаду згідно із затвердженим МОЗ
України переліком [8].
Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів із певного
лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну
та дослідницьку підготовку з цієї ж лікарської спеціальності, зокрема спеціальності ''сімейний лікар'',
згідно із переліком лікарських спеціальностей, затвердженим наказом МОЗ України. До магістратури
55

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (79). Педагогічні науки

приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого
закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів у базових закладах охорони здоров’я для
навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій самій кафедрі вищого закладу освіти,
на якій інтерн проходив очну частину навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі для
сімейних лікарів становить два роки. Протягом одного місяця, лікарю-магістру Вченою радою
затверджують керівника магістерської роботи, індивідуальний план та обрану тему магістерської роботи.
Наступний етап для магістранта – захист магістерської роботи та отримання диплому про присвоєння
лікарю освітньо-кваліфікаційного рівня ''Магістр медицини'' [8].
Дипломна магістерська робота є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння
студента, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) "Магістр" самостійно вести науковий
пошук та вирішувати наукові завдання.
Після отримання ОКР ''Магістр медицини'' сімейний лікар може вдосконалювати свій професіоналізм
у таких напрямках, як навчання у клінічній ординатурі та аспірантурі [8; 9].
Клінічна ординатура – вища форма підвищення кваліфікації, де навчання здійснюється з відривом від
виробництва. У клінічну ординатуру приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньокваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж роботи не менше 3 років за фахом після закінчення
інтернатури, або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної
ординатури. Тривалість навчання у клінічній ординатурі становить два роки. Вступники проходять
співбесіду та складають іспит із відповідної спеціальності. Лікарі, які виконали індивідуальний план
підготовки в клінічній ординатурі, отримують свідоцтво за встановленою формою.
Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На
навчання до аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію
спеціаліста, або магістра. При цьому на клінічні кафедри приймають осіб, які на час вступу мають не
менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає
науковій спеціальності аспірантури, або які мають кваліфікацію магістра медицини [8; 9].
Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї iз іноземних мов. Термін
навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву – чотирьох років.
До вказаного терміну аспірант зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в
спеціалізовану вчену раду.
Суттєвим кроком у підвищенні професіоналізму сімейних лікарів є докторантура – форма підготовки
науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
Заключним етапом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня
атестація в спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора медичних
наук за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина [10: 73-75].
Крім зазначеного, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997
року № 359 ''Про подальше удосконалення атестації лікарів'', через кожні п’ять років сімейні лікарі
проходять атестацію.
Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки лікарів, оцінка трудової
діяльності, можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації [9].
Встановлено два види атестації:
– атестація на визначення знань і практичних навичок із присвоєнням (підтвердженням) звання
''лікар-спеціаліст'', що проводиться в НМАПО після інтернатури або курсів спеціалізації та стажування;
– атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, що проводиться управлінням
охорони здоров'я МЗО України.
У період між передатестаційними циклами (ПАЦ) лікарі повинні набрати необхідну кількість балів
відповідно до Шкали значень різних видів медичної діяльності згідно Наказу МОЗ № 73 від 18.05.94 із
змінами (№ 484), який регламентує проведення іспитів на передатестаційних циклах.
Для атестації пропонуються такі цикли:
- цикли спеціалізації;
- передатестаційні цикли;
- цикли тематичного удосконалення;
- цикли стажування [9].
Спеціалізація проводиться у тих випадках, коли лікар змінює свою спеціальність на іншу, при умові,
що спеціаліст відпрацює за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої
спеціальності в інтернатурі.
Передатестаційні цикли проходять лікарі, яким потрібна атестація на присвоєння або підтвердження
кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі суворо за спеціальністю, яку
вони отримали в інституті або на циклах спеціалізації, при умові відповідного стажу роботи.
Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів з окремих розділів відповідної
спеціальності та є обов’язковим видом підвищення кваліфікації, що проводиться не менше одного разу в
період між проходженням передатестаційних циклів та атестації на присвоєння або підтвердження
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кваліфікаційної категорії протягом п’яти років. Після закінчення тематичного циклу видається
посвідчення встановленого зразку[8; 9].
Після місяця проходження певного циклу атестації сімейні лікарі проходять тести в електронному
режимі та усний екзамен. Тестові завдання складаються з питання та відповідей, із яких можуть бути
декілька правильних. Тести охоплюють теоретичні питання з терапії, педіатрії, неврології і медицини
невідкладних станів та ситуаційні задачі, правильне рішення яких визначає рівень практичних навичок
лікаря, заключним є завдання на перевірку практичних навичок [9].
Цикли стажування передбачають організацію навчання лікарів на робочому місці, в лікарнях, під
керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею з метою
практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до практичної діяльності та керування, набуття
навичок швидкого орієнтування. Стажування – це окремий різновид післядипломної освіти, який
передбачає вивчення інноваційних технологій.
Висновки. Таким чином, розвиток професіоналізму сімейних лікарів в умовах реформування системи
охорони здоров’я України здійснюється в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та курсах вторинної
спеціалізації лікарів. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук проводиться
через аспірантуру, докторантуру або через інституцію здобувачів. Обов’язковим етапом у професійній
післядипломній освіті сімейного лікаря є інтернатура, мета якої полягає в удосконаленні практичних
навичок випускників медичних навчальних закладів, підвищенні їх професійного рівня і підготовці до
самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями,
визначеними відповідними наказами України. Неперервний професійний розвиток сімейних лікарів в Україні
повинен відповідати вимогам Всесвітньої Федерації Медичної Освіти та умовам реформування органів
охорони здоров’я, що гарантує оновлення знань відповідно до сучасного рівня розвитку науки.
Комплексні заходи щодо підвищення якості навчання та професійної підготовки сімейних лікарів,
пошук нових форм роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації, використання інноваційних
методів та пошук нових технологій навчання в медичних навчальних закладах є запорукою успішного
лікування і профілактики захворювань в Україні.
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Сигаева Л. Е., Михайленко Л. А. Формы развития профессионализма семейных врачей в системе
последипломного медицинскогог образования Украины.
В статье рассматриваются формы развития профессионализма семейных врачей в условиях
реформирования здравоохранения Украины. Освещаются основные пути профессиональной подготовки
семейных врачей на последипломном этапе высшего медицинского образования Украины.
Акцентируется внимание на стандартах высшего медицинского образования и непрерывного
профессионального развития медицинских специалистов. Определяются виды аттестации врачей в
учреждениях последипломного медицинского образования.
Ключевые слова: развитие профессионализма, развитие профессионализма семейных врачей,
непрерывнoe профессиональное развитие, последипломное образование семейных врачей,
реформирование здравоохранения.
Sigaeva L. E., Mikhaylenko L. A. Forms of Family-Physicians' Professionalism Development in the PostGraduate Medical Education in Ukraine.
The paper focuses on forms of family physicians' professionalism development in the postgraduate medical
education in conditions of reforming the health care system in Ukraine. The main stages of family physicians'
postgraduate training in higher educational institutions in Ukraine are highlighted. They include internship,
magistracy, residency and secondary specialization courses for doctors. The preparation of highly qualified
specialists, candidates and doctors is conducted through the postgraduate studying and doctoral candidacy or
through the institution of scientific searchers. This paper analyzes the standards of higher medical education and
health professionals' continuing professional development in the following areas: providing doctors' improved
professional competence and improved competences because of continuing professional development; providing
physicians' professional and personal development and free access to the relevant scientific information. The
following requirements to competences are given: effective medical care; communication skills; scientific research
abilities; professionalism; ability to act in the patient's interests; solving problems of various complexity in health
care; carrying out the functions of a head of medical institutions and a lecturer. The types of certification in higher
educational institutions of the postgraduate medical education have been presented.
Key words: development of professionalism, family physicians' professionalism development, continuing
professional development, postgraduate education, family physicians, health care reforms.
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КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ПОГЛЯДИ
У статті порушено питання інформатизації управління навчально-виховним процесом, висвітлене в
педагогічній теорії, оскільки сучасний світовий простір носить інформаційний характер, а
поінформованість суб’єктів навчального процесу є необхідністю. Досліджено проблеми інформатизації
управління в сучасних умовах глобалізації та інтеграційних суспільних процесів. Подано аналіз
вітчизняних і зарубіжних концепцій інформатизації вищої освіти. Розкрито процес, за допомогою якого
інформаційні технології дають можливість підвищити ефективність усіх складників управлінської
діяльності. Перспектива дослідження полягає у подальшому науковому обґрунтуванні концептуальних
засад та розробленні та експериментальній перевірці моделі даної педагогічної системи.
Ключові слова: інформатизація, вищі навчальні заклади, програма інформатизації, інформатизація
управління, управління, ІКТ.
Постановка проблеми. Формування інформаційного суспільства спирається на новітні інформаційні,
телекомунікаційні технології і технології зв'язку. Саме нові технології привели до бурхливого
поширення глобальних інформаційних мереж, що відкриває принципово нові можливості міжнародного
інформаційного обміну. Перспективні інформаційні технології є як обов'язковим елементом роботи
сучасного освітнього закладу, так і інструментом забезпечення конкурентоспроможності.
Останніми роками в Україні одним із стратегічних напрямків подальшого соціально-економічного
розвитку нашого суспільства обрано інформатизацію усієї сфери освіти, починаючи з впровадження
інформаційних та комп'ютерних технологій у повсякденну освітню та наукову діяльність і закінчуючи
повною автоматизацією процесів управління навчальним закладом [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що, загалом, проблема підвищення
ефективності і результативності навчання у системі освіти (на усіх рівнях) добре розроблена, зокрема,
Ю. Бабанським, В. Бондарем, А. Кузьмінським, І. Підласим, М. Поташником та ін., питання
інформатизації управління ВНЗ як чинника підвищення ефективності навчання й управління досліджені
недостатньо і залишаються нерозв’язаними.
Метою статті є аналіз впливу комплексної програми інформатизації на забезпечення розвитку та
конкурентоспроможності ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Вивчення історії зародження поняття "інформатизація освіти" показує,
що в СРСР до середини 80-х років замість поняття "інформатизація освіти" фактично використовувалося
інше поняття "комп'ютеризація навчання", а трохи пізніше "інформатизація навчання". Спочатку
комп'ютеризація навчання – це застосування комп'ютерної техніки для прискорення математичних та
інших розрахунків, оскільки комп'ютер точніший і швидший засіб обчислень; потім комп'ютеризація
навчання – це застосування комп'ютера для оброблення, зберігання та розповсюдження всілякої
інформації навчального призначення – цифрової, текстової, графічної, звукової, візуальної та ін.; далі
комп'ютеризація навчання – це застосування комп'ютера для вдосконалення діяльності суб'єктів процесу
навчання – тих, хто навчається, викладачів, адміністрації; нарешті, комп'ютеризація навчання – це
застосування комп'ютера як засобу інтелектуальної діяльності суб'єктів процесу навчання та ін. [2: 54].
Оскільки перші ЕОМ створювалися з метою вдосконалення обчислень, то в 40-50-х роках минулого
століття застосування ЕОМ у навчальному процесі бачиться лише як універсальний і швидкодіючий
обчислювач. У 60-70-ті роки комп'ютер найчастіше розглядається як черговий – слідом за радіо,
телевізором, магнітофоном тощо, – технічний засіб навчання, і поширення набуває, наприклад, таке
поняття: комп'ютеризація навчання – це застосування комп'ютера як засобу навчання.
Концептуальна ідея комп'ютеризації навчання – використання комп'ютерної техніки як технічно
досконалішого засобу навчання, в тому числі і для програмованого навчання. Поняття інформатизації
освіти в СРСР в цей період ще не застосовується.
У 70-80-ті роки під комп'ютеризацією навчання стали розуміти ширше використання ЕОМ в освітній
сфері: в педагогічній літературі можна було зустріти таке визначення: комп'ютеризація навчання – це
багатоцільове використання засобів електронної обчислювальної техніки в навчальному процесі, де
багатоцільове використання передбачало застосування комп'ютера як засобу навчання, як об'єкта
вивчення можливості застосування комп'ютера в цілях управління, як засобу оброблення
найрізноманітнішої інформації – числової, текстової, символьної, звукової тощо [2: 57].
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Концептуальна ідея комп'ютеризації навчання – використання комп'ютерної техніки не тільки як засобу
навчання, але й з іншою метою: як засобу оброблення навчальної інформації, як засобу управлінської
діяльності тощо. Поняття "інформатизація освіти" в СРСР в цей період також ще не застосовується.
У 1985/86 навчальному році у всіх середніх школах СРСР було введено загальний курс основ
інформатики та обчислювальної техніки з метою формування комп'ютерної грамотності учнів. Змінилася
і концептуальна ідея комп'ютеризації навчання: комп'ютеризація навчання – це можливість формування
комп'ютерної грамотності нових поколінь як необхідного елемента загальноосвітньої підготовки.
У 1988 році під керівництвом А. П. Єршова було розроблено першу в СРСР концепцію
інформатизації освіти, яка обумовлювала вирішення таких завдань:1) формування комп'ютерної
грамотності як елемента загальноосвітньої підготовки людини; 2) навчання професійному використанню
нових інформаційних технологій; 3) розвиток змісту і методів навчання на основі нових інформаційних
технологій; 4) використання нових інформаційних технологій як знарядь праці; 5) застосування ЕОМ на
дозвіллі; 6) використання ЕОМ в управлінні освітою. У Концепції були намічені основні етапи
інформатизації освіти: початкове ознайомлення випускників середніх та вищих навчальних закладів та
педагогів з можливостями ЕОМ; розгортання комплексу досліджень форм і методів використання ЕОМ у
навчальному процесі; відпрацювання організаційних і технічних питань створення педагогічних
програмних засобів та ін.; в 90-х роках – широке поширення форм творчої роботи вчителів та учнів з
використанням обчислювальної техніки; організація масового експерименту щодо застосування ЕОМ у
навчанні, створення систем комп'ютерного зв'язку між установами освіти та ін. Надалі передбачався
масовий перехід до вивчення загальноосвітніх дисциплін з використанням обчислювальної техніки на
всіх щаблях освіти; введення в дію загальнодоступних баз даних для підтримки систем заочного
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації; створення інтегрованої комп'ютерної системи
управління закладами освіти та ін.
Як бачимо, проблема підвищення ефективності управлінської діяльності була й залишається
актуальною. У сучасних реаліях більшість провідних фахівців цієї галузі вважає, що її розв’язанню
значною мірою може сприяти застосування сучасних інформаційних технологій, інформаційних
комунікацій, засобів оброблення даних та інших чинників, що становлять процес інформатизації. Отже,
інформатизація управління у ВНЗ полягає у використанні найраціональніших засобів підвищення
ефективності і результативності роботи колективу ВНЗ через використання інформаційнокомунікаційних технологій.
З’ясування значення основних понять вітчизняної теорії інформатизації управління освітою у їх
історичному розвитку дає можливість зосередитися, безпосередньо, на аналізові основних вітчизняних і
зарубіжних концепцій інформатизації управління освітою сучасності.
Так, модель розвивальної освіти (В. Давидов та ін.) передбачає організацію освіти як особливої
інфраструктури шляхом широкої кооперації діяльності освітніх систем різного рангу, типу і рівня. Така
побудова дає змогу забезпечувати й задовольняти потреби різних прошарків населення країни в освітніх
послугах, швидко розв'язувати освітні завдання й забезпечувати розширення спектру освітніх послуг [3:
57]. Освіта також одержує реальну можливість бути потрібною і в інших сферах, без додаткових
погоджень із державною владою.
У свою чергу, традиційна модель освіти (В. Бондар, А. Кузьмінський, М. Фіцула та ін.) – модель
систематичної академічної освіти як способу передавання молодому поколінню універсальних елементів
культури. Основну роль освіти традиціоналісти вбачають у тому, щоб зберігати й передавати молоді
елементи культурної спадщини людської цивілізації. Насамперед, ідеться про різноманіття знань, умінь і
навичок, ідеалів та цінностей, які сприяють індивідуальному розвитку людини і збереженню соціального
ладу [4: 37]. Відповідно до концепції традиціоналізму, освітня система покликана здебільшого
розв'язувати завдання формування базових знань, умінь і навичок (у межах сформованої культурноосвітньої традиції), які дають змогу індивідові перейти до самостійного засвоєння знань, цінностей і
вмінь вищого рангу порівняно із засвоєними.
Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганн’є, Б. Скінер та ін.) передбачає таку її організацію,
яка насамперед "забезпечує засвоєння знань, умінь, навичок і практичне пристосування молодого
покоління" до сучасного суспільства. У межах цієї моделі дбають про передавання-засвоєння лише тих
культурних цінностей, які дають змогу молодій людині безболісно адаптуватися до наявних суспільних
структур. І будь-яку освітню програму можна перевести в "поведінковий" аспект знань, умінь і навичок,
які варто опанувати учням [5: 157].
В ідеології сучасної раціоналістичної моделі освіти центральне місце належить біхевіористській
концепції соціальної інженерії. Раціоналісти виходять із порівняно пасивної ролі учнів, що, одержуючи
певні знання, уміння і навички, здобувають, таким чином, адаптивний "поведінковий репертуар",
необхідний для адекватного життєвлаштування відповідно до соціальних норм, вимог і запитів суспільства.
Раціоналістична модель не передбачає таких чинників, як творчість, самостійність, відповідальність,
індивідуальність, природність тощо. Поведінкові цілі вносять в освітній процес дух обмеженого
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утилітаризму й нав’язують педагогові негнучкий і механічний спосіб дій. Ідеалом є точна відповідність
запропонованому шаблону, діяльність педагога перетворюється на посилену підготовку учнів чи
студентів (наприклад, до виконання тестів) [6: 76].
Феноменологічна модель освіти (Р. Друкер, А. Маслоу, В. Намберг та ін.) передбачає персональний
характер навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається,
дбайливе й уважне ставлення до їхніх інтересів і потреб. Його представники відкидають погляд на школу
як на "освітній конвеєр" [1; 7; 4]. Освіту вони розглядають як гуманістичну в тому значенні, що вона
найбільш повно й адекватно відповідає справжній сутності людини, допомагає їй знайти те, що в ній уже
закладено природою, а не "відливати" у певну форму, придуману кимось заздалегідь. Педагоги –
прихильники цієї моделі створюють умови для самопізнання й підтримання унікального розвитку
кожного учня чи студента відповідно до успадкованої ним природи, надають якнайбільше свободи
вибору й умов для реалізації свого природного потенціалу і для самореалізації. Прихильники цього
напряму обстоюють право індивіда на автономію розвитку й освіти.
Неінституціональна модель освіти (Х. Гарднер, Дж. Корнер, Ф. Клейн, Дж. Ріллі, А. Трант та ін.)
орієнтована на організацію освіти поза соціальними інститутами, зокрема школами і ВНЗ. Це освіта на
"природі" за допомогою Інтернету, в умовах "відкритих шкіл", дистанційного навчання та і. [2; 6; 4].
Інформатизація управління діяльністю ВНЗ передбачає також наявність єдиної інфраструктури
освітнього закладу. Під інформаційною інфраструктурою, на думку М. Бідняк, "…можна розуміти кілька
її складових: технічну базу, що включає засоби обчислювальної техніки і системи телекомунікацій;
систему інформаційних ресурсів, тобто всю інформацію, що циркулює всередині телекомунікаційних
мереж; інформаційні послуги, тобто систему надання ресурсів і механізм їх застосування споживачем;
нормативно-правову базу, яка регламентує правила взаємодії споживача в системі інформаційних
ресурсів і послуг" [8: 42]. Крім того, до інформаційної інфраструктури ВНЗ варто віднести систему
перепідготовки кадрів.
Ефективність інформатизації навчального закладу значною мірою залежить від наукового
обґрунтування цього процесу. Зокрема, А. Андрєєв вказує на 4 напрямки в розвитку процесу
інформатизації освіти:
1. Оснащення освітніх установ засобами інформаційних і телекомунікаційних технологій та
використання їх як нового педагогічного інструменту, що дозволяє істотно підвищити ефективність
освітнього процесу.
2. Використання сучасних засобів, технологій і баз даних для інформаційної підтримки освітнього
процесу, забезпечення можливості віддаленого доступу до наукової та навчально-методичної інформації.
3. Розвиток і поширення дистанційного навчання.
4. Перегляд і зміна змісту освіти на всіх його рівнях обумовлені стрімким розвитком процесу
інформатизації суспільства [7: 57].
Можна погодитися з думкою А. Андрєєва, що, почавшись з освоєння і фрагментарного впровадження
комп'ютерів в традиційні навчальні дисципліни, засоби ІКТ стали розвивати і пропонувати педагогам
нові засоби та організаційні форми навчальної роботи, які в подальшому стали використовуватися
повсюдно і сьогодні здатні підтримувати практично всі стадії освітнього процесу [9: 92] .
Якщо узагальнити різні погляди на інформатизацію навчального закладу, то можна зазначити, що
більшість науковців приділяють увагу такій функції, як підтримка управлінських рішень. Справді,
інформаційні технології дають можливість підвищити ефективність усіх складників процесу розроблення та
реалізації управлінського рішення: отримання необхідної інформації, розроблення управлінського рішення,
доведення управлінського рішення до виконавців, контроль за виконанням управлінського рішення.
Однак базовою для всіх інших функцій інформатизації навчального закладу є функція отримання,
фіксації, зберігання та перетворення інформації. Ця функція є ширшою за попередню у зв'язку з тим, що
інформація потрібна не тільки для прийняття управлінських рішень.
Саме ця функція створює умови для реалізації ще однієї важливої функції інформатизації
навчального закладу – задоволення інформаційних потреб учнів, студентів, працівників, потенційних
споживачів освітніх послуг, працівників інших освітніх установ і структур управління освітою.
Хоча ці функції між собою тісно зв’язані, але кожна з них забезпечує реалізацію специфічних
завдань, зв'язаних з управлінською та освітньою діяльністю,
В інформатизації навчального закладу можна виділити кілька взаємозв’язаних процесів, що
становлять певну цілісність – інформатизація навчально-виховного процесу, інформатизація управління
навчальним закладом та управління інформатизацією. Успіх інформатизації навчального закладу
залежить від управління цим процесом.
Л. Забродська [2: 88] розробила алгоритм технології впровадження інформаційної системи управління
навчально-виховним процесом (ІСУНП), кроками якого є: аналіз педагогічної доцільності впровадження
інформаційної технології управління; визначення мети функціонування ІСУНП; визначення складу
функціональних завдань; розроблення інформаційної та функціональної моделі ІСУНП; розроблення
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інформаційних процесів; визначення функціональних систем, які входять до складу ІСУНП;
експериментальна перевірка ІСУНП; аналіз результатів упровадження: оцінка ефективності
впровадження інформаційної технології управління; розроблення методичних рекомендацій керівникам
загальноосвітніх навчальних закладів.
З наведеним переліком складників технології інформатизації можна погодитися, але більшість із цих
кроків зв'язана з моделюванням системи управління інформатизацією. Керівникові навчального закладу
для розв’язання зазначеної проблеми, крім моделювання інформаційної мережі, необхідно розв’язати й
інші управлінські завдання.
Одним із таких завдань є створення й розвиток матеріальної бази інформатизації, що передбачає
придбання комп’ютерів, придбання або розроблення комп’ютерних програм, створення корпоративної
мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень.
Паралельно з першими двома завданнями керівнику навчального закладу треба розв’язувати ще одне
завдання – розробляти і впроваджувати організаційну структуру управління процесом інформатизації. Це
завдання передбачає, що буде внесено зміни до посадових обов’язків працівників навчального закладу,
пов'язані з інформатизацією, призначено відповідального за цей процес, створено центр або відділ,
лабораторію, раду з проблем інформатизації.
Четвертим управлінським завданням інформатизації управління є підготовка членів колективу до
оптимального використання можливостей інформаційних технологій. Підготовка студентів здійснюється
за допомогою навчального процесу, позааудиторної роботи, створення можливості використовувати
комп’ютерну техніку в повсякденному житті.
Підготовка працівників навчального закладу здійснюється за допомогою лекцій, семінарів,
практикумів, вивчення літератури, досвіду комп’ютеризації навчального закладу. Усі перелічені вище
завдання розв’язуються на початковому етапі інформатизації, але вони не вичерпують усіх завдань
управління процесом інформатизації.
У науковій літературі набула відображення проблема використання інформаційних технологій у
діяльності окремих керівників навчальних закладів. Так, П. Матвієнко, З. Онишків розглядають
проблему створення автоматизованого робочого місця завуча школи. На їхню думку, таке місце має
містити вісім компонентів, серед яких: навчальні плани; характеристика навчального закладу; база даних
співробітників; посади та навантаження; табелі обліку робочого часу; тарифікація працівників; розклад
занять; облік замін [2; 5].
Наявність різнопланових поглядів на проблему інформатизації в освіті, необхідність систематизації та
класифікації її завдань вимагають визначити теоретичні засади досягнення такої мети. Класифікувати й
визначати завдання інформатизації навчального закладу можна за допомогою концепції управління, яка
системно охоплює це явище. Такою є концепція створення умов. У цій концепції управління навчальним
закладом розглядається як створення прогностичних, педагогічних, психологічних, організаційних,
кадрових, правових, матеріально-фінансових, санітарно-гігієнічних, медичних умов, необхідних для
стабільного функціонування, розвитку навчального закладу, реалізації його мети.
Відповідно до цієї концепції всі завдання комп’ютеризації навчального закладу можна поділити на
дев’ять груп. Головною групою, якій підпорядковано решту, є група завдань, пов'язана зі створенням
педагогічних умов. Усі інші групи пов’язані з вирішенням управлінських завдань. Аналіз названих
переліків завдань інформатизації свідчить, що більшість із них передбачають створення педагогічних та
організаційних умов. До перших віднесено підготовку індивідуальних навчальних планів і навчальних
програм з кожного предмета; облік досягнень, одержаних магістрами з кожного предмета; визначення
соціотипу та функціонального стану магістрів тощо. До других належать: розроблення розкладу занять,
облік робочого часу працівників, автоматизація документообігу тощо [6: 47].
Використання наведеної інтерпретації сутності інформатизації управління навчальним закладом дає
можливість визначити додаткові можливості. Так, для того, щоб сприяти створенню прогностичних умов
діяльності навчального закладу, у базі даних має міститися така інформація:
1) законодавчі акти, державні програми, які характеризують завдання й напрями розвитку
навчального закладу;
2) інформація про навчальний заклад, яка характеризує його можливості та результати діяльності за
останні роки (звіти, плани роботи за минулі роки тощо);
3) інформація про мікросередовище навчального закладу (дані про навчальні заклади, які надають
споріднені послуги, дані про установи, які можуть сприяти розв’язанню завдань навчального закладу,
дані про потреби в освітніх послугах і фахівцях, можливих абітурієнтах навчального закладу);
4) характеристика головних параметрів макросередовища, які впливають на навчальний заклад. Цей
блок інформації може бути представлений або науковими статтями про стан економічного, політичного,
культурного розвитку країни, тенденції розвитку освіти в країні та світі, або відповідними узагальненими
матеріалами, підготовленими працівниками навчального закладу.
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Зіставлення та аналіз наведених видів інформації дають можливість визначити перспективи розвитку
навчального закладу, розробити перспективний план роботи, концепцію діяльності освітньої установи,
визначити перспективні завдання кожному з працівників.
Висновки і пропозиції. Отже, наприкінці XX – початку XXI століть інформатизація освіти на
концептуальному рівні стала розглядатися вже не тільки як чинник інформатизації суспільства, а й як
стратегічний ресурс розвитку сучасного світу, оскільки частка інформаційного сектора економіки
провідних країн постійно зростає. Звідси, цілком природно, що багато країн сьогодні розглядають процес
інформатизації освіти як одну з найважливіших стратегічних проблем розвитку не тільки своїх держав, а
й цивілізації загалом.
Таким чином, аналіз вітчизняних і зарубіжних концепцій інформатизації вищої освіти дає змогу
зробити висновок, що ефективність інформатизації навчального закладу значною мірою залежить від:
– правильних управлінських рішень керівництва ВНЗ;
– наукового обґрунтування цього процесу;
– від використання різних комп’ютерних програм, спрямованих на модернізацію управління ВНЗ;
– від створення банку даних усіх підрозділів ВНЗ тощо.
Інформаційні технології дають можливість підвищити ефективність усіх складників управлінської
діяльності. Перспектива дослідження полягає у подальшому науковому обґрунтуванні концептуальних
засад та розробленні й експериментальній перевірці моделі педагогічної системи підготовки магістрів
спеціальності "Управління навчальним закладом" до інформатизації управлінської діяльності.
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Атаманчук Ю. Н. Концепции информации высшего образования: отечественный
и зарубежный взгляд.
В статье затронуты вопросы информатизации управления учебно-воспитательным процессом,
освещенного в педагогической теории, поскольку современное мировое пространство носит
информационный характер, а осведомленность субъектов учебного процесса является необходимостью.
Исследуются проблемы информатизации управления в современных условиях глобализации и
интеграционных общественных процессов. Дается анализ отечественных и зарубежных концепций
информатизации высшего образования. Раскрывается процесс, с помощью которого информационные
технологии позволяют повысить эффективность всех составляющих управленческой деятельности.
Перспектива исследования заключается в дальнейшем научном обосновании концептуальных основ и
разработке, экспериментальной проверке модели данной педагогической системы.
Ключевые слова: информатизация, высшие учебные заведения, программа информатизации,
информатизация управления, управления, ИКТ.
Atamanchuk Yu. N. Concepts of Higher Education Information: Domestic and Foreign Views.
The article raised the issue of the informational management of the educational process, documented in the
educational theory, because the modern world space is informational and the subjects’ awareness of the
educational process is a necessity. The problems of the informational management in the current context of
globalization and integration of social processes are considered. The analysis of domestic and foreign concepts
of informatization of higher education is done. It reveals the process by which informational technologies make
it possible to increase the effectiveness of all components of management activities. Informational society
formation is based on the latest information, telecommunication and communicational technologies. This new
technology led to the rapid spread of global informational networks, opening up entirely new possibilities for the
international information exchange. IT is a mandatory element of the modern educational institution and a tool
for competitiveness. The article aims to analyze the impact of a comprehensive informational program to ensure
the development and competitiveness of the university. Figuring out the value of the basic concepts of the
informational theory of the national educational management in the historical development provides an
opportunity to focus directly on the analysis of major domestic and foreign concepts of the informational
management of education of our time. The success of the institution of information depends on the management
of the process. Informational technologies make it possible to increase the effectiveness of all components of
management activities.
Key words:informatization, higher educational institutions, informational program,
informational management, management.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С ФУНЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
Проведено изучение взаимосвязи уровня функциональной подготовленности волейболисток высокой
квалификации в возрасте 18-22 лет с показателями центральной и периферической гемодинамики.
Показано, что для лиц с более высоким уровнем функциональной подготовленности характерен более
высокий уровень функционального состояния системы кровообращения. Установлена высокая степень
корреляционной зависимости уровня функциональной подготовленности с показателями центральной и
периферической гемодинамики, особенно с величиной эндотелий зависимой реакции плечевой артерии.
Результаты исследования могут стать основанием для применения недопинговых препаратов в
повышении функциональной подготовленности спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, система кровообращения, корреляционная
связь, волейболистки 18-22 лет, высокая квалификация, учебно-тренировочный процесс,
подготовительный этап.
Актуальность. Современный уровень развития спорта высших достижений требует поиска новых
эффективных средств повышения функциональной подготовленности спортсменов в различных видах
спортивной деятельности. Объясняется это важнейшей ролью функциональной подготовленности в
обеспечении высоких спортивных результатов в перечне основных компонентов общего уровня
тренированности организма (технической, тактической, психологической подготовленности) [1-3].
По мнению ряда авторов перспективным направлением в решении данной проблемы является
изучение особенностей взаимосвязи уровня функциональной подготовленности спортсменов с
показателями ведущих физиологических систем организма (сердечно-сосудистой и дыхательной), в
значительной степени предопределяющих качество адаптации организма к систематическим физическим
нагрузкам большого объема и высокой интенсивности [1; 2; 4].
Очевидно, что изучение данного вопроса может стать основой для оперативной коррекции
функциональной подготовленности спортсменов на различных этапах учебно-тренировочного процесса
и непосредственно в ходе соревновательной деятельности.
Несомненная практическая значимость и недостаточная изученность данной проблемы послужили
предпосылками для проведения настоящего исследования.
Материалы и методы. В данной работе рассматривалась взаимосвязь функциональной
подготовленности волейболисток высокой квалификации с показателями центральной и периферической
гемодинамики на пике их спортивной подготовки (окончание подготовительного периода учебнотренировочного процесса).
В соответствии с поставленной в работе целью нами било проведено обследование 28 девушекволейболисток в возрасте 18-22 лет, представляющих волейбольную команду ''Орбита-Университет'' (г.
Запорожье) (супер-лига Чемпионата Украины по волейболу) (экспериментальная группа) и 42 девушек
этого же возраста, не занимающихся спортивной деятельностью (студентки Запорожского
национального университета) (контрольная группа).
В конце подготовительного периода у всех спортсменок и девушек контрольной группы определялся
уровень их функциональной подготовленности (УФП, баллы) с помощью компьютерной программы
''ШВСМ'' [5], а также следующие показатели центральной и периферической гемодинамики: частота
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), ударный (УОК, мл) и минутный (МОК, л/мин) объемы крови,
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин2с.см-5), индекс напряжения сердечнососудистой системы (ИНссс, у.е.) и индекс вегетативного равновесия (ИВР, у.е.) методом вариационной
пульсометрии, показатель эффективности работы сердца (ПЗРС, у.е.) и адаптационного потенциала
системы кровообращения (АПссс, у.е.) методом амплитудной пульсометрии [4], а также проводилась
проба с реактивной гиперемией плечевой артерии в определении величин прироста диаметра плечевой
артерии (АПА, %), линейной (АЛСК, %) и объемной (АОСК, %) скоростей кровотока.
Все полученные в ходе исследования экспериментальные материалы были обработаны с
использованием статистического пакета Microsoft Excel. С целью оценки степени корреляционной
зависимости величин УФП с показателями центральной и периферической гемодинамики рассчитывался
коэффициент корреляции Пирсона (R).
© Ванюк А. И., 2015
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Результаты исследования. Результаты оценки состояния системы центральной гемодинамики
девушек контрольной и экспериментальной групп позволили установить следующее. На пике
функциональной подготовленности волейболисток (УФП= 69,31±2,88 балла, выше среднего), который
был достоверно выше, чем у девушек контрольной группы, на 51,40±1,76%, для спортсменок были
характерны также позитивно более низкие, в сравнении с контрольной группой, величины ЧСС и ОПСС
(соответственно на -9,98±2,27% и 21,47±1.06%) и, напротив, достоверно более высокие значения УОК
(на 51,18± 1,41%) и МОК (на 39,79±2,44%).
Представленные результаты хорошо согласовывались с данными других авторов о более
оптимальном состоянии системы центральной и периферической гемодинамики у лиц с более высоким
уровнем функциональной подготовленности [6: 2]. Подтверждением этому послужили результаты
сравнительного анализа показателей вариационной и амплитудной пульсометрии.
Таблица 1.
Показатели центральной гемодинамики и уровня функциональной подготовленности
девушек 18-22 лет контрольной и экспериментальной групп (М+м)
Показатели
Контрольная группа
Экспериментальная группа
А%
ЧСС, уд/мин
67,78±1,22
61,08±2,49*
-9,98±2,27
УОК, мл
62,49±2,71
94,48±2,68***
51,18± 1,41
МОК, л/мин
4,21 ±0,12
5,76±0,27***
39,79±2,44
ОПСС, дин2 с см -5
2021,16±55,24
1587,31±19,08***
-21,47±1,06
УФ11, баллы
33,68±4,15 ниже среднего
69,31±2,88*** выше среднего
51,40±1,76
Примечание: здесь и далее ** - р < 0,01; *'** - р < 0,001 по сравнению с контрольной группой.
Убедительным подтверждением этому послужили результаты сравнительного анализа показателей
вариационной и амплитудной пульсометрии (табл. 2).
Оказалось, что у девушек с более высоким уровнем функциональной подготовленности
(спортсменки-волейболистки) отмечался достоверно более низкий, в сравнении с представительницами
контрольной группы, уровень функционального напряжения регуляторных механизмов системы
кровообращения. Об этом свидетельствовали статистически значимо более низкие, у обследованных
волейболисток, величины индекса напряжения механизмов регуляции сердечного ритма (ИНссс) (на
29,41±1,10%) и индекса вегетативного равновесия (ИВР) (на 18,40±1,04%).
Более того, у спортсменок регистрировались достоверно более высокие, чем в контрольной группе,
значения показателя эффективности работы сердца (ПЭРС) (на 20,44±1,08%) и адаптационного
потенциала сердечно-сосудистой системы (АПссс) (на 50,97+1,17%).
Таблица 2.
Показатели вариационной и амплитудной пульсометрии девушек 18-22 лет контрольной и
экспериментальной групп (М±м).
Экспериментальная
Показатели
Контрольная группа
А%
группа
Мо, с
0,71±0,02
0,62±0,02**
12,81±1,52
Амо, %
36,5±2,56
25,33±1,94**
30,6±1,25
∆Х, с
0,23±0,01
0,19±0,01**
18,57±1,27
Инссс, у.е.
113,32±11,1
146,65±5,12**
-29,41±1,10
ИВР, у.е.
159,81±14,15
189,22±4,12*
-18,40±1,04
Моh, мВ
0,92±0,05
0,86±0,04
5,94±1,24
Амоh, %
39,91±1,53
25,16±3,33***
36,96±2,39
∆Хh, мВ
0,16±0,01
0,22±0,01***
-31,08±1,53
ПЭРС, у.е.
115,97± 10,94
92,27±4,33**
20,44±1,08
АПссс, у.е.
1,16±0,25
0,57±0,15**
50,97±1.17
Достаточно убедительными выглядели также данные, полученные при проведении пробы с
реактивной гиперемией плечевой артерии девушек контрольной и экспериментальной групп.
Как видно из результатов, после проведения данной пробы для волейболисток был характерен
достоверно более существенный, чем у девушек контрольной группы, прирост диаметра плечевой
артерии (на 70,43±3,02%), линейной (на 68,80±1,27%) и объёмной (на 18.98±1,28%) скоростей кровотока.
Как видно из результатов, представленных в таблице 3, после проведения данной пробы для
волейболисток был характерен достоверно более существенный, чем у девушек контрольной группы,
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прирост диаметра плечевой артерии (на 70,43±3,02%), линейной (на 68,80±1,27%) и объемной (на
18,98±1,28%) скоростей кровотока.
Таблица 3.
Показатели в пробе с реактивной гиперемией у девушек 18-22 лет контрольной и
экспериментальной групп (М±м).
Экспериментальная
Показатели
Контрольная группа
Д%
Диаметр ПА-и, мм
0,28±0,01
0,33±0,01**
16,67±1,60
Диаметр ПА-д, мм
0,33±0,01
0,43±0,01***
30,55±1,30
%-ПА, %
19,94±1,27
33,98±3,62***
70,43±3,02
ЛСК-и, мл/с
21,3±0,58
20,08±1,13
-5,74±2,18
ЛСК-д, мл/с
35,24±1,42
41,88±1,77**
18,84±1,60
%-ЛСК, %
65,81±6,34
111,09±4,95***
68,80±1,27
ОСК-и, л/мин
1,16±0,03
1,30±0,03***
11,72±1,32
ОСК-д, л/мин
2,79±0,13
3,45±0,05***
23,81 ±1,06
%-ОСК, %
141,47±10,69
168,32±8,55*
18,98±1,28
Полученные данные свидетельствовали о более высоком функциональном состоянии сосудистого
эндотелия спортсменок, что имеет важное значение в обеспечении нормального кровоснабжения мышц,
особенно в условиях напряженной мышечной деятельности.
В свете представленных данных очень интересными выглядели результаты корреляционного анализа
степени взаимосвязи величин уровня функциональной подготовленности с использованными в
исследовании показателями центральной и периферической гемодинамики (табл. 4).
Удалось установить, что, независимо от уровня тренированности, для всех обследованных девушек
контрольной и экспериментальной групп была характерна высокая степень функциональной зависимости
уровня функциональной подготовленности с величинами частоты сердечных сокращений (ЧСС, -0,61±0,21 в
контрольной и экспериментальной группах), индекса напряжения регуляторных механизмов системы
кровообращения (ИНссс, соответственно -0,63±0,20 и -0,62±0,21), показателя эффективности работы сердца
(ПЗРС, соответственно 0,59±0,22 и 0,64±0,20) и прироста линейной скорости кровотока после пробы с
реактивной гиперемией плечевой артерии (% ЛСК, 0,61±0,21 в обеих группах).
Но, наиболее высокая степень корреляционной зависимости уровня функциональной подготовленности
обследованных девушек была отмечена с приростом диаметра плечевой артерии после проведения пробы с
реактивной гиперемией. Величины коэффициентов корреляции в корреляционной паре УФП - %ПА
составили 0,71 ±0,17 среди девушек контрольной группы и 0,75±0,15 среди девушек-волейболисток.
Данный вывод, а также известные данные о возможности повышения эндотелий зависимой реакции
плечевой артерии (ЭЗР) путем использования различных адаптогенов растительного происхождения [7;
8] делает перспективным их применение в повышении функциональной подготовленности спортсменов
путем применения разрешенных, недопинговых препаратов.
Таблица 4.
Коэффициенты корреляции УФП девушек 18-22 лет контрольной и экспериментальной групп с
использованными в исследовании показателями (R±Rм)
Корреляционные пары
Экспериментальная группа
Контрольная группа
УФП - %-ПА
0,75±0,15*
0,71 ±0,17*
УФП - %-ЛСК
0,61±0,21*
0,61±0,21*
УФП - %-ОСК
0,59±0,22
0,55±0,23
УФП - ЧСС
-0,61±0,21*
-0,61±0,21*
УФП - УОК
0,54±0,23
0,34±0,29
УФП - мок
0,37±0,29
-0,29±0,31
УФП-опсс
-0,48±0,26
-0,42±0,27
УФП - ИНссс
-0,62±0,21*
-0,63±0,20*
УФП - ИВР
-0,24±0,31
-0,25±0,31
УФП - ПЭРС
0,64±0,20*
0,59±0,22
УФП - АПссс
о,зз±о,зо
0,27±0,31
Примечание: * - достоверность коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05
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Выводы. Таким образом, приведенные в данном исследовании экспериментальные материалы
позволили констатировать существование высокой степени корреляционной зависимости уровня
функциональной подготовленности организма с основными показателями центральной и
периферической гемодинамики. Факт наиболее высокой функциональной связи УФП с приростом
диаметра плечевой артерии, а, следовательно, функциональным состоянием сосудистого эндотелия,
открывает новые возможности повышения функциональной подготовленности спортсменов с
использованием препаратов недопингового характера.
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А. И. Ванюк. Взаимосвязь функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с
фунциональным состоянием системы центральной и периферической гемодинамики

Ванюк А. І. Взаємозв'язок функціональної підготовленості волейболісток високої кваліфікації з
функціональним станом системи центральної та периферичної геодинаміки.
Проведено вивчення взаємозв'язку рівня функціональної підготовленості волейболісток високої
кваліфікації у віці 18-22 років з показниками центральної і периферичної гемодинаміки. Показано, що для
осіб з більш високим рівнем функціональної підготовленості характерний більш високий рівень
функціонального стану системи кровообігу. Встановлено високу ступінь кореляційної залежності рівня
функціональної підготовленості з показниками центральної та периферичної гемодинаміки, особливо з
величиною ендотелій залежної реакції плечової артерії. Результати дослідження можуть стати
підставою для вживання недопінгових препаратів у підвищенні функціональної підготовленості
спортсменів високої кваліфікації.
Ключові слова: функціональна підготовленість, система кровообігу, кореляційний зв'язок,
волейболістки 18-22 років, висока кваліфікація, навчально-тренувальний процес, підготовчий етап.
Vanyuk O. I. The Correlation of the High Qualified Volleyball Female Players' Functional Preparation with
the Functional State of the Central and Peripheral Geodynamics.
The article studies the correlational level of high qualified female volleyball players' functional preparation at
the age of 18-22 years with the indexes of the central and peripheral geodynamics. It marked that individuals
with higher level of the functional preparation show the high level of the functional state of circulation. The high
level of correlational dependence of the functional preparation with the indexes of the central and peripheral
geodynamics, especially with the quantity of endothelium of the certain reaction of the arteria brachialis is
shown. The research results can be the basis for the usage of the non-doping substances in the increase of high
qualified sportsmen's functional preparation.
Key words: functional preparation, circulation, correlational connection, volleyball female players at the age of
18-22 years, high qualification, training process, preparatory stage.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ ТА СЛУХАЧІВ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ
У статті з’ясовано принципи, рівні, етапи розробки технології професійної підготовки зареєстрованих
безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ. Представлено
складові організації та проведення професійної підготовки дорослого працездатного населення.
Складено навчальний курс для слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ, в
основу якого покладено модульний принцип побудови навчального процесу. Узагальнено алгоритм
розробки технології професійної підготовки дорослих.
Ключові слова: зареєстровані безробітні, професійна підготовка, професійне навчання, педагогічна
технологія, слухачі навчальних підрозділів.
Постановка проблеми. Прагнення постійно оптимізувати процес професійної підготовки
зареєстрованих безробітних та персоналу підприємств, організацій й установ зумовило появу нових і
вдосконалення використовуваних навчальних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості.
Традиційна система професійної підготовки дорослих не забезпечує достатнього рівня ефективності
через: недостатню активність дорослого; недостатній зворотний зв’язок викладача й слухачів у процесі
професійного навчання; нераціональне використання часу як викладача, так і слухачів; низьку
ефективність підсумкового контролю.
Зазначимо, що проблема розробки й впровадження педагогічних технологій у процес професійної
підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій,
установ полягає в тому, що: 1) в Україні немає банку даних про наявність методичних розробок із цієї
проблематики (останній каталог методичних матеріалів фонду розробок з методів активного навчання
України був виданий у 1988 році лабораторією методів активного навчання); 2) більшість розробок існує
у вигляді методичних вказівок або посібників, виданих дуже малими тиражами, лише в тих навчальних
закладах, де вони були створені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку методології педагогічної
технології зроблений А. М. Алексюк, В. П. Безпалько, В. О. Сластьоніним, С. О. Сисоєвою та ін.
У педагогічній науці склалося декілька підходів у визначенні сутності педагогічних технологій. Зміст,
принципи, функції, методи педагогічних технологій як підкатегорії соціальних вивчали вітчизняні педагоги О.
В. Беспалько, І. Д. Звєрєва, А. І. Капська, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, В. І. Полтавець, С. Я. Харченко та
інші. З точки зору компетентнісного підходу проблему розробки педагогічних технологій вивчали С. У.
Гончаренко, Р. С. Гуревич, О. А. Дубасенюк, І. О. Ігнатюк, В. Г. Кремень, О. І. Янкович та ін.
Зазначимо, що з визнанням технології як важливого чинника навчального процесу не припинялися
спроби з'ясування її сутності та особливостей. З одного боку, це спричинено поглибленням наукового й
практичного інтересу до педагогічних технологій як засобу підвищення ефективності процесу
професійної підготовки різних категорій дорослого працездатного населення, з іншого боку, – розвитком
інноваційних педагогічних технологій, у процесі якого розкривалися їх універсальні складові.
Мета статті – визначити принципи, етапи, рівні розробки технології професійної підготовки
зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ.
Виклад основного матеріалу. Технологічність педагогічного впливу наповнена такими поняттями,
як етапність, процедурність, операційність. На підставі такого бачення, технології у професійній освіті
характеризують як визначену соціальну прагматику, яка вибудовує як мету і засоби, так і результат
соціальної діяльності. Координація і субординація мети, засобів і результатів припускають варіативність,
урахування безлічі факторів, моделювання і проектування, систему критеріїв і оцінок, соціальні версії і
сценарії, ідентифікатори, методи діагностики тощо [1]. Відповідно до мети дослідження нам необхідно
враховувати соціально-педагогічний аспект технологічного процесу.
Як доведено вітчизняним педагогом З. М. Шевців, соціально-педагогічну технологію характеризують:
наявність стратегічної програми, у межах якої буде розв'язуватися проблема, розроблений алгоритм
послідовності операцій для досягнення поставленої мети; організація неперервності зв'язку з клієнтом;
динамізм змісту, форм і методів соціальної роботи; соціальна діагностика виявлення і вивчення
причинно-наслідкових зв'язків розвитку соціальної проблеми тощо [2].
О. І. Янкович визначено, що освітню технологію варто розглядати як особливу педагогічно-соціальну
інновацію. Така інновація, на думку автора, є проектом процесу навчання (виховання, управління,
© Волярська О. С., 2015
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інформатизації) із визначеною алгоритмізацією дій та реалізацією діагностично створеної мети, що
відображає відповідність положенням системного, діяльнісного, праксеологічного, компетентнісного,
гуманістичного підходів, тісно поєднаних між собою [3]. Особливість освітніх технологій, як зазначає автор,
полягає у реалізації двох функцій: досягнення результату, який передбачений метою технології, а також
формування в слухачів умінь відтворювати алгоритм дій у навчальному процесі. Зауважимо, що освітня
технологія відображає загальну стратегію єдиного освітнього простору. Призначення освітніх технологій
полягає в розв'язанні стратегічних для системи освіти завдань: прогнозування розвитку освіти, проектування й
планування цілей, результатів, основних етапів, способів, організаційних форм освітнього процесу.
У Глосарії термінів з технологій освіти поняття педагогічної технології сформульовано як ''системний
метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завдання якого – оптимізація форм освіти'' [4:
28]. Відповідно до цього визначення, педагогічну технологію, з нашої точки зору, варто розуміти як
системний метод створення, застосування, визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з
використанням комп’ютера й людських ресурсів, завданням якого є оптимізація форм освіти.
Вважаємо за доцільне розмежування таких понять, як ''освітня технологія'', ''педагогічна технологія'',
''соціально-педагогічна технологія'', оскільки кожне з них має свою ієрархію цілей, завдань і змісту.
Об'єднують освітню, педагогічну технологію, а також соціально-педагогічну технологію актуальні для
певного історичного етапу освітні концепції, педагогічні парадигми (системи поглядів).
Ми зазначаємо, що в професійній підготовці зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних
підрозділів підприємств, організацій, установ варто використовувати технології соціально-педагогічної
діяльності. Структура будь-якої технології у соціально-педагогічній роботі з організації і проведення
професійної підготовки зазначених категорій працездатного населення визначається наявністю: науковообґрунтованої програми, згідно якої розв’язується дана проблема; науково-методичного забезпечення
освітнього стандарту професійної підготовки як передумови підвищення професійної компетентності
фахівця; заданого алгоритму процесуальних заходів як системи послідовних операцій і дій.
Розробка та впровадження соціально-педагогічних технологій для організації і проведення професійної
підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ
ґрунтується на наступних принципах: індивідуально-особистісного підходу до дорослих; опори на розвинені
якості і властивості особистості; взаємозв'язку професіоналізму та результативності навчальної діяльності
слухачів; принципі ситуативності; принципі свідомості, творчої активності і самостійності слухачів; принципі
систематичності і послідовності в оволодінні професійною компетентністю.
Власний педагогічний досвід засвідчує, що в практиці професійної підготовки зареєстрованих
безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ педагогічна технологія
може функціонувати на таких рівнях:
1. 3агальнопедагогічний рівень. Педагогічна технологія репрезентує цілісний освітній процес у
регіоні, освітньому закладі, на певному рівні професійного навчання. У такому вигляді, як ми вважаємо,
педагогічна технологія тотожна педагогічній системі, оскільки вона містить сукупність цілей, змісту,
засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб'єктів і об'єктів процесу професійної підготовки.
2. Предметно-методичний рівень. Йдеться про застосування педагогічної технології як окремої
методики з професійного навчання, тобто як сукупності методів і засобів реалізації певного змісту
навчання в межах одного предмета, групи, в діяльності педагога тощо.
3. Локальний (модульний) рівень. Зорієнтована на цей рівень педагогічна технологія реалізується як
технологія окремих частин процесу професійного навчання, розв’язання окремих дидактичних завдань
(технологія окремих видів діяльності, формування понять, окремих особистісних якостей і т. д.) [5: 21].
Технологія професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів
підприємств, організацій, установ містить три етапи: початковий, процесуальний, системно-узагальнюючий.
Етап 1. Початковий. Формування бази даних зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних
підрозділів підприємств, організацій, установ, які мають бажання й можливості пройти професійне навчання з
метою підвищення професійної компетентності. Мета – узагальнення кількості осіб, які можуть одержати
бажану професію або вивчити окремі професійно-орієнтовані дисципліни шляхом професійного навчання.
Зазначимо, що на початковому етапі проводимо аналіз психолого-педагогічної літератури, робочих
технологічних платформ для створення курсів із професійного навчання, аналіз існуючих матеріалів для
впровадження навчальних програм.
Етап 2. Процесуальний. Розробка навчального курсу з підвищення професійної компетентності
зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ. Мета
– доцільність обґрунтування й методичне забезпечення структурних елементів навчального курсу.
Етап 3. Системно-узагальнюючий. Проведення дослідницької роботи в експериментальних групах,
узагальнення виявлених закономірностей і характеристик, опис ходу експерименту, процесу і результату
застосованого навчального курсу в системі професійної підготовки зареєстрованих безробітних та
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слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ. Мета – перевірка ефективності
професійного навчання зазначених категорій дорослого працездатного населення.
Отже, процес створення технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів
навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ як цілісної системи підвищення професійної
компетентності є процесом соціально-педагогічного проектування. Послідовність його етапів наступна:
вибір змісту професійно-орієнтованого навчання, що передбачено навчальним планом та навчальними
програмами; вибір пріоритетних цілей, на які повинен бути орієнтований соціальний працівник центру
зайнятості чи фахівець навчального підрозділу: які вміння, навички, професійні та особистісні якості
будуть сформовані у безробітних та слухачів начальних підрозділів у процесі освоєння навчального
матеріалу; вибір технології, яка орієнтована на сукупність цілей або на одну пріоритетну мету
професійної підготовки; розробка етапів і послідовності дій із реалізації і впровадження технології.
Проектування технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних
підрозділів підприємств, організацій, установ передбачає проектування змісту професійно-орієнтованих
дисциплін, форм організації навчальної діяльності в процесі професійної освіти, вибір методів
професійного навчання і психолого-педагогічних доцільних засобів організації педагогічного середовища.
За своєю сутністю процес реалізації визначеної технології – це цілеспрямована послідовність дій
працівників центрів зайнятості чи фахівців навчальних підрозділів навчального підрозділу підприємств,
організацій, установ, що забезпечує найбільш оптимальне досягнення педагогічної мети в професійному
навчанні (професійній підготовці) безробітних та слухачів.
За змістом процес реалізації технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та
слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ як цілісної системи підвищення
професійної компетентності визначається в його структурних компонентах, кожен з яких виконує певне
функціональне призначення. Провідним компонентом, що визначає зміст і спрямованість педагогічного
процесу реалізації вищезазначеної технології, виступає суб’єкт професійної підготовки (безробітний чи
слухач), якому властиві індивідуальні особливості, психічні якості тощо.
Зауважимо, що оволодіння загальним алгоритмом розробки технології професійної підготовки
зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ є
процесуальною основою технологічної підготовки дорослих у системі післядипломної професійної
освіти та передбачає такі дії:
1) аналіз педагогічної ситуації, що виникає в процесі професійного навчання, визначення її
навчальної мети;
2) визначення рівня актуальних професійних досягнень зареєстрованих безробітних та слухачів
навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ і прогнозування очікуваного результату;
3) співвіднесення навчальної мети професійної підготовки з відомою сукупністю педагогічних технологій;
4) організація професійного навчання зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів
підприємств, організацій, установ на тому чи іншому етапі підготовки за однією з обраних педагогічних
технологій.
Варто зазначити, що розробка навчального курсу зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних
підрозділів підприємств, організацій, установ з метою підвищення їх професійної компетентності
здійснюється як проектування соціально-педагогічного середовища працездатного населення. Соціальнопедагогічне середовище професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних
підрозділів підприємств, організацій, установ розуміємо як освітньо-професійній простір, в якому,
відповідно з загально-предметними і професійно орієнтованими установками, будуються і функціонують
соціально-педагогічні та організаційно-дидактичні процеси. Ці процеси гарантовано забезпечують розвиток
таких особливостей у формуванні особистості дорослого, як соціальна активність, професійна орієнтація в
сучасних умовах ринку праці, конкурентоспроможність, володіння інформаційними технологіями.
У межах нашого дослідження для слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ
було розроблено ''Інтегрований курс педагогічного мінімуму'', в основу якого покладено модульний
принцип побудови навчального процесу. Зазначений навчальний курс створено на ідеї синтезу головних
психолого-педагогічних наук, окремих їх галузей та суміжних з ними наук. ''Інтегрований курс
педагогічного мінімуму'' складався з: пояснювальної записки (описано мету, завдання курсу, знання,
вміння, навички слухачів після проведення курсу); навчальних і навчально-тематичних планів (до складу
яких входили модуль соціально-гуманітарної підготовки, модуль фундаментальної підготовки, модуль
фахової підготовки (науково-теоретичної та методичної) та контрольно-діагностичний модуль);
тезаурусу і списку літератури до кожного модулю.
Зазначимо, що запропонована структура навчального курсу передбачає внутрішньо предметний
аналіз змісту конкретних соціально-гуманітарних, фундаментальних і психолого-педагогічних дисциплін
з метою виявлення основних цілей, понять, законів і закономірностей, теоретичних положень і
практичних рекомендацій, а також міждисциплінарний аналіз з метою доповнення відомостей відносно
бази, завдання і знаряддя професійної підготовки слухачів навчальних підрозділів підприємств,
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організацій із суміжних наукових дисциплін (філософії, психології, управління, інформатики тощо).
Запропоновані соціально-гуманітарні, фундаментальні і психолого-педагогічні дисципліни та окремі їх
галузі складаються із філософії неперервної освіти, нормативно-правового забезпечення професійної
освіти, теоретико-методологічних засад навчання дорослих, історії педагогічних систем, дидактики,
основ психолого-педагогічної майстерності, педагогічної психології, психології спілкування, психології
управління й психології праці.
Акцентуємо увагу на тому, що внутрішньо-предметний аналіз означених дисциплін відбувався на
основі виявлення бази, завдання і знаряддя, де навчальна дисципліна виступала базою, вихідна проблема,
що формується в межах цієї базової дисципліни, становила завдання, а теоретичний і технічний
інструментарій базової дисципліни – знаряддя. Базою означеної інтеграції виступила андрогогіка, мета
якої полягає у визначенні цілей навчання дорослої людини, системи цінностей, вимог до типу
особистості, яка вдосконалює професійну підготовку. Завданням було всебічне вивчення об’єктивних і
суб’єктивних особливостей і характеристик процесу особистісно-професійної підготовки. Такі дані
постачає педагогічна антропологія. Теоретичний і технічний інструментарій, тобто знаряддя базової
дисципліни, забезпечує педагогічна технологія, яка дає відповіді на запитання що пов’язані з методами
навчання дорослої людини, формуванням її особистості в соціокультурному й професійному контекстах.
Побудова новоутворених педагогічних дисциплін (андрогогіки, педагогічної антропології, педагогічної
технології) базувалися на модульній розробці щодо їх структури і змісту.
Структура навчальних модулів ''Інтегрованого курсу педагогічного мінімуму'' будувалася відповідно
до таких положень:
– логічне і компактне поєднання навчального матеріалу, який склав основу змістових, технологічних і
пізнавально-операційних модулів, розроблених для певного навчального курсу;
– змістові модулі розкривали зміст кожного навчального курсу, кожен із них містив науково
обґрунтований навчальний матеріал і систему методичного забезпечення;
– технологічні модулі – це добір різноманітних методів і форм навчання, орієнтованих на оволодіння
слухачами основами теоретичних положень певного навчального курсу та практичного їх використання;
– пізнавально-операційні модулі розроблялись відповідно до теоретичних положень окремого
навчального курсу [5].
Зазначимо, що модулі дисциплін із навчально-тематичних планів розроблялися з урахуванням
положень філософії, що описують зміну норм педагогічної дійсності, теорії, яка описує систему знань,
норм і цінностей, технології, що описує засоби реалізації теоретичних знань, творчості як результату
професійної діяльності. Модульне структурування навчальних дисциплін дало можливість виокремити
групи фундаментальних питань, логічно і компактно їх поєднати з метою запобігання дублювання в
єдину адаптовану і відкриту систему професійних знань, норм і цінностей, що становить основу
змістового модуля. Кожен змістовий модуль складається з чотирьох компонентів – міні-модулів, які
послідовно розроблені відповідно до означених положень. Навчальний модуль, розглядався нами, як
відносно самостійна й цілісна частина реального навчально-виховного процесу і поєднував такі складові:
змістовий модуль (передбачає теоретичний виклад навчального матеріалу); технологічний (забезпечує
його реалізацію через систему лабораторно-практичних занять); пізнавально-операційний (включає
систему поточного і підсумкового контролю).
Отже, на основі міждисциплінарного аналізу суміжних дисциплін стало можливим доповнити
практико-орієнтовані педагогічні дисципліни новими розробками, теоріями, концепціями та ідеями, які
дозволили розширити межі відомих традиційних теоретичних і практичних положень професійної
освіти. Вивчення проблеми інформаційної і модульної технологій навчання дозволило дійти висновку
щодо переорієнтації акцентів навчального процесу з процесу викладання на процес цілеспрямованого
учіння, а не на процес викладання. Суміжні наукові дисципліни, які ґрунтуються на положеннях
філософії, психології, управління, інформатики, склали основу складених навчальних модулів.
Зазначимо, що професійна підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів
підприємств, організацій, установ спрямована на розвиток здатності свідомо обирати варіанти
професійного навчання, вирішення професійних проблемних ситуацій як прикладного, так і
теоретичного характеру, формування готовності отримувати професійні знання в інформаційному
просторі й приймати відповідальні рішення щодо шляхів підвищення власної професійного рівня.
Висновки. Таким чином, технологію професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів
навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ варто розглядати як сукупність принципів, етапів
і рівнів, що визначають підбір, компоновку та порядок використання дидактичного та професійнопедагогічного інструментарію працівниками центрів зайнятості та фахівцями з навчання персоналу
підприємств, організацій, установ. Така технологія визначає стратегію, тактику й техніку організації
процесу професійно-орієнтованого навчання в професійній підготовці працездатного дорослого населення.
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В подальшому вбачаємо вивчення тенденцій розвитку професійної підготовки зареєстрованих
безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ в умовах
компетентнісного підходу.
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Волярская Е. С. Особенности разработки технологии профессиональной подготовки
зарегистрированных безработных и слушателей
учебных подразделений предприятий, организаций и учреждений.
В статье определены принципы, уровни, этапы разработки технологии профессиональной подготовки
зарегистрированных безработных и слушателей учебных подразделений предприятий, организаций и
учреждений. Представлены составляющие организации и осуществления профессиональной подготовки
взрослого трудоспособного населения. Разработан учебный курс для слушателей учебных
подразделений, в основе которого лежит модульный принцип построения обучения. Обобщен алгоритм
разработки технологии профессиональной подготовки взрослых.
Ключевые слова: зарегистрированные безработные, педагогическая технология, профессиональная
подготовка, профессиональное обучение, слушатели учебных подразделений.
Voliarska O. S. Features of the Professional Training Technology Development of Registered Unemployed
and Listeners in Training Units of Enterprises, Organizations and Institutions.
The paper determines the features of the professional training technology development of registered unemployed
and listeners in training units of enterprises, organizations and institutions. Components of the adult working
population's organization and professional training are presented. Algorithms are generalized for creating
technologies of the adults' professional training. The problem of the pedagogical technologies creation and
implementation in the process of the registered unemployed and listeners' professional training in training units
of enterprises, organizations and institutions lies in the facts that: in Ukraine there is no data bank of the
availability of methodical developments on this problem; most of the material exists in the form of methodical
instructions issued by this very small circulation, and only in those educational establishments where they were
created. In registered unemployed and listeners' professional training in training units of enterprises,
organizations, institutions technologies of social and pedagogical activities should be used. The structure of any
technology in the social and pedagogical work of the organization and professional training of the mentioned
categories is determined by the presence of the working population, the scientifically grounded program under
which the problem is solved; scientific methods of the educational standard as a precondition for increasing the
specialist's professional competence; given algorithm of procedural measures as a system of successive
74

О. С. Волярська. Особливості розробки технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів
навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ

operations and actions. The pedagogical technology can function at the following levels: the level of general
pedagogy; subject and methodical level; local (module) level. Thus, the technology of the registered unemployed
and listeners' professional training in training units of enterprises, organizations and institutions should be
viewed as a set of principles, stages and levels that determine the selection, the layout and the use of didactic
and pedagogical tools for professional employed workers and training experts from enterprises , organizations
and institutions. This technology determines the strategy for tactics and techniques of the process-oriented
vocational training in the working adults' training. In future we will study the tendencies of the registered
unemployed and listeners' professional training development in training units of enterprises, organizations and
institutions in the conditions of the competence approach.
Key words: registered unemployed, pedagogical technology, vocational training, listeners of training units.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
"ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ"
Здійснено огляд програмних засобів та ресурсів Інтернету, які дозволяють організувати ефективну
самостійну роботу студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну". Надано
рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі виконання
індивідуальних завдань з цієї дисципліни. Здійснено огляд ресурсів Інтернету, які доцільно
використовувати студентам для виконання самостійної роботи. Зроблено висновок про необхідність
створення електронного підручника з основ комп’ютерного дизайну.
Ключові слова: самостійна робота, комп’ютерний дизайн, інформаційно-комунікаційні технології.
Постановка проблеми. В сучасних соціокультурних умовах особливого значення і змісту набуває
феномен творчої особистості, коли сучасний фахівець з вищою освітою повинен не лише володіти
необхідними вміннями і навичками, а й проявляти творчий підхід при здійсненні професійної діяльності.
Важливою умовою розвитку творчих компетентностей у студентів виступає самостійна позааудиторна
робота. Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від
обов'язкових навчальних занять [1]. Причому час, відведений для самостійної роботи студента, може
становити від половини до двох третин загального навчального навантаження, призначеного для вивчення
конкретної дисципліни. Одним з ефективних видів самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань,
які вимагають від студентів високого ступеня самостійності та пізнавальної активності.
У цьому контексті створення відповідних організаційних та психолого-педагогічних умов, в яких
студент матиме можливість зайняти активну особистісну позицію, розпочати самостійну пізнавальну
діяльність, проявити творчий підхід до вирішення проблемних професійних завдань, багато в чому
залежить від організації і проведення самостійної роботи. Важлива роль в цьому процесі належить
використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Аналіз останніх досліджень. Результати вивчення психолого-педагогічної наукової літератури та
передового педагогічного досвіду дозволяють зробити висновок, що в умовах становлення
інформаційного суспільства однією із важливих передумов успішної професійної підготовки у ВНЗ є
активна роль особистості студента у навчальному процесі. Проблеми організації самостійної роботи
студентів вищих навчальних закладів досліджували А. М. Алексюк, Н. А. Воропай, О. М. Королюк,
П. І. Підкасистий, Н. Г. Сидорчук, М. М. Солдатенко тощо. Проте питання використання ІКТ під час
виконання студентами ВНЗ індивідуальних завдань висвітлені недостатньо.
Метою статті є обговорення досвіду та надання рекомендацій щодо використання ІКТ у процесі
виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну", яка викладається
студентам, що здобувають освіту за напрямом підготовки 6.040302 "Інформатика".
Виклад основного матеріалу. ''Основи комп’ютерного дизайну" є комплексною дисципліною, яка
використовує знання, отримані при вивченні інформатики, образотворчого мистецтва, креслення, основ
психології, основ комп’ютерної графіки, що знаходить застосування у різних галузях комп’ютерного дизайну.
Тематичний план курсу передбачає вивчення таких тем: основи кольорознавства та композиції;
знакові та шрифтові композиції; технології візуалізації; промисловий дизайн: проектна графіка;
ергономіка об'єктів промислового дизайну; формоутворення у дизайні середовища; естетика,
модульність, органічність та екологічність у дизайні середовища. На практичних заняттях студенти
вивчають різні види проектної графіки, здійснюють композиційний аналіз твору художнього мистецтва,
розробляють дизайн інформаційного плакату та соціальної реклами, створюють графічні образи
абстрактних понять, знайомляться з основними принципами формоутворення в дизайні середовища та їх
втіленням у реальному житті.
Метою викладання дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" є надання майбутнім фахівцям
галузі знань 0403 "Системні науки та кібернетика" теоретичних знань з основ графічного, промислового
дизайну, дизайну середовища, формування практичних навичок щодо виконання дизайнерських проектів
з використанням сучасних комп’ютерних технологій, ознайомлення з кращими здобутками світової
культури, розвиток творчих компетентностей.
Масштабність сформульованої мети та обмеженість часу аудиторних занять вимагають від студентів
освоєння значних обсягів культурологічної та історичної інформації у процесі самостійної роботи. Крім
© Горобець С. М., 2015
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опанування технічними прийомами роботи з різним програмним забезпеченням студенти повинні
навчитись враховувати психологічні особливості сприйняття графічних образів.
Використання ІКТ всіма учасниками навчального процесу може зробити самостійну роботу студентів
більш ефективною. Зокрема, завдяки тому, що навчальна інформація зберігається в електронному
вигляді, для викладачів значно спрощуються процедури її редагування та оновлення, а у студентів
з'являється можливість вільного доступу до необхідної інформації.
Як показали опитування, проведені нами серед студентів 2-4 курсів напрямів підготовки "Математика
та основи інформатики" та "Інформатика", які навчаються в Житомирському державному університеті
імені Івана Франка, переважна більшість студентів (92 % із 82 респондентів) має вільний доступ до
Інтернету. Це зумовлено, в т. ч. можливістю безкоштовного доступу до Інтернету через мережу Wi-Fi,
яка розгорнута на всій території університету. На питання: "Яким джерелом інформації Ви користуєтесь
найчастіше для написання рефератів, виконання індивідуальних завдань чи курсових робіт?", із
запропонованих варіантів відповідей ("Ресурси Інтернету", "Традиційна бібліотека", "Інше") 100 %
студентів відповіли, що надають перевагу Інтернету. Висновків щодо популярності серед студентів
інформаційних ресурсів і пошукових систем Інтернету порівняно з традиційними бібліотеками дійшли
також науковці з Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка та
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [2].
Як зазначає О. М. Спірін, основне завдання викладача в організації самостійної роботи студентів
полягає у тому, щоб мотивувати студентів до такої роботи, озброїти їх знаннями щодо ефективних
технологій самонавчання та створити належні умови для навчання [3: 57]. Серед найбільш поширених
програмних засобів, які дозволяють організувати ефективну самостійну роботу студентів та здійснювати
дистанційне навчання, потрібно відзначити модульне об'єктно-орієнтоване середовище дистанційного
навчання "Moodle" (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система реалізує філософію
"педагогіки соціального конструкціонізму", тобто створення та наповнення інформацією власного
"культурного мікросвіту" і може застосовуватись як для організації дистанційних курсів, так і для
підтримки очного навчання [4]. Про ефективність застосування Moodle для розвитку предметних
компетентностей учителів інформатики свідчить дослідження, проведене К. Р. Колос [5].
Викладач повинен розмістити усі необхідні навчальні та довідкові матеріали, методичні вказівки
щодо виконання індивідуального завдання, а також передбачити можливість проведення контролю й
самоконтролю з боку студента. Термін виконання робіт та тестів може обмежуватись часом,
встановленим викладачем.
Важливою умовою успішного виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи
комп’ютерного дизайну" є можливість інтерактивного спілкування між викладачем і студентом, а також
студентів між собою. З цією метою необхідно застосовувати електронну пошту та сучасні програми
миттєвого обміну повідомленнями, серед яких найбільш відомими є Skype, ICQ, Viber, MSN Messenger,
Yahoo! Messenger, Google Talk.
Ми погоджуємось з думкою І. Г. Захарової, що освітні можливості електронної пошти мають значний
потенціал для поліпшення якості навчального процесу. Дослідниця розглядає електронну пошту як засіб
додаткової підтримки навчально-пізнавальної діяльності, засіб управління ходом освітнього процесу,
засіб збільшення ефективності праці викладачів тощо [6: 41]. Деякі з наведених програм, зокрема, Skype,
Viber, MSN Messenger, Google Talk дозволяють організовувати аудіо- та відео- конференції режимі
реального часу та обмін файлами між абонентами.
З метою розвитку умінь ведення ефективного пошуку необхідної інформації, формування творчого
мислення, поглиблення інтересу до дисципліни студентам пропонується виконання індивідуального завдання
на одну із запропонованих тем: "Розробка фірмового стилю організації", "Розробка дизайну робочого місця
користувача ЕОМ з урахуванням ергономічних вимог", "Розробка дизайну будинку своєї мрії".
Власний досвід викладання дисципліни засвідчив, що найбільш популярним серед студентів
виявилось завдання по створенню фірмового стилю, згідно з яким студенти самостійно обирають
організацію, для якої розробляють дизайн елементів фірмового стилю. У завданні необхідно розробити
дизайн логотипу організації, підібрати палітру фірмових кольорів та навести її опис (із зазначенням кодів
для моделей RGB та CMYK), навести перелік фірмових шрифтів із рекомендаціями щодо їх
застосування, розробити дизайн візитної картки організації, дизайн фірмового бланку організації, макет
веб-сайту-візитки організації.
Для виконання завдання студент повинен використати наступне програмне забезпечення:
– редактор векторної графіки (наприклад, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, Microsoft Visio,
OpenOffice.org Draw, Xara Xtreme та ін.);
– редактор растрової графіки (наприклад, Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, GIMP, Paint.NET та ін.);
– робота з кольоровими схемами (наприклад, ColorImpact, Adobe Color СС, сайти colorscheme.ru,
colorhunter.com, color.adobe.com та ін.);
– редактор HTML (наприклад, Adobe Dreamweaver, Amaya, Quanta Plus, KompoZer, CKEditor).
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Особливістю самостійної роботи при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" є
необхідність опрацювання значного обсягу додаткової інформації, крім навчального матеріалу,
підготовленого викладачем. Для цього потрібно широко використовувати інформаційні ресурси
Інтернету. Зокрема, студент може ознайомитись з матеріалами розділів "Дизайн", "Графіка",
"Мистецтво", "Довідники" у доступних електронних бібліотеках загального призначення, наприклад:
mirknig.com, pidruchniki.ws, eknigi.org, padabum.com, cyberleninka.ru, bookfi.org тощо. В них містяться
посилання на книги й підручники, представлені в електронному вигляді, які є копіями паперових книг, а
тому вони не передбачають інтерактивного діалогу із користувачем як у повноцінного електронного
підручника. Потрібно констатувати, що на даний час у вільному доступі в мережі Інтернет відсутні
електронні підручники з основ комп’ютерного дизайну. Певним їх замінником можуть стати тематичні
електронні журнали. Зокрема, журнал з поліграфії, дизайну та комп'ютерної графіки "КомпьюАрт"
(compuart.ru), про візуальні ефекти та відеомонтаж (videosmile.ru), присвячений дизайну веб-сайтів
(webdesignmagazine.ru), журнал з архітектури і дизайну середовища (archidea.com.ua) тощо.
Досить цікавим і корисним для студентів може виявитись інтерактивне спілкування з учасниками
різноманітних спеціалізованих форумів, де можна отримати консультацію із різних тем. Наприклад,
питання, пов’язані з технічними характеристиками, функціональними можливостями, конструктивними
особливостями, перевагами та недоліками різноманітного комп’ютерного обладнання можна обговорити
на форумах: forum.ixbt.com та www.thg.ru/forum. Особливістю зазначених форумів є можливість
отримання консультацій у авторитетних фахівців, визнаних у певній сфері діяльності, яким адміністрація
форумів надає статусу модераторів розділів та консультантів. Для обговорення питань, що стосуються
цифрових фотографій та прийомів їх редагування, можна скористатись ресурсами форумів photoelement.ru та club.foto.ru. Перевагами спілкування на тематичних форумах також варто вважати
можливість ознайомлення з творчими розробками інших учасників форуму і розміщення власних робіт, в
процесі обговорення яких можна отримати слушні зауваження та рекомендації.
Потрібно зауважити, що виконання індивідуального завдання передбачає достатній рівень володіння
основними графічними редакторами. На таких сайтах як render.ru, 3dmir.ru, videotuts.ru, demiart.ru,
photoshop-master.ru студенти можуть покращити свої навички роботи з редакторами двовимірної і
тривимірної графіки, переглянувши відеоуроки з вивчення Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Corel Draw,
Autodesk 3ds Max, Cinema 4D та ін., які неможливо освоїти досконало лише на аудиторних заняттях.
Критерії та рівні оцінювання індивідуального завдання на тему "Розробка фірмового стилю
організації" з дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" представлено в табл. 1.
Таблиця 1.
Рівень
Критерії оцінювання
Низький
Середній
Високий
Правильність і повнота Знання матеріалу на Студент
правильно Студент вільно володіє
відповідей
на початковому
рівні; розкриває суть питань, матеріалом,
демонструє
контрольні
питання студент дає правильні робить
узагальнюючі обізнаність з додатковою
(максимум – 20 балів).
відповіді
на
окремі висновки,
наводить літературою,
ілюструє
питання за допомогою приклади з лекцій.
відповідь
власними
викладача.
прикладами.
Відповідність
Наявність
дрібних, Відображення специфіки Унікальність
та
представленого дизайну несуттєвих
елементів, діяльності
організації, індивідуальність,
основним вимогам до неможливість
зрозумілість,
привабливість,
єдиний
логотипу (максимум – 20 масштабування
без пропорційність,
стиль
дизайну
з
балів).
значних втрат якості.
гармонійність композиції.
фірмовим бланком.
Відповідність
Переобтяженість
Простота
сприйняття Оригінальність,
представленого дизайну елементами
декору, інформації,
правильне використання
основним вимогам до акцентування
на розташування
акцентів, нестандартних форм чи
візитної
картки другорядній інформації, гармонійне
поєднання матеріалів,
наявність
(максимум – 20 балів).
відсутність
контактних шрифтів, вдалий підбір додаткових функцій.
даних.
кольорів.
Відповідність
Відсутність
логотипу, Наявність усіх необхідних Гармонійне
поєднання
представленого дизайну контактних даних чи елементів, їх правильне та основної інформації із
основним вимогам до реквізитів
організації, гармонійне
групування, додатковими елементами
фірмового
бланку повна
невідповідність можливість
отримання декору,
відповідність
(максимум – 10 балів).
стилю візитної картки.
розбірливої
ксерокопії стилю
оформлення
бланку.
візитної
картки,
оригінальність.
Відповідність
Відсутність
логотипу, Наявність усієї необхідної Простота навігації та
представленого
контактних
даних, інформації про організацію, зрозумілість структури
дизайну
основним інформації
про її правильне та гармонійне веб-сайту,
повне
вимогам до веб-сайту- продукцію чи послуги, розміщення,
наявність дотримання
єдності
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візитки
організації
(максимум – 30 балів).

недотримання єдиного
стилю
оформлення
сторінок
сайту
з
дизайном візитки та
фірмового бланку, хибні
гіперпосилання.

стилю оформлення для
друку будь-якої сторінки,
можливість масштабування
шрифтів,
використання
модульної сітки.

стилю
із
візитною
карткою та фірмовим
бланком, оригінальність
та
гармонійність
оформлення,
наявність
анімації.

Оцінка якості виконання індивідуального завдання здійснюється з використанням градації на три
рівні (низький, середній та високий). Низькому рівню знань і виконання індивідуального завдання
відповідає кількість балів, що дорівнює 50-69 % від максимально можливої кількості балів за даним
критерієм оцінювання; середньому рівню – відповідно 70-89 %, високому рівню – 90-100 %. Загальна
оцінка індивідуального завдання визначається як сума усіх отриманих балів.
Висновки. Отже, можна констатувати, що якість самостійної роботи студентів при вивченні
дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" можна підвищити за рахунок виконання творчого
індивідуального завдання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів
Інтернету, які дають змогу не лише отримувати інформацію з книжок, а й спілкуватися і обмінюватись
досвідом з іншими дизайнерами. Виконання творчих індивідуальних завдань підвищує якість навчання,
стимулює формування особистісних та функціонально-практичних компетентностей майбутніх фахівців,
сприяє гармонійному розвитку особистості.
Перспективами подальших досліджень є створення україномовного електронного підручника з
основ комп’ютерного дизайну, який би містив структуровану інформацію щодо різних видів
комп’ютерного дизайну, вбудовану пошукову систему, а також електронні тести для самоконтролю
якості опанування студентами навчального матеріалу.
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Матеріал надійшов до редакції 13.01. 2015 р.
Горобец С. Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в самостоятельной
работе студентов при изучении дисциплины "Основы компьютерного дизайна".
Осуществлен обзор программных средств и ресурсов Интернета, которые позволяют организовать
эффективную самостоятельную работу студентов при изучении дисциплины "Основы
компьютерного дизайна". Даны рекомендации по использованию информационно-коммуникационных
технологий в процессе выполнения индивидуальных заданий по этой дисциплине. Осуществлен обзор
ресурсов Интернета, которые целесообразно использовать студентам для выполнения
самостоятельной работы. Сделан вывод о необходимости создания электронного учебника по
основам компьютерного дизайна.
Ключевые слова: самостоятельная работа, компьютерный дизайн,
информационно-коммуникационные технологии.
Gorobets S. N. The Use of Informational and Communicational Technologies in the Students' Independent
Work during Studying the Discipline "Computer Design Fundamentals".
The article contains the substantiation of the important role of the students' independent work during studying
the discipline "Computer Design Fundamentals" as the necessary condition for the professional competence
formation in the prospective professionals. It is cleared out that doing the individual creative tasks requires the
high degree of the autonomy and cognitive activity on the part of the students. The thematic plan of the discipline
"Computer Design Fundamentals", the practical contents and individual lessons aimed at developing the
prospective teacher's creative competences are outlined. The results of the investigation have showed that 92 %
of respondents have the free access to the Internet and 100 % of the students when writing the essays and doing
individual assignments or coursework prefer the Internet rather than a traditional library. The overview of the
most widely spread software and Internet resources, allowing the organizing the students' effective independent
work in the discipline "Computer Design Fundamentals" is made. The recommendations on the use of
informational and communicational technologies in doing the individual tasks of the discipline are made. The
article contains the overview of Internet resources that are appropriate for the students in doing their
independent work. The article contains criteria and evaluative levels of the students' independent work on the
"Development of Corporate Identity" of the discipline "Computer Design Fundamentals". The conclusion is
made that it is necessary to develop an electronic textbook on the discipline "Computer Design Fundamentals".
Key words: independent work, computer design, informational and communicational technologies.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ У XX – XXI СТОЛІТТЯХ
Статтю присвячено проблемі розвитку ідей диференційованого підходу у навчанні в історії педагогічної
науки. Визначено основні історичні етапи становлення ідей диференційованого навчання. Детально
розглянуто етап виділення диференційованого підходу в самостійну науково-педагогічну проблему.
Конкретизовано шляхи реалізації підходу у різних країнах, представлено авторські технології
диференційованого навчання, що набували поширення у різні роки ХХ – ХХІ століть, виділено
психологічні особливості учнівського контингенту, які підлягали врахуванню у контексті реалізації
підходу, окреслено зовнішні та внутрішні форми диференціації, які реалізуються в освітніх системах у
наш час. Представлено зміну педагогічних поглядів щодо реалізації підходу від фрагментарного
впровадження у практику навчання на початку ХХ століття до визнання його важливою умовою
гуманізації освітнього середовища у ХХІ столітті.
Ключові слова: диференційований підхід, диференційоване навчання, історична трансформація
педагогічних поглядів.
Постановка проблеми: Сучасний науковий інтерес до проблеми реалізації диференційованого
підходу (ДП) у навчанні зумовлений об’єктивною потребою організації навчально-виховного процесу у
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) держави на особистісно-орієнтованих засадах. Історикопедагогічний аналіз розвитку ідей ДП дозволяє визначити досвід діяльності освітньої системи в цій
сфері, зокрема: конкретизувати шляхи реалізації підходу, які виявили свою ефективність на емпіричному
рівні; виділити особливості учнівського контингенту, що є найбільш впливовими на ефективність
навчання та підлягають врахуванню у процесі його організації на різних рівнях; встановити види
диференційованого навчання, оптимальні для інтеграції у методичні системи викладання різних
дисциплін; усвідомити зв’язок підходу з іншими особистісно-орієнтованими технологіями. Отже,
наукові розвідки у контексті історіографії розвитку ідей ДП є актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що окремі історичні аспекти практичної
реалізації ідей досліджуваного підходу та диференційованого навчання знаходились у центрі уваги
багатьох представників педагогічної науки: О. І. Бугайова, Г. Б. Вендровської, Г. І. Коберник,
М. В. Кларіна, І. М. Осмоловської, В. І. Ревякіної, А. А. Сбруєвої, І. Є. Унт та інших. Проте, дослідження
питання зміни педагогічних поглядів на проблему здійснення ДП у період виділення цього підходу в
окрему науково-педагогічну проблему отримало недостатньо уваги у наукових доробках учених.
Мета статті. Аналіз трансформації розвитку ідей ДП та диференційованого навчання у ХХ – ХХІ
століттях, обґрунтування доцільності реалізації досліджуваного підходу в наш час.
Виклад основного змісту. Важливість урахування природних нахилів та здібностей учнів, що є
суттєвою рисою ДП, відзеркалено ще у філософській спадщині Стародавньої Греції та Риму. Відповідно,
першим етапом розвитку ідей ДП можна вважати розвиток окремих ідей стосовно його реалізації у лоні
філософської науки. Ідеї ДП відображено у філософських трактатах Арістотеля, Сократа, Платона,
Марка Фабія Квінтіліана.
Наступний етап розвитку ідей ДП науковці [1; 2] пов’язують із феноменом оформлення педагогіки у
самостійну науку та реалізацію класно-урочної системи навчання. Ідеї досліджуваного підходу набули
розвитку у рамках загальних дидактичних концепцій (Д. Беллерса, К. Гельвеція, Я. А. Коменського,
Д. Локка, Й. Г. Песталоцці, Г. С. Сковороди, К. Д. Ушинського та інших).
У своєму дослідженні ми звернемося до детального розгляду третього етапу розвитку ідей ДП, який
пов’язуємо з виділенням означеного підходу в окрему психолого-педагогічну проблему. Цей етап
розпочинається на початку XX століття.
Для подібного явища були наявні певні передумови, а саме: поширення ідей екзистенціалізму,
феноменології, прагматизму та результати досліджень у галузі диференціальної психології.
Звернемось до історичного аспекту розвитку ідей диференційованого навчання у зарубіжній педагогіці.
Як зазначає Ч. Куписевич, "численні дослідження, метою яких було послаблення негнучкої системи
класно-урочного навчання та найбільш повна реалізація індивідуалізації почались з перших років XX
століття" [3: 248].
Однією із перших спроб організації диференційованого навчання була Мангеймська система (засновник
Й. А. Зіккінгер), сутність якої полягала у створенні чотирьох класів за рівнем успішності у навчанні: основні
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класи, класи для малоздібних учнів, класи для відстаючих учнів, класи для найбільш здібних учнів [3]. Ця
система мала багато прихильників у Німеччині, Бельгії, Франції, Росії, Швейцарії та США.
Надзвичайно актуалізувався пошук способів індивідуалізації та диференціації навчання на початку
ХХ століття в США. Як зазначає М. В. Кларін, "саме децентралізоване керівництво школою у цій країні
давало можливість для експериментів із формами організації навчання" [4]. В американських школах
здійснювалися спроби змінити класно-урочне навчання таким чином, щоб дозволити учням просуватись
навчальними програмами у власному темпі [4: 126]. Найбільш відомими були: Пуебло-план (автор
П. Серч), згідно якого учні засвоювали програми в індивідуальному темпі; Батавська система, згідно якої
учителі першу частину робочого часу працювали з колективом учнів, а другу частину часу присвячували
заняттям з окремими учнями; Вінетка-план (автор К. Уотберн), сутність якої полягала у розподілі
навчального часу на "до обіду та після обіду". До обіду учні вивчали колективно матеріал, а після обіду
працювали у групах спільних інтересів.
Найбільш популярною у той час була система навчання, запропонована Є. Паркхерст, яка отримала
назву "Дальтон-план". Сутнісними характеристиками цієї системи були: відсутність спільної класної
роботи, надання учням свободи у виборі змісту матеріалу та занять, чергування предметів, вільне
використання власного часу [5: 72].
Підводячи підсумок зазначеного, зазначаємо, що на початку XX століття у зарубіжних країнах вівся
активний пошук форм навчання, які б дозволили вирішити проблему поєднання колективної форми
навчання з індивідуальними запитами особистості учнів.
У контексті нашого дослідження неможливо залишити поза увагою проблему розвитку ідей ДП у
внутрішньокласній навчальній діяльності у різних країнах.
Як зазначають І. М. Осмоловська [6] та У. Є. Унт [7], велика увага питанню диференціації у
внутрішньокласній діяльності приділялась ще з 30-х років XX століття у вигляді розробки
індивідуалізованих завдань для самостійної роботи та у вигляді дворівневих програм (Франція),
диференційованих завдань у груповій роботі (Німеччина), створення індивідуалізованих програм
навчання на основі визначення реального рівня розвитку учня (США), розробки різнорівневих завдань
для учнів з різним рівнем навчальних здібностей (Великобританія) [6: 79; 7: 4].
Практична реалізація ідей диференційованого навчання у шкільній практиці у 50-х роках відбувалась
також за рахунок впровадження диференційованих програм навчання, а саме: план Трампа (США) та
технологія відкритого навчання (Англія, США, Канада, Австралія) [5: 172].
Стосовно ідей реалізації ДП у внутрішньокласній навчальній діяльності у 60-х роках Б. Блумом та
Дж. Керолом (США) було розроблено технологію "вправного навчання" (mastery learning), яка ще мала назву
технології повного засвоєння знань [7: 25]. Фактично означена технологія акцентуалізувала той факт, що за
умови правильної організації навчання всі учні зможуть досягти однакового рівня засвоєння матеріалу.
У кінці 60-х років активно впроваджувалися у шкільну практику технології персоналізованого
навчання, які дозволяли учням самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та обирати рівень
складності начальних завдань [1].
Період 80-х – 90-х років охарактеризовано надзвичайною активізацією педагогічного пошуку у
західних країнах у контексті реалізації диференційованого підходу за когнітивними стилями учнів. Саме
у цей період було започатковано створення предметних технологій та впровадження освітніх проектів,
які базувались саме на диференціації учнів за когнітивними стилями (профілями). Мету таких
експериментальних програм чітко визначив Г. Гарднер, автор теорії множинних інтелектів (здібностей),
яка полягає у ''створенні освіти, що базується на розумінні, а не на запам’ятовуванні'' [8: 52].
Як свідчать дослідження А. Л. Сбруєвої [9], Г. К. Селевка [10], В. Я. Пилипівського [11] та інших у
наш час у західних країнах домінуючими є два шляхи здійснення диференціації: селективна (на рівні
старшої школи), яка реалізується у вигляді професіоналізації, профілізації та елективна (на середньому
та старшому етапах навчання), яка реалізується за рахунок предметів за вибором.
Реалізація ДП за рівнем навчальних здібностей притаманна середнім навчальним закладам усіх країн.
Наприклад, у США за рівнем успіхів у навчанні здійснюється розподіл учнів усередині потоків на треки
(групи) – високі, середні, низькі; існує також система XYZ групування (X-сильні учні, Y-середні, Zслабкі учні) [9].
У Великобританії відбувається розподіл учнів за успіхами у навчанні у сети (sets) та бенди (bends).
Учень може бути в одному сеті з математики та в іншому сеті з мови [10].
У Німеччині широко використовуються такі моделі групування учнів за здібностями: горизонтальне
групування за принципом однакової успішності з усіх предметів (А, В, С) та вертикальне групування
відповідно до успіхів із різних предметів [12: 36].
Як одностайно зазначають науковці, ДП у навчанні здійснюється у наш час у західних країнах у вигляді
використання гнучких форм диференціації (диференційовані завдання, адаптація форм та методів навчання до
особливостей учнівського контингенту, використання різних видів навчальної роботи учнів на уроках).

82

О. С. Гуманкова. Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу
у навчанні у XX – XXI століттях

Розглянувши питання практичного впровадження ідей диференційованого підходу та диференціації у
зарубіжній педагогіці, доходимо висновку про те, що педагогічний пошук у цій сфері розгортався у двох
основних напрямах: 1) впровадження авторських диференційованих програм навчання; 2) впровадження
ідей диференційованого підходу у межах традиційного класно-урочного навчання у контексті
врахування індивідуально-типологічних особливостей учнів у внутрішньокласній навчальній діяльності.
Аналіз сучасних досліджень свідчить про те, що ДП є невід’ємною частиною загальної системи
диференціації у зарубіжних країнах та органічно додається до зовнішніх форм диференціації,
домінуючим є ДП на основі врахування здібностей учнів.
Звертаючись до аналізу історико-педагогічного розвитку ідей ДП у педагогіці ближнього зарубіжжя,
зазначаємо, що вже на початку XX століття у дослідженнях російських педагогів П. Ф. Каптєрєва,
В. П. Вахтерова розкривались окремі аспекти означеного підходу. Наприклад, П. Ф. Каптєрєв
пропонував об’єднувати учнів з однотипною увагою у групи в процесі навчання [13]. В. П. Вахтеров
неодноразово підкреслював той факт, що школа повинна враховувати здібності та нахили учнів [14].
Численні дослідження історії розвитку ідей ДП та диференційованого навчання, зокрема,
дослідження Г. Б. Вендровської, І. М. Осмоловської, В. І. Ревякіної свідчать про те, що ідеї
індивідуалізації та диференціації навчання були проголошені ще у 1918 році в "Основних положеннях
єдиної трудової школи" [16: 87].
Г. Б. Вендровська вказує на той факт, що у 20-х роках реалізація ідей ДП та диференційованого навчання
здійснювалась методом спроб і помилок, при цьому педагогічний пошук дуже часто випереджував
педагогічну теорію [15: 78]. У 1922 році вперше з’явилась у перекладі книга Є. Паркхерст ''Виховання за
допомогою Дальтонівського плану''. Ця книга викликала великий інтерес у радянських педагогів. Саме в цей
період українські та російські педагоги почали активно запроваджувати започаткований ідеями цієї книги
метод проектів, який у нашій країні мав назву бригадно-лабораторного методу [17: 30].
Ідеї диференційованого навчання у період 20-х – 40-х років реалізувались також шляхом створення
профухилів, створенням класів з однорідним рівнем навчання. Проявлялись вони у використанні
рівневих програм (мінімального та максимального рівнів), які дозволяли здібним учням поглиблювати
знання з певних предметів. ДП до пізнавальних інтересів учнів проводився завдяки позакласній роботі,
різноманітні види якої носили назву клубів [16: 79].
Підводячи підсумок зазначеного, зазначимо, що окремі елементи ДП у навчанні впроваджувалися у
практику навчального процесу ще у 20-х – 40-х роках XX століття, однак такі експерименти передували
теоретичним, зокрема, психологічним та педагогічним дослідженням у цьому напрямі. Отже, період 20-х
– 40-х років визначено фрагментарним характером розробки ідей ДП та диференційованого навчання.
Після прийняття низки постанов ЦК ВКП (б) у 1936 році було висунуто курс на єдину школу,
відповідно, експерименти у контексті використання ДП та диференційованого навчання було припинено.
Наступний етап розвитку ДП охоплює період 50-х – 70-х років XX століття. Цей період
охарактеризований значним збільшенням досліджень у контексті нашої проблеми, які виникли на
фундаменті досліджень у галузі психології Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Д. Б. Ельконіна,
Н. А. Менчинської та інших. Ідеї ДП у навчанні в той період відзеркалено у дослідженнях:
А. А. Бударного, який пропонував створення тимчасових груп учнів за різним рівнем успішності і
працездатності, надання таким групам різноваріантних завдань [17]; В. І. Загвязінського [18], якіий
пропонував створення типологічних груп учнів за індивідуально-психологічними характеристиками у
звичайних класах та організацію диференційованого навчання у таких групах; Г. І. Щукіної, яка
акцентуалізувала необхідність врахування пізнавальних інтересів учнів [19]; І. М. Чередова та
М. М. Шахмаєва [20; 21], які розробили питання диференціації та диференційованого навчання.
У цей період з’явилось дослідження безпосередньо присвячене диференційованому підходу у
навчанні: І. Д. Бутузова [22].
Підводячи підсумок зазначеного попередньо, зазначаємо, що саме у 50-х – 70-х роках ДП був
проголошений принципом навчання. Розуміння ДП у цей період найчастіше пов’язувалось з
внутрішньокласною навчальною роботою у гетерогенних класах.
Наступний період розвитку ідей ДП почався у 80-х роках XX століття. Як зазначають вчені [12], саме
цей період було охарактеризовано втіленням у педагогічну науку системного підходу. У цей період (80 –
початок 90-х років) на основі ДП формуються вимоги до цілісного навчального процесу та відбувається
обґрунтування концепції диференціації в освіті.
Велика кількість досліджень була присвячена проблемам індивідуалізації та диференціації навчання:
Ю. К. Бабанського, М. М. Поташніка, І. Є. Унт, О. І. Бугайова, А. А. Кірсанова. В них окреслюються
різні форми диференціації (зовнішні, внутрішні форми), види диференційованого навчання. У цих
дослідженнях відбувається розмежування понять диференціації в освіті та диференціації безпосередньо у
процесі навчання. Варто зауважити, що ідеї диференціації у період 50-х – 80-х років набували практичної
реалізації із позицій фуркації (термін Н. К. Гончарова) [16], тобто з позицій збереження
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загальноосвітнього характеру школи. У цей період почався експеримент, в якому робота велась за
шкільною програмою із додаванням факультативів.
У 90-х роках з’являються ґрунтовні теоретичні дослідження з проблеми диференціації в освіті та
навчанні. Теоретичні та практичні аспекти ДП у навчанні, детальна класифікація форм та видів
диференціації, які є актуальними в практиці організації навчання у ЗНЗ держави, розкрито у
дослідженнях О. Г. Братанич, В. М. Монахова, В. А. Орлова, В. В. Фірсова, І. М. Осмоловської та інших.
Використання ДП у навчанні у наш час надзвичайно актуалізується за умови впровадження
особистісно-орієнтованої моделі навчання. В основі цієї моделі навчання, на думку сучасних дослідників
цього питання І. Д. Беха, Є. В. Бондаревської,О. М. Пєхоти, І. С. Якиманської, є індивідуальність дитини.
Як зазначає О. М. Пєхота, психолого-педагогічними основами особистісно-орієнтованого навчання є
виявлення унікальності, неповторності учня [23: 55], метою особистісно-орієнтованого навчання є
розвиток та самореалізація особистості у процесі набуття освіти.
Відповідно, ДП у навчанні, в основі якого є урахування індивідуально-психологічних особливостей
учнів та організація навчально-пізнавальної діяльності на основі групування означених особливостей,
стає цілком обґрунтованим засобом реалізації особистісно орієнтованої моделі навчання у ЗНЗ держави.
Підводячи підсумок історії розвитку ідей ДП підходу у вітчизняній педагогіці, зазначаємо, що
протягом XX століття відбувалась певна трансформація педагогічних поглядів на ДП в навчанні, яка
віддзеркалювалась у практиці його реалізації у ЗНЗ держави.
Таблиця 1.
Трансформація педагогічних поглядів на проблему диференційованого підходу
Окремі ідеї ДП у практиці організації навчання. Фрагментарний
характер впровадження. Практична реалізація передує теоретичним
20 – 40 роки ХХ століття
дослідженням.
Проголошення ДП принципом навчання. Практична реалізація у
50 – 70 роки ХХ
навчанні у гетерогенних класах.
80 – 90 роки ХХ
Невід’ємна складова системи диференціації навчання.
Засіб гуманізації навчання, невід’ємна складова особистісно90 роки – наш час
орієнтованої моделі навчання.
Висновок. Аналіз історико-педагогічного аспекту розвитку проблеми ДП на етапі його виділення в
самостійну науково-педагогічну проблему дозволяє прослідкувати трансформацію педагогічних поглядів
на це питання від фрагментарного впровадження у практику навчання до його розгляду у контексті
реалізації особистісно-орієнтованої моделі навчання, що визначає актуальність підходу в наш час.
Перспективи подальших досліджень. Подальшого дослідження потребує проблема інтеграції ДП в
інші особистісно-орієнтовані технології, практичні шляхи реалізації ДП у методичних системах
викладання різних дисциплін.
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Гуманкова О. С. Трансформация педагогических взглядов на проблему реализации
дифференцированного подхода в обучении в ХХ-ХХІ столетиях.
Статья посвящена проблеме развития идей дифференцированного подхода в обучении в истории
педагогической науки. Определены основные исторические этапы становления идей
дифференцированного обучения. Детально рассмотрен этап выделения дифференцированного подхода в
самостоятельную научно-педагогическую проблему. Конкретизированы пути реализации подхода в
разных странах, представлены авторские технологии дифференцированного обучения, которые были
распространены в разные годы ХХ-ХХІ столетий, выделены психологические особенности ученического
контингента, которые подлегали учету в контексте реализации подхода, в образовательных системах
в наше время. Представлено изменение педагогических взглядов относительно реализации подхода от
фрагментарного внедрения в практику обучения в начале ХХ столетия до признания его важным
условием гуманизации образовательной среды в ХХІ столетии.
Ключевые слова: дифференцированный подход, дифференциация обучения, историческая
трансформация педагогических взглядов.
Gumankova O. S. The Transformation of Pedagogical Views on the Problem of the Differentiated Approach
Realization in the XX-XXI Centuries.
The article deals with the analysis of the historical aspect of the differentiated approach development in the
educational science. The author defines the main periods of the development of the ideas of the approach under
investigation, stresses the fact that the first period was realized in the field of ancient philosophy, the second
period was realized in the field of famous educators' pedagogical concepts. The main accent is done on the third
period when the differentiated approach was assigned as a separate psycho-pedagogical problem. At the
beginning of the XX century there were numerous attempts to adapt the teaching process to the learners' needs
and peculiarities. The research highlights the ways of the differentiated instruction realization in different
countries, describes the techniques of the differentiated teaching which were popular in the XX-XXI centuries,
suggests learners' psychological peculiarities which were taken into account in the process of the differentiated
instruction realization, enumerates different kinds of the outer and inner differentiation, which were
implemented in different educational systems. The author demonstrates the transformation of pedagogical views
on the issue of the differentiated approach realization, starting with the fragmentary character of its
implementation at the beginning of the XX century, when the practice went ahead the theoretical researches in
the field, moving to its proclamation as an important didactic principle, which was associated with its
integration into the teaching process in learners' heterogeneous groups. The research proves that at the end of
the XX century the differentiated approach was viewed as an integral component of the differentiation system in
the education. Starting with the XXI century the approach is viewed as a means of the teaching process
humanization and an important component of the learner-oriented teaching.
Key words: differentiated approach, differentiated instruction, historical transformation of pedagogical views.
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СТЕПЕНЕВІ СУМИ В ІСТОРИЧНИХ ЗАДАЧАХ

Історію математики розглянуто як інтеграційну основу навчання курсу алгебри майбутніх учителів
математики. Серед різних підходів до використання історії математики вибрано визначні задачі на
обчислення степеневих сум чисел натурального ряду. До кожної задачі запропоновано історичну довідку,
яка дає можливість зацікавити задачею, розвиває творчі здібності, породжує мисленеву активність
студентів. Рекомендовано використовувати геометричні методи, які роблять розв’язання наочним,
цікавим і зрозумілішим.
Ключові слова: степенева сума, геометрична алгебра, геометричні методи, історична задача.
Постановка проблеми. Ми шукаємо можливості пов'язати навчання алгебри з іншими
математичними розділами, зокрема історією математики, геометрією, математичним аналізом тощо.
Такий зв'язок сприяє підвищенню інтересу до навчання, формує навички пов'язувати методи доведень,
підходи до розв’язування задач з різних розділів математики, формує погляд на математику, різні розділи
якої забезпечують один одного. Особливу роль в цьому відіграє історія математики як інтеграційна
основа навчання математики.
При вивченні системи натуральних чисел в курсі "Алгебра і теорія чисел" необхідно виробити уміння
доводити рівності на множині натуральних чисел методом математичної індукції. При цьому
розрізняють два випадки: коли результат сумування відомий і коли сума невідома. Перед застосуванням
методу математичної індукції необхідно запропонувати гіпотезу щодо шуканої суми. В цьому випадку
ми пропонуємо застосовувати методи геометричної алгебри, яка була створена математиками
стародавньої Греції. Виникла необхідність створити загальну математичну теорію для дослідження
раціональних та ірраціональних чисел. Але після відкриття ірраціональних чисел виявилося, що множина
геометричних величин повніша за множину раціональних чисел. Тому стало доцільним побудувати
загальне числення на геометричній основі.
Метою статті є розгляд історії математики як інтеграційної основи навчання курсу алгебри
майбутніх учителів математики.
Виклад основного матеріалу.
1. Старовинна
вавилонська
задача.
Обчислити
суму
перших
n
натуральних
чисел 1 + 2 + 3 + ...+ n [1: 46].
Джерелом вивчення шумеро-вавилонської математики є клинописні таблички. Було знайдено понад
500 000 табличок, 150 табличок містять тексти і розв’язання задач, 200 – числові таблиці. Вони написані
приблизно в 1800 – 1600 р. р. до н. е. У клинописних табличках вавилонян міститься спосіб обчислення
суми перших n послідовних натуральних чисел 1 + 2 + 3 + ...+ n . Такі суми почали називати трикутними
числами, тому що з точок відповідних сумі доданків можна скласти трикутник.
Розв'язання. Трикутні числа 1, 3, 6, … будемо зображати фігурами, складеними з квадратів, у
кожному наступному ряду якої на один квадрат більше від попереднього (рис. 1).

Рис. 1.
Рис. 2.
Якщо накреслити ще одну таку фігуру і з'єднати їх, як показано на рис. 2, то одержимо прямокутник,
сторони якого n та n+1. Всього в прямокутнику n(n + 1) квадратів, а кількість квадратів у фігурі, що
зображає шукану суму, вдвічі менша. Маємо 1 + 2 + 3 + ... + n =
© Дідківська Т. В., Сверчевська І. А., 2015
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Розв'язування цієї задачі пов'язують з видатним німецьким математиком Карлом Гауссом (1777 –
1855). Розповідають, що він у шестирічному віці відкрив цю формулу. Він записав числа від 1 до 100,
суму яких потрібно було знайти, два рази

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100
, додав відповідні доданки і
100 + 99 + 98 + 97 + ... + 2 + 1

помітив, що їх сума дорівнює 101. Помноживши 101 на кількість чисел 100 і поділивши на 2, зробив,
таким чином, своє перше відкриття: 1 + 2 + 3 + ... + n =

n(n + 1)
.
2

2. Задача Піфагора (близько 580 – 500 до н. е.). Знайти суму послідовних непарних чисел,
починаючи з одиниці [2: 11].
Піфагор – давньогрецький математик і філософ. У місті Кротон він організував свою школу, яка діяла
майже 30 років. Вчення Піфагора та його учнів стосувалося гармонії, геометрії, теорії чисел, астрономії.
Вони вважали, що числа визначають усе. Парні числа вони називали жіночими, а непарні – чоловічими.
Непарні числа зображалися фігурами г-подібної форми – "гномонів", які складалися з непарної кількості
квадратів (одиниць).
Розв'язання. Квадрат з n 2 клітин можна уявити як такий, що складається з однієї клітинки 1, до якої
послідовно додаються "гномони" з 3, 5, 7 і т. д. клітин, тоді одержимо 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n − 1) = n 2 .

Рис. 3.
3. Задача Архімеда (близько 287 – 212 до н. е.). Знайти суму квадратів n перших чисел натурального
ряду 1 + 2 + 3 + ...+ n [2: 13].
ІІІ століття до н. е. ввійшло в історію математики під іменем "золотого століття". Найвидатнішим
ученим цього часу був Архімед Сіракузький. Життя його овіяно легендами, але його вважають,
насамперед, математиком. Архімед розвинув ідеї, закладені його попередниками – це обчислення площ і
об’ємів різних фігур. Найвидатніші його роботи: "Квадратура параболи", "Про кулю і циліндр", "Про
спіралі", "Про коноїди і сфероїди", "Вимірювання круга", де він не просто розв’язав задачі, а передбачив
основні розділи вищої математики – інтегральне та диференціальне числення. В роботі "Про спіралі"
Архімед наводить геометричне розв’язання задачі, яка нами розглядається.
Розв'язання. "Якщо взято лінії в якій завгодно кількості та кожна перевищує наступну на надлишок,
який дорівнює меншій з усіх, і якщо взято в тій же кількості, як і перші, другі лінії, з яких кожна
дорівнює більшій з ліній першого ряду, то сума всіх квадратів на лініях, рівних більшій, додана до
квадрата на більшій і додана до площі, яка міститься між меншою лінією і лінією, що складається з усіх
нерівних ліній, дорівнює потроєній сумі квадратів, побудованих на нерівних лініях" (рис. 4).
2

2

2

2

Рис. 4.
У сучасних позначеннях, прийнявши за одиницю довжину найменшого відрізка, маємо:

(

)

n ⋅ n 2 + n 2 + (1 + 2 + 3 + ... + n ) = 3 12 + 2 2 + 32 + ... + n 2 . Застосувавши формулу для суми арифметичної
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n(n + 1)
n(n + 1)(2n + 1)
= 3 12 + 2 2 + 32 + ... + n 2 ,
= 3 12 + 2 2 + 32 + ... + n 2 . Звідки
2
2
n(n + 1)(2n + 1)
2
2
2
2
.
одержуємо шукану формулу: 1 + 2 + 3 + ... + n =
6

(

2
прогресії маємо: n (n + 1) +

)

(

)

Для коментарів методу Архімеда використаємо прямокутну числову таблицю, в якій n рядків і (2n+1)
стовпців [1: 50]. У кожному стовпці зверху вниз ідуть числа натурального ряду, починаючи з одиниці
(рис. 5).

Рис. 5.
Сума чисел кожного стовпця 1 + 2 + 3 + ... + n =

n(n + 1)
n(n + 1)(2n + 1)
⋅ (2n + 1) =
.
2
2

таблиці дорівнює

n(n + 1)
. Усіх стовпців (2n+1), то сума всіх чисел в
2

Обчислимо суму всіх чисел в таблиці іншим способом. Для цього розділимо таблицю ламаною лінією
на три частини (рис. 5). Кількість чисел в лівій і правій частині, які розташовані під ламаною лінією,
рівні. Обчислимо суму чисел кожної із частин:

1 + (2 + 2) + (3 + 3 + 3) + (4 + 4 + 4 + 4) + ... + (n + n + ... + n ) = 12 + 2 2 + 32 + 4 2 + ... + n 2 . Знайдемо суму чисел

над

ламаною

таким

1 + (1 + 2 + 1) + (1 + 2 + 3 + 2 + 1) + ... + (1 + 2 + 3 + ... + (n − 1) + n + (n − 1) + ... + 3 + 2 + 1) .

Для

способом:
перетворення

кожного доданка використаємо тотожність:
(1 + 2 + 3 + ... + (n − 1) + n ) + (1 + 2 + 3 + ... + (n − 1)) = n 2 , яку легко довести на основі формули для суми
членів арифметичної прогресії. Отримаємо, що сума всіх чисел, над ламаною лінією дорівнює

12 + 2 2 + 32 + ...+ n 2 і є такою ж, як і суми в лівій і правій частині таблиці під ламаною лінією. Отже,
2
2
2
2
маємо суму всіх чисел таблиці: 3 1 + 2 + 3 + ...+ n .

(

)

Порівнявши результати першого і другого способу підрахунку чисел в таблиці, маємо формулу:
n(n + 1)(2n + 1)
= 3 12 + 2 2 + 32 + ... + n 2 . Тобто доведено ту ж рівність, що і в методі Архімеда.
2

(

)

4. Задача. Знайти суму кубів перших n натуральних чисел 1 + 2 + 3 + ...+ n .
До цієї задачі в історії математики поверталися математики різних часів. Індійський математик
Апастамба (VI або V ст. до н. е.) – автор трактату "Сульва-сутри", який є найстародавнішою пам’яткою
індійської математики. Він знав правило обчислення суми кубів чисел натурального ряду на
геометричній основі. Подамо його розв’язання [3: 25].
Використаємо таблицю множення натуральних чисел (Піфагорова таблиця). Розглянемо гномони, які
утворилися (рис. 6)
3
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Рис. 6.
Сума чисел у кожному гномоні дає куби послідовних натуральних чисел 1 = 13 , 2 + 2 ⋅ 2 + 2 = 2 3 ,
3 + 3 ⋅ 2 + 3 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 + 3 = 33 , … Знайдемо суму чисел в останньому гномоні
n + 2n + ... + n ⋅ n + (n − 1)n + ... + 2n + n = n(1 + 2 + ... + n ) + n(1 + 2 + ... + (n − 1)) =

= n((1 + 2 + ... + n ) + (1 + 2 + ... + (n − 1))) = n ⋅ n 2 = n 3 . Маємо: сума чисел у таблиці, обрахована за допомогою
3
3
3
3
гномонів, дорівнює: S = 1 + 2 + 3 + ... + n . Обчислимо цю суму, додаючи числа по рядках:

(1 + 2 + 3 + ... + n ) + 2(1 + 2 + 3 + ... + n ) + ... + n(1 + 2 + 3 + ... + n ) = (1 + 2 + 3 + ... + n )2 .
n 2 (n + 1)2
13 + 23 + 33 + ... + n3 = (1 + 2 + 3 + ... + n )2 , або 13 + 23 + 33 + ... + n3 =
.

Отже,

одержуємо:

4

У І ст. цю формулу довів видатний індійський математик Аріабхата І (476 – 550). Його діяльність
відкриває золоте століття індійської математики. В трактаті "Арабхатіам", написаному у віршах, він
наводить правила сумування рядів трикутних, квадратних та кубічних чисел.
Давньогрецький математик Нікомаха з Герази жив між 30 і 150 р. р. до н. е., або, як вважають деякі
історики, у І ст. н. е., відомий як автор "Вступу до арифметики". Найбільш цікавим у цій книзі є
сумування числових рядів, доведення, що кубічні числа є сумою послідовних непарних чисел. Так 13 = 1 ,
23 = 3 + 5 , 33 = 7 + 9 + 11 тощо. Це твердження пізніше було використане для визначення суми кубів
перших натуральних чисел.
В уривку з Арцерианського кодексу (римський рукопис VI або VII століття), який приписують
римським геометрам Епафродиту та Вітрувію Руфу, сумуються куби натуральних чисел. При розв’язанні
використовується твердження Нікомаха: куб числа n є сума послідовних непарних чисел від n 2 − n + 1

(

(

)

)

до n 2 + n − 1 [2: 18].
На початку ХІ ст. з’явилися твори багдадського математика ал-Караджи. В алгебраїчному трактаті
"Аль-Фархі" наводяться вирази для суми квадратів і суми кубів натурального ряду чисел. Зокрема

розв’язується задача: 1 + 2 + 3 + ... + n = (1 + 2 + 3 + ... + n ) [3: 31].
Розв'язання.
Розглянемо квадрат, сторона якого дорівнює 1 + 2 + 3 + ...+ n . Розіб'ємо її на відрізки довжиною
1, 2,... , n і на кожному побудуємо гномон (рис. 7).
3

3

3

2

3

Рис. 7.

Рис. 8.
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Якщо довжина відрізка, на якому побудований гномон, дорівнює k (рис. 8), то квадрат, що розміщено
в кутку має сторону k, а кожний із прямокутників має сторони k та (1 + 2 + ... + (k − 1)) . Площа гномона:
k 2 + 2k (1 + 2 + ... + (k − 1)) = k 2 + 2k ⋅

1 + (k − 1)
⋅ (k − 1) = k 3 .
2

Маємо, з одного боку площа квадрата дорівнює (1 + 2 + 3 + ...+ n ) , а з другого боку, – це сума площ
2

3
3
3
3
гномонів, тобто 13 + 23 + 33 + ...+ n 3 . Доведено: 1 + 2 + 3 + ... + n = (1 + 2 + 3 + ... + n ) . Аналогічне
доведення дав арабський математик Абу Бекр Махоммед (Х – ХІ ст.).
2

5. Задача Ібн-ал-Хайсама (965 – 1039). Знайти суму четвертих степенів n перших натуральних чисел
1 + 2 4 + 34 + ...+ n 4 [3: 31].
Ібн-ал-Хайсам – арабський математик, працював у Каїрі. Його книжка "Оптика" мала великий вплив на
розвиток науки в середні віки. Знайшов суму четвертих степенів n перших натуральних чисел
1
14 + 2 4 + 34 + ... + n 4 =
6n 5 + 15n 4 + 10n 3 − n . Для розв’язання задачі можна використати тотожність
30
4

(

)

n 5 − (n − 1)5 = 5n 4 − 10n3 + 10n 2 − 5n + 1 або метод математичної індукції. Пізніше в XV ст. ця формула була
знайдена Джемшидом ібн-Масуд-ал-Каши в Самарканді (рік народження невідомий – помер 1429) [1: 25].
З часом було знайдено формули для обчислення п’ятих та подальших степенів n перших чисел
натурального ряду. Так, німецький математик Йоганн Фаульгабер (1580 – 1635) у творі "Продовження
нового чудового мистецтва" (1617) навів без доведення формули для обчислення суми виду
5
5
5
5
1n + 2 n + 3n + ... , де n = 1, 2, 3, ... , 11 . Зокрема: 1 + 2 + 3 + ... + n =

(

)

1
2n 6 + 6n5 + 5n 4 − n 2 , яку можна
12

довести методом математичної індукції [3: 39]. Відома формула для обчислення суми m-тих степенів n
перших чисел натурального ряду:

1m + 2m + ... + n m =

n m +1 n m mn m −1 m(m − 1)(m − 2 ) m −3 m(m − 1)(m − 2 )(m − 3)(m − 4 ) m −5
n
n
+
+
−
+
m +1 2
12
720
30240

(останній доданок n або n 2 ).
Висновок. При сумуванні чисел натурального ряду ми використовували методи геометричної
алгебри. Надалі доцільно використати також інші методи, які виникли в історії математики при
подальшому їх розвитку. Також доцільно розповсюдити геометричний метод на обчислення
нескінченних сум.
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Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Степенные суммы в исторических задачах.
История математики рассматривается как интеграционная основа обучения курсу алгебры будущих
учителей математики. Среди различных подходов к использованию истории математики выбраны
задачи на вычисление степенных сумм чисел натурального ряда. К каждой задаче предложена
историческая справка, которая дает возможность заинтересовать задачей, развивает творческие
способности, порождает мыслительную активность студентов. Рекомендуется использовать
геометрические методы, которые делают решение наглядным, интересным и более понятным.
Ключевые слова: степенная сумма, геометрическая алгебра, геометрические методы,
историческая задача.
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Didkivska T. V., Sverchevska I. A. Sumas of Powers in Historical Problems.
The paper focuses on history of mathematics as an integrative base of teaching algebra to future teachers of
mathematics. Among different approaches to the use of history of mathematics we have chosen famous problems
which contain calculation sums of powers of natural series. Every problem comes with the historical reference
aimed to awake the students' interest to the problem, stimulate their intellectual activity and develop their
creative skills. We recommend using geometric methods, which make problem solving more illustrative,
interesting and understandable. Geometric calculations of sums of first powers in Babylonian tables are given.
Pythagoras of Samos, an Ionian Greek philosopher and mathematician (c. 580 – c. 500 BC), gives the finding of
sum of odd numbers. The method of calculation of sums of the second powers was advised by Archimedes, an
ancient Greek mathematician, physicist and engineer (c. 287 BC – c. 212 BC). Calculation of sum of the third
powers of natural numbers was investigated by Indian mathematicians Apastamba (c. 600 BC), who used
gnomon, Aryabhata I (476 – 550 CE) and other mathematicians. In the 1st century this problem was solved by
Nicomachus, a Greek mathematician, and by Roman geometers in the 6th or 7th century. In the early 11th
century, Al-Karaji, a Baghdadian mathematician, gave the geometric proof of the formula for sum of cubes of
natural numbers. Lastly we consider the formula for sum of the fourth powers and the general case of formula
for sum of the nth powers. Some problems contain commentaries to the author's solving and historical references.
Key words: sum of powers, geometric algebra, geometric methods, historical problems.
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МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ: ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ
У статті представлено фактори активізації мобільності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ.
Розглянуто наукові підходи щодо тлумачення поняття "мобільність". Зосереджено увагу на видах
мобільності (освітню, інформаційну, інтелектуальну, професійну, кваліфікаційну, трудову,
комунікативну, адаптаційну, пристосовницьку, ситуаційну, соціальну, територіальну, академічну,
наукову) майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ. Описано безпосередній вплив факторів активізації
мобільності майбутніх соціальних педагогів на позитивне емоційне сприйняття студентами
майбутньої професійної діяльності.
Ключові слова: мобільність, майбутній соціальний педагог, фактори активізації мобільності
майбутнього соціального педагога.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни тенденцій у розвитку освіти в Україні,
спричинені динамікою і закономірностями суспільства, сприяють зростанню вимог до навчання
майбутніх спеціалістів. Підготовка людей високої освіченості і моралі, кваліфікованих спеціалістів,
здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науково-містких та
інформаційних технологій, мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці, є вагомою
складовою системи вищої освіти. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та
практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до їх
покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової і професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення їх кваліфікації [1: 12-13].
В освітньо-кваліфікаційних характеристиках у структурі підготовки майбутніх педагогів виокремлено
чотири функціонально пов’язаних аспекти: мотиваційний (система мотивів), когнітивний (система
знань), операційний (система умінь і навичок) та особистісний (система особистісних якостей) [2].
На основі сказаного вище можна стверджувати, що підготовка майбутніх соціальних педагогів
передбачає піднесення теоретичного рівня знань студентів, удосконалення практично-методичних умінь,
розвиток самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності, свідомого корегування мобільності
власних індивідуально-психологічних можливостей для досягнення мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові підходи щодо питання мобільності та її видів
стали предметом дослідження соціологів: П. Сорокіна, О. Білик, Б. Барбера, П. Блау та ін. Різні аспекти
української трудової міграції (територіальної мобільності) висвітлені у працях О. Малинівської,
С. Пирожкова, О. Хомра та ін. Структури професійної та академічної мобільності розглядаються
науковцями: О. Симончук, С. Хаджиряєвою, Г. Щокіним та ін. Психологічні аспекти мобільності
розкрито в працях Ф. Гайсина, Н. Марадяна, Ф. Фаїзова та ін.
Метою статті є визначення факторів активізації мобільності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ.
На основі мети, опишемо завдання: вивчення наукових досліджень щодо формування мобільності
майбутніх соціальних педагогів; виділення особливостей формування мобільності майбутніх соціальних
педагогів у ВНЗ; опис факторів мобільності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні відбувається переосмислення науковцями
сутності мобільності. Комплексний аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що зміст поняття
"мобільність" розглядається неоднозначно: як здатність до діяльності взагалі; готовність до довільного
управління власною поведінкою і руховими діями; готовність до змін стереотипів, основу якої становить
адаптація та ін.
Зазначимо, що поняття "мобільність", "мобільний" у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови В. Бусела визначено таким чином: здатний до швидкого пересування; рухливий;
здатний швидко орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні форми діяльності [3: 682].
О. Білик розглянуто термін "мобільність" як найбільш загальної характеристики готовності індивіда
до якісних змін у житті. Цим самим науковцем зазначено, що мобільність входить в систему людського
капіталу, який приносить зручності не лише пов’язані із матеріальними цінностями, а й підвищує
соціальну самооцінку особистості. Зауважимо, що О. Білик описано види мобільності (освітню,
інформаційну, інтелектуальну, професійну, кваліфікаційну, трудову, комунікативну, адаптаційну,
пристосовницьку, ситуаційну, соціальну, територіальну, академічну, наукову [4: 9].
А. Артюшенком розтлумачено "особистісну мобільність" як здатність людини в результаті глибокого
усвідомлення мети, аналізу зовнішніх умов та імовірності її досягнення приймати оптимальні рішення
про спосіб дії, створювати у внутрішньому плані програму дій, свідомо мобілізувати індивідуальнопсихологічні можливості для досягнення мети, корегувати їх у контексті специфіки дії колективних
© Залібовська-Ільніцька З. В., 2015
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суб’єктів, здійснювати самооцінку, самокорекцію по ходу виконання дії і проводити самоаналіз
результатів діяльності загалом [5: 4].
І. Шпекторенком "інтелектуальну мобільність" описано як важливу характеристику інтелекту,
психологічним організмом котрої є гнучкість мислення. Відповідно науковцем зауважено, що
професійна мобільність не може існувати поза професією, професійною компетентністю, горизонтальновертикальним рухом кадрів. [6: 4].
Л. Хорунжою пояснено один із видів мобільності у контексті формування інтелектуальної
мобільності старшокласників [7: 4].
Отже, на основі аналізу нами розглянуто мобільність як здатність особистості ("майбутнього
соціального педагога", студента ВНЗ за напрямом підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка)
засвоювати нові знання, відновлювати і вдосконалювати наявні знання; усвідомлювати інформаційні
потоки; аналізувати, оцінювати та використовувати досвід для вирішення соціальних завдань,
професійного вдосконалення, встановлювати контакти з різними людьми у різноманітних життєвих
ситуаціях; сприймати швидко і органічно нові умови життєдіяльності, реагувати адекватно і об’єктивно
на зміни навколишнього середовища, приймати швидко рішення, відповідати вимогам нової діяльності,
приймати інший соціальний статус; змінювати умови свого звичного середовища.
Рушійною силою мобільності майбутніх соціальних педагогів є різні фактори. Для прозорого
усвідомлення понять "умова", "фактор", "причина", "явище" прослідкуємо їх тлумачення. Умови – це
необхідні обставини, які уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють
чомусь [3: 1506]. Фактор – умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник [3: 1526]. Причина –
підстава, привід для яких-небудь дій, вчинків [3:1140]. Явище – будь-який вияв змін, реакцій, перетворень,
що відбуваються в навколишньому природньому і соціальному середовищі [3: 1645]. Зазначимо, що
науковці пропонують розглядати поняття "фактори" не як всі об’єктивні умови, а лише як їх частину. Коли
показати ці поняття наочно, то умови – це загальна множина, а фактори – їхня підмножина.
Враховуючи думки науковців, виділимо такі фактори активізації мобільності: об’єктивні, суб’єктивні,
специфічні. Деталізуємо їх вплив на мобільність майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ.
Об’єктивні фактори активізації мобільності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ зумовлені
особливостями навчально-виховного середовища закладу, умовами навчальної діяльності. На досягнення
відповідного рівня мобільності майбутніх соціальних педагогів під час навчання у ВНЗ впливає як
теоретична, так і практична підготовка відповідно навчальним і робочим програмам напряму підготовки:
6.010106 Соціальна педагогіка.
Теоретична підготовка є:
– психологічною, яка здійснюється під час вивчення дисциплін ''Загальна психологія'', ''Вікова і
педагогічна психологія'', ''Соціальна психологія'' та ін.;
– педагогічна – у процесі вивчення курсів ''Вступ до спеціальності'', ''Соціальна педагогіка'',
''Дисципліни спеціалізації'' та ін.
Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів включає виконання завдань з соціальнопедагогічної практики, написання наукових робіт, публікації статей та ін.
Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальних дисциплін. Вона здійснюється за
такими напрямками: підготовка теоретичних питань до семінарських занять; виконання практичних
завдань до лабораторних занять; конспектування першоджерел; підготовка рефератів; виконання
індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань; підготовка до підсумкових модульних робіт;
підготовка до екзаменів або заліків.
Суб’єктивними факторами формування мобільності майбутніх соціальних педагогів є їх особистісні
риси (потреби, інтереси, ціннісні орієнтації тощо), що зумовлюють рішення індивіда про позитивні зміни
у навчанні, власному розвитку як готовність до змін стереотипів.
Потреби – це умови, які змушують до чогось, спричиняють щось; необхідність у чомусь; потрібність;
необхідність або бажання робити щось, діяти певним чином; потрібність; те, без чого не можна обійтись;
вимоги, які необхідно задовольнити; умови, необхідні для когось, чогось [3: 1090]. Інтереси – це увага до
когось, чого-небудь, зацікавлення кимсь, чимось; цікавість, захоплення; те, що найбільше цікавить
когось, що ставить зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, потреба; те, що йде на користь кому-, чомунебудь; з метою, заради чого-небудь; діло, справа; користь, вигода, прибуток [3: 501].
Ціннісні орієнтири – це ставлення людини до фактів, явищ навколишньої дійсності з огляду на їх
важливість, значимість; ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей; система її установок,
переконань, переваг, що виражаються в її поведінці.
Специфічні фактори мобільності майбутніх соціальних педагогів характерні тільки для фахівців даної
галузі. Вона виражається у готовності працювати в майбутньому у дитячих будинках, соціальних
притулках для неповнолітніх, реабілітаційних центрах, приймальниках-розподільниках для дітей та
підлітків та ін. Майбутньому соціальному педагогу необхідно бути комунікабельним, контактним
посередником між клієнтом і його оточенням, іншими суб'єктами соціальної роботи, разом визначати
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шляхи розв'язання проблеми, спонукати до дії, ініціативи, творчості, враховуючи можливості
особистості, поважати її гідність та унікальність; уміти слухати клієнта, проявляти витримку,
делікатність, тактовність, виконувати роль порадника, будувати взаємини на основі діалогу "рівний з
рівним"; проводити роботу в рамках своєї компетенції; нести персональну відповідальність за якість
своєї роботи; захищати і підсилювати достоїнство професії, удосконалювати професійні знання,
майстерність, рівень кваліфікації; не повчати, не наказувати, не використовувати професійні відносини в
особистих цілях, не піддаватися впливам і натискам, що призводять до негативних наслідків; сприяти
розвитку благополуччя суспільства шляхом: розширення особистих можливостей людей, приділяючи
особливу увагу людям з обмеженими функціональними можливостями; активної боротьби проти
несправедливості щодо різних верств населення стосовно їх національних, політичних і релігійних
переконань; створення умов для розвитку культур національних меншин; ініціатив, спрямованих на
зміни законодавства з метою покращання соціальних умов життя.
Фактори активізації мобільності майбутніх соціальних педагогів сприяють позитивному емоційному
сприйняттю студентами майбутньої професійної діяльності.
Наприклад, у студентів 4 курсу напряму підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка можна
простежити вплив факторів активізації мобільності: зміна соціальної позиції майбутніх соціальних
педагогів; підготовка до нового соціального статусу; прихильність професійним, етичним нормам та ін.
Висновки. Отже, мобільність зумовлюється виключно соціальними факторами. Мається на увазі
розширення можливостей здобути вищу освіту, зростання обсягів соціальних гарантій та пільг, що
надаються суспільством і державою з метою вирівнювання шансів на досягнення економічного і
соціального успіху, а також утвердження домінуючої структури цінностей і мотивації досягнень.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’язані з поглибленим аналізом методів
діагностики мобільності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ та обґрунтуванням результатів досліджень.
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Залибовская-Ильницкая З. В. Мобильность будущих социальных педагогов в ВУЗ:
факторы активизации.
В статье представлены факторы активизации мобильности будущих социальных педагогов в ВУЗ.
Рассмотрены научные подходы касательно толкования понятия "мобильность". Внимание
сосредоточено на видах мобильности (образовательную, информационную, интеллектуальную,
профессиональную, квалификационную, трудовую, коммуникативную, адаптационную,
приспособленческую, ситуативную, социальную, территориальную, академическую, научную) будущих
социальных педагогов в ВУЗ. Описано непосредственное влияние факторов активизации мобильности
будущих социальных педагогов на позитивное эмоциональное восприятие студентами будущей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: мобильность, будущий социальный педагог, факторы активизации мобильности
будущего социального педагога.
Zalibovs'ka-Il'nyts'ka Z. V. Future Social Teachers' Mobility in Higher Educational Establishments: Factors
of Activization.
The article presents factors, activating future social teachers' mobility in higher educational establishments.
Scientific approaches concerning the explanation of the notion ''mobility'' are considered. The attention is drawn
on types of future social teacher's mobility (educational, informative, intellectual, professional, qualificational,
labour, communicative, adaptative, time-serving, situative, social, territorial, academic, scientific) in higher
educational establishments. The direct influence of factors, activating future social teachers' mobility on the
positive emotional perception of future professional activity by students is described.
Кey words: mobility, future social teacher, factors, activating future social teacher's mobility.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ
У статті представлено сучасний стан та проблеми графічної підготовки студентів у технічних вищих
навчальних закладах, зокрема нафтогазового профілю. Детально розглянуто навчальний процес з
дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка", що є основою графічної підготовки
студентів. Запропоновано практичні рекомендації щодо реорганізації традиційних форм навчальної
роботи при викладанні дисципліни. Обґрунтовано необхідність постійного зв’язку графічних та
спеціальних фахових дисциплін для підготовки майбутніх інженерів.
Ключові слова: графічна підготовка, інженери, методика викладання, графічні дисципліни, самостійна
робота, навчально-методичне забезпечення.
Постановка проблеми. Закон "Про вищу освіту", прийнятий у 2014 році, визначає шляхи реформування
системи вищої освіти України, і, зокрема, технічної, відповідно до кращих світових тенденцій [1]. Це є
особливо актуальним при підготовці фахівців саме нафтогазової галузі, оскільки зараз наша держава відчуває
величезний дефіцит енергоносіїв. Україна протягом тривалого періоду не мала стратегічної програми
національного енергетичного розвитку, що негативно відображалось на формуванні та реалізації не тільки її
енергетичної, але й економічної політики. Бажання розширити національну паливно-енергетичну базу
України і зменшити залежність від імпорту призводить до необхідності освоєння нових доступних родовищ
нафти і газу. Подальше прагнення до збільшення видобутку вуглеводнів, підвищення ефективності їх
використання, умови кризового екологічного стану в Україні вимагають застосування екологічно чистих
технологій розвідки, буріння свердловин, видобутку, переробки, а також транспортування, зберігання та
реалізації нафти, газу і нафтопродуктів. Реалізація цих проблем вимагає роботи висококваліфікованих
фахівців нової формації, які відповідають сучасним вимогам. Тому покращенню якості підготовки інженерів
саме нафтогазового профілю повинна сьогодні приділятись підвищена увага.
Однією із найважливіших складових професійної культури інженера є ґрунтовна графічна підготовка.
Вона формує розуміння зображень на площині тривимірних об'єктів, розвиває просторову уяву, логічне
мислення та графічну культуру. Без цих якостей важко собі уявити грамотних фахівців нафтогазової
галузі, здатних проектувати сучасне обладнання та машини. Саме тому пошук шляхів покращення
графічної підготовки у вищих навчальних закладах, зокрема нафтогазового профілю, є сьогодні
надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку педагогічної думки багато
українських та зарубіжних учених досліджували питання ефективності графічної підготовки студентів:
О. М. Джеджула, М. М. Козяр, О. В. Конопля, М. М. Ожга, Г. О. Райковська, Л. Є. Шкіца, В. С. Моркун,
3. П. Бакум, L. Halim, A. Despande [2-11] та багато інших. Так, Л. Є. Шкіца зауважує, що для покращення
графічної підготовки значна увага повинна приділятись активізації самостійної роботи студентів [8: 10].
В. Моркун, З. Бакум наголошують, що одним із напрямів професійної підготовки інженера є
фундаментальна підготовка, основне завдання якої полягає у формуванні проектно-конструкторської
компетентності та всебічному розвитку студента як особистості, який прагне подальшого збагачення та
зростання свого освітнього потенціалу [9: 111]. Аналіз праць цих науковців вказує на необхідність
подальшого пошуку та впровадження ефективних прийомів викладання для покращення графічної
підготовки майбутніх інженерів, зокрема нафтогазової галузі. Недостатня графічна підготовка
абітурієнтів, значне скорочення кількості годин для вивчення курсів графічних дисциплін, збільшення
годин на самостійну роботу, загальна перевантаженість студентів обумовлюють необхідність постійного
пошуку методів і форм вдосконалення навчання. Це відноситься до викладання графічних дисциплін
усім студентам технічного спрямування.
Отже, метою роботи є узагальнення існуючого досвіду, напрацювань та визначення напрямків
вдосконалення та покращення графічної підготовки студентів технічних ВНЗ, зокрема, нафтогазового
профілю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вимоги сьогодення змінили вимоги до сучасного
інженера. Формування творчої особистості фахівця, придатної до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної
діяльності – основне завдання вищої освіти. Розв’язок цього завдання неможливий лише шляхом
передачі знань в готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перетворити студента з
пасивного споживача знань у фахівця, що вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її
вирішення, знайти оптимальний результат та довести його правильність. Рішення цього завдання багато
в чому залежить від змісту та технології навчання майбутніх інженерів, зокрема їхньої графічної
підготовки. Графічна освіта займає чільне місце в підготовці майбутніх інженерів у сфері техніки,
© Корнута В. А., 2015
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оскільки є базовою для вивчення багатьох фахових предметів під час навчання у ВНЗ. На початковій
стадії навчання в інженерному ВНЗ, зокрема Івано-Франківському національному технічному
університеті нафти і газу, графічна підготовка студентів здійснюється під час вивчення дисципліни
"Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка", що складається з двох модулів "Нарисна
геометрія" та "Інженерна і комп'ютерна графіка". Ця дисципліна викликає певні труднощі при вивченні з
ряду об'єктивних причин. Передусім, для одних студентів важким є розвиток просторового мислення
геометричними образами, що є необхідним для інженера. Це посилюється й прогалинами в шкільній
освіті – недостатнім рівнем графічної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах. І зараз в
деяких школах "Креслення" є дисципліною, необов'язковою до вивчення. Через це в учнів – майбутніх
студентів ВНЗ – недостатньо розвивається здатність до геометричного просторового уявлення.
Надолужувати це у ВНЗ досить складно, тим більше, що існує тенденція до скорочення навчальних
годин на графічну підготовку у технічних вишах, навіть при підготовці фахівців конструкторського та
механічного профілів. Крім того, при наборі студентів до ВНЗ на інженерно-технічні спеціальності
абсолютно не враховується їх схильність до просторової геометричної уяви. Для багатьох
першокурсників нарисна геометрія – це незвичайна дисципліна, на відміну від інших дисциплін, що
вивчаються в технічному ВНЗ на молодших курсах, – математики, фізики, хімії. Ці дисципліни для них
знайомі, вони просто продовжують їх вивчення. Нарисна геометрія вимагає ж, окрім отримання знань,
розвитку певного просторового мислення, а також креслярських навичок.
Графічна підготовка у технічних ВНЗ викликає у багатьох труднощі і у зв'язку з тим, що методика
вивчення багатьох розділів дисципліни ґрунтується на постійному індивідуальному виконанні
студентами великого обсягу графічних робіт. Ще одним істотним чинником, що знижує якість графічної
підготовки студентів в умовах дефіциту навчального часу, є трудомісткість дисципліни. Виконання
креслеників – це праця. І тільки через виконання великої кількості креслеників можна осягнути
дисципліну, розвинути як навички побудови проекційних зображень, так і їх читання. Ця особливість
вивчення дисципліни безпосередньо пов'язана з кількістю годин, в тому числі аудиторних, що
виділяються на її вивчення. Повинен залишатися якийсь мінімум навчальних годин на те, щоб студент
міг за активної консультативної та іншої підтримки викладача освоювати побудови проекційних
зображень, вивчати прийоми побудови зображень, розвиваючи свою просторову геометричну уяву,
набувати креслярських навичок та ін. Крім того, варто виділяти навчальні години на регулярний
контроль знань студентів на протязі семестру, особливо, якщо аудиторних годин не вистачає на
виконання одержаних завдань, і студент отримує право завершувати їх у домашніх умовах. Виконання в
домашніх умовах, як відомо, загрожує тим, що студент може піти шляхом несамостійної роботи над
креслениками і приносити на перевірку роботи, виконані кимось іншим або скопійовані з готових. У
цьому випадку своєчасний контроль дозволяє виявити таких студентів та вжити необхідних заходів.
Таким чином, для забезпечення прийнятної якості графічної підготовки студентів необхідно або
створити всі умови для виконання ними графічних завдань в аудиторії в присутності викладача, або
виділити в достатньому обсязі навчальні години на перевірку графічних робіт у позаурочний час і
обов'язковий регулярний проміжний контроль знань протягом усього семестру, а також консультації.
Розглянемо детальніше навчальний процес із дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і
комп'ютерна графіка", що є основою графічної підготовки студентів. Згідно робочих навчальних планів
він реалізується в різних видах навчальної роботи: лекціях, практичних заняттях, лабораторних роботах
та самостійній роботі студентів.
Лекція є основною формою навчання студентів теоретичним основам курсу, базою для їх подальшої
навчально-пізнавальної діяльності. Відомо, що лекційний курс із цієї дисципліни супроводжується
складними графічними побудовами, які вимагають певної логічної послідовності й чіткості виконання
операцій алгоритмів розв'язання метричних і позиційних завдань. Тому виконання великої кількості
креслень на дошці традиційним способом за допомогою крейди, лінійки та циркуля малоефективно. Нові
практично необмежені можливості поліпшення якості подачі навчального матеріалу надають
мультимедійні технології. На кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ розроблено
мультимедійний курс лекцій на 36 годин з нарисної геометрії та 18 годин з інженерної і комп’ютерної
графіки, що містить загалом більше 500 слайдів. При розробці ілюстрацій прагнули до оптимального
поєднання наочності і слова. Тому мультимедійні лекції дозволяють передати студентам змістовну
частину дисципліни в більш доступній, наочній формі з використанням тривимірних моделей, Flashтехнологій, відеофрагментів, анімації та кольорових ефектів. Естетичне сприйняття лекційних матеріалів
досягається використанням однакового шаблону оформлення слайдів. Крім того, поетапний
(покроковий) розв’язок різних геометричних задач [12: 69], побудова креслеників із їх подальшим
розвитком у процесі читання лекції сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу, розвитку
логіки і просторової уяви студентів (рис. 1). Такий підхід дуже ефективний для подачі матеріалу саме з
графічних дисциплін.

98

В. А. Корнута. Шляхи покращення графічної підготовки майбутніх інженерів нафтогазового профілю

Рис.1. Оформлення слайдів покрокового розв’язку задачі "Відстань від точки до площини".
Кожна окремо взята лекція складається з набору слайдів, розроблених в програмі Microsoft Office
PowerPoint. Слайди відібрані в певній послідовності відповідно до навчальних питань лекції та
представляють собою необхідний ілюстративний матеріал у вигляді малюнків, креслеників, таблиць,
схем. При необхідності, є можливість повернутися в будь-який розділ лекції для відповіді на питання, що
виникли. Розроблені мультимедійні лекції застосовуються в двох варіантах: як сучасний дидактичний
засіб на лекціях і як навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами всіх форм
навчання. Аналіз досвіду проведення лекцій традиційних і з використанням мультимедійних навчальних
засобів засвідчив, що пізнавальна активність, обсяг і якість засвоєння студентами матеріалу в
останньому випадку значно підвищується. Якщо в процесі читання лекцій виникає необхідність
доповнення, пояснення будь-яких моментів, які не були враховані в підготовленому матеріалі, у
викладача є можливість використання традиційної дошки та крейди.
Лекційний курс з "Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки" є теоретичною базою для
проведення практичних занять. Практичні заняття призначені для формування у студентів навичок
застосування теоретичних знань при розв’язку різноманітних геометричних задач. На кафедрі графіки
використовуються три методи проведення практичних занять:
• викладач розв’язує завдання біля дошки традиційним способом або пояснює послідовність
розв’язку, не залучаючи для цієї мети студентів. У ході вирішення завдань студенти відповідають на
поставлені теоретичні питання;
• студенти вирішують завдання біля дошки, в основному в класичному стилі під керівництвом
викладача за участю, при необхідності, інших студентів групи. Найбільш підготовлені студенти для цієї
мети заздалегідь готують презентації в якості індивідуального завдання;
• студенти вирішують завдання самостійно. Викладач, при необхідності, дає рекомендації щодо їх
вирішення і відповідає на питання студентів. Потім проводиться спільне обговорення розв’язаних завдань.
Досвід викладання показує, що при проведенні будь-якого практичного заняття не можна
використовувати тільки один із цих методів. Залежно від конкретного етапу заняття, викладач визначає
доцільність застосування того чи іншого методу його проведення. Синхронність вирішення завдань
викладачем і студентами досягається використанням роздаткових матеріалів або практикуму, що містить
завдання до всіх практичних занять. При цьому навчальні питання кожного практичного заняття повинні
відповідати матеріалу попередньої лекції. Кількість завдань у практикумі повинна бути більшою за той
обсяг, що можна вирішити на практичних заняттях. Це дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до
навчання студентів із різною підготовкою.
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Крім того, на практичних заняттях проводиться контроль глибини засвоєння лекційного матеріалу
або самостійно вивчених навчальних питань. Для цієї мети використовується тестування всіх студентів
навчальної групи одночасно загальною тривалістю не більше п'яти-десяти хвилин із використанням
достатньої кількості варіантів завдань, що мають однозначні відповіді.
Інноваційні технології використовуються також при викладанні комп'ютерної графіки. Для вивчення
комп’ютерної графіки в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
використовують графічний редактор КОМПАС компанії АСКОН. Цей редактор є не лише
машинобудівельною системою, а й архітектурно-будівельною, а також придатний для виконання креслень
нафтогазової галузі будь-якої складності. Методика проведення лабораторних робіт з комп'ютерної графіки
передбачає: проведення комп'ютерного тестування у вигляді бліц-опитування перед початком кожного
заняття; читання міні-лекцій із кожної нової теми з використанням мультимедійних презентацій;
проведення комп'ютерного практикуму зі створення та редагування креслеників деталей. Для проведення
лабораторних робіт розроблені методичні вказівки в паперовому та електронному варіантах. При вивченні
комп’ютерної графіки у студентів можуть виникати труднощі при виконанні лабораторних робіт. На
кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ з метою полегшення вивчення комп’ютерної
графіки розроблені лабораторні роботи у вигляді відео-уроків [8]. Цілий відео курс складається з окремих
фільмів-лабораторних робіт, кожен із них демонструє дії викладача з поясненнями та коментарями.
Студенти можуть переглянути відео фільм, коли у них виникають питання щодо виконання роботи. Дані
відео матеріали є вільними для копіювання студентами і можуть бути використані для самопідготовки.
Крім того, використання машинної графіки в навчальному процесі дозволяє скоротити терміни виконання
графічних робіт та підвищити якість графічної документації.
Велику роль в покращенні графічної підготовки студентів відіграє самостійна робота, обсяг годин
якої дорівнює половині загального обсягу годин, виділених на предмет. Для успішної організації
самостійної роботи обов’язково потрібне навчально-методичне забезпечення. З цією метою викладачами
кафедри розроблені методичні матеріали, що дозволяють студентам самостійно вивчати і повторювати
матеріал з урахуванням індивідуальних особливостей ступеня його засвоєння. Розроблені посібники [12]
містять значну кількість ілюстративного матеріалу, який відрізняється наочністю демонстрації розв’язку
геометричних задач і докладним покроковим описом алгоритмів їх вирішення. Це робить посібники
цікавими і доступними, дозволяє студентам успішно вирішувати завдання за аналогією, а також
застосовувати отримані знання для пошуку вирішення прикладних завдань конструкторського напряму.
Доцільно зауважити, що самостійна робота формує самостійність не тільки як сукупність умінь і
навичок, а й як рису характеру, що грає істотну роль у розвитку особистості, а це вельми актуально для
сучасного професіонала. Для ефективної графічної підготовки студентів, враховуючи їх індивідуальні
особливості характеру та індивідуальні здібності, можна використовувати різні види самостійної
діяльності: робота з технічною літературою, довідниками, збірками стандартів, методичними
посібниками (розділ інженерної графіки), рішення позиційних, метричних і конструктивних завдань за
різними ступенями складності (розділ нарисної геометрії), участь у тестуванні. Також студенти можуть
самостійно працювати в комп'ютерних графічних редакторах. Для того щоб навчити студентів
самостійно планувати свою діяльність протягом семестру, викладач на першому занятті знайомить їх з
календарним планом вивчення дисципліни, повідомляє кількість розрахунково-графічних робіт і терміни
їх захисту. Це значно полегшує виконання самостійної та індивідуальної роботи, допомагає студентам
визначати її обсяг та час, необхідний для виконання. Неодмінною умовою підвищення ефективності
самостійної роботи студентів є контроль і своєчасна допомога викладача.
Для покращення графічної підготовки студентів хотілось би також підкреслити важливість реалізації
безперервності графічної освіти, що дозволяє підготувати випускників ВНЗ до комплексного
використання всіх дисциплін, що вивчаються, тобто інтеграції навчальних дисциплін усіх циклів у
майбутній професійній діяльності. При використанні сучасних робочих навчальних планів підготовки
бакалаврів утворилися значні перерви в практичному використанні одержаної графічної підготовки, що
негативно впливає на виконання курсових проектів з графічною частиною при подальшому навчанні.
Наприклад, для напряму бакалаврату "Нафтогазова справа" виконання графічних робіт передбачено
лише на третьому курсі, тоді як вивчення дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна
графіка" завершується на першому. Під час такої перерви частково забуваються теоретичні знання та
навички виконання графічних робіт. Розв’язок цієї проблеми лежить в площині використання
міжпредметних зв’язків. Крім того, для підвищення зацікавленості студентів та підвищення "значущості"
предмета в їх очах, програма графічних дисциплін повинна містити приклади практичного застосування
теорії для розв’язку прикладних завдань. Це можливо, якщо класичні геометричні задачі наповнити
технічним змістом, застосовуючи спеціальні терміни. Такі спроби наблизити вивчення предмета до
майбутньої спеціальності дають можливість студенту, ще навчаючись на першому курсі, зрозуміти
важливість графічної підготовки та необхідності ґрунтовного оволодіння нею. В подальшому всі
одержані знання та навички будуть застосовані студентами при вивченні фахових дисциплін та
виконанні курсового і дипломного проектування. Як наочний приклад можна навести розв’язок багатьох
інженерних завдань з нафтогазової справи з використанням методів нарисної геометрії та інженерної
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графіки. Наприклад, визначення дійсної величини відстані між гірськими виробками, визначення
відстані від центру заряду до пласта корисних копалин та ін. При вивченні окремих тем інженерної
графіки (наприклад, кресленики складаних одиниць) майбутнім інженерам варто знайомитись з
креслениками найпростішого нафтогазового обладнання.
Висновки. Отже, в статті розглянуті нові підходи до вивчення дисципліни "Нарисна геометрія,
інженерна і комп’ютерна графіка", що сприятимуть підвищенню рівня графічної підготовки випускників
ВНЗ, зокрема нафтогазового профілю, та забезпечують формування професійно важливих якостей у
майбутніх інженерів.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2014 р.
Корнута В. А. Пути улучшения графической подготовки будущих инженеров
нефтегазового профиля.
В статье представлено современное состояние и проблемы графической подготовки студентов в
высших технических учебных заведениях, в частности нефтегазового профиля. Подробно рассмотрен
учебный процесс по дисциплине "Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика",
который является основой графической подготовки студентов. Предложены практические
рекомендации по реорганизации традиционных форм учебной работы при преподавании дисциплины.
Обоснована необходимость постоянной связи графических и специальных профессиональных дисциплин
при подготовке инженеров.
Ключевые слова: графическая подготовка, инженеры, методика преподавания, графические
дисциплины, самостоятельная работа, учебно-методическое обеспечение.
Коrnuta V. А. Ways of Improving Graphic Preparation of Future Oil and Gas Engineers.
The research deals with the current state and problems of students’ graphic preparation in technical
universities, including oil and gas profile. It is shown, that Ukraine needs the professionals’ international level
in oil and gas industry nowadays. Professional engineer’s culture is impossible without the substantial graphic
preparation. The main problems that hinder obtaining of graphic preparation quality of the first-year students in
universities are analyzed. Theу are insufficient of applicants’ graphic preparation, significant reduction of the
amount of hours for studying graphic disciplines, increasing hours of the unsupervised work, students’ total
overload. Mechanisms of their elimination are suggested. The educational process in the discipline "Descriptive
Geometry, Engineering and Computer Graphics," which is the basis of the students’ graphic preparation is
reviewed in details. The educational process is realized in various forms of the educational work: lectures,
practical lessons, laboratory works and students’ unsupervised work. Practical recommendations for the
reorganization of traditional forms of teaching are offered. The role of the students’ unsupervised work for
improving the graphic preparation is substantiated. The necessary training and methodological support for the
successful organization of the unsupervised work is worked out. It allows students to learn and repeat the
material taking into account individual characteristics of its degree of assimilation. It is shown that the
unsupervised work forms independence not only as a set of skills, but also as a trait of character that plays an
important role in the individual’s development, and this is very important for the modern professional. A
necessity of constant connection of students’ graphics education and special professional disciplines for
preparing future engineers is recognized. It allows preparing graduates to integrated use of all the educational
subjects, which integrate disciplines of all cycles in their future careers. Thus, the article considers new
approaches to the study of the subject "Descriptive Geometry, Engineering and Computer Graphics," which will
contribute to the graduates’ graphic preparation in the sphere of oil and gas profile.
Key words: graphic disciplines, graphic preparation, methods of teaching, unsupervised work, training and
methodological support.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МОРАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ У НАУКОВІЙ
ДУМЦІ УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність процесу
морального виховання дітей шкільного віку, проведено аналіз різноманітних підходів до вирішення цієї
проблеми. Результати проведеного аналізу свідчать про необхідність морального виховання дітей
шкільного віку, що складає основу загального морального розвитку зростаючої особистості. Наше
дослідження підтверджує, що на процес підвищення рівня моральної освіти і моральних основ
підростаючого покоління істотно впливає взаємодія сім’ї і школи, сприяючи всебічному розвитку і
підготовці молоді до сучасного життя в суспільстві.
Ключові слова: моральне формування, моральні чинники, моральні цінності, моральне виховання.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства набуває актуальності підвищення
рівня моральності особистості. Одне з основних завдань виховання особистості є моральне формування
дітей шкільного віку. Моральне формування є цілісною системою наукових, філософських, соціальнополітичних, моральних поглядів на світ (природу і суспільство).
Мета статті – пошук можливостей підвищення ефективності морального формування дітей
шкільного віку в умовах сучасності. Завданням даної статті є висвітлення важливості та необхідності
підвищення ефективності процесу морального формування дітей шкільного віку.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз наукової
літератури свідчить про інтерес науковців до проблеми морального формування підростаючого
покоління (Г. Афоніна, В. Білоусова, А. Гусейнов, І. Кон, Л. Столяренко, І. Харламов та інші). Однак
питанню морального формування дітей шкільного віку у наукових роботах уваги приділено недостатньо.
Виклад основного матеріалу. Сполучаючи в собі складну сукупність ціннісних стосунків
підростаючої особистості до навколишньої дійсності, науковий світогляд інтегрує всі її властивості й
якості, об’єднує їх в єдине ціле, визначає моральну орієнтацію, особисту позицію, тип моральної
поведінки і діяльності, що сприяє загальному формуванню дитини.
Дослідженням проблеми морального формування дітей шкільного віку займаються вітчизняні і
російські дослідники. Так, І. Кон відзначав моральне формування особистості як "сукупність усіх
соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм, цінностей, що
дає йому змогу функціонувати як повноправному члену суспільства" і додавав, що процес морального
розвитку людини включає не лише усвідомлені, контрольовані, цілеспрямовані впливи (виховання в
широкому змісті цього слова), а й стихійні, спонтанні процеси, які тим чи іншим чином позначаються на
її формуванні" [1: 225].
На його думку, в реальному житті особистість не тільки адаптується до навколишнього середовища і
засвоює моральні норми та правила, які її пропонує суспільство, але й намагається створити нове,
перетворюючи себе і навколишній світ. Така поведінка підростаючої особистості свідчить про її бажання
до активної взаємодії з оточуючими людьми, що зумовлює духовно-моральні зміни як в самої
особистості, так і в суспільстві [1].
У свою чергу, Л. Столяренко зазначив особливе значення морального формування особистості "в
певних соціальних умовах засвоєння людиною морального досвіду, в ході якого вона перетворює цей
досвід у власні цінності та орієнтації, вибірково запроваджує в свою систему поведінки ті норми і
шаблони поведінки, які прийняті у суспільстві або групі. Норми поведінки, норми моралі, переконання
людини визначаються тими нормами, які прийняті в даному суспільстві" [2: 92].
В процесі дослідження проблеми морального формування дітей шкільного віку варто відзначити
ефективність положення Г. Афоніної про психолого-педагогічний портрет школяра, від якого суттєво
залежить його рівень морального розвитку. На думку дослідниці, моральне формування особистості
обумовлене багатьма факторами:
- Розшарування суспільства в умовах ринкової економіки сприяє розвитку у школярів заздрості,
прагнення до наживи, знецінення особистих духовних якостей.
- Матеріальні блага, придбані нечесною дорогою, знижують в очах дитяти чесне і добросовісне
відношення до праці і сприяють деформації моральних понять (старанності, сумлінності, активності,
творчого підходу).
- Підвищення комфортності сім’ї (ізольовані квартири) розриває родинні зв’язки поколінь,
втрачаються авторитет і вплив старших у сім’ї.
© Короленко В. Л., 2015
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- Зниження шлюбного віку призводить до частих розлучень, появи неповних сімей. Дітей
виховують батьки, які самі не мають життєвого досвіду, заражені вещизмом, мають низький рівень
духовного розвитку.
- Сім’ї сьогодні не справляються зі своїми функціями: економічною, демографічною,
психологічною (створення сприятливого мікроклімату в сім’ї), педагогічною (знання про виховання
дітей). Це призводить до зниження ефективності родинного виховання.
- В сучасних дітей, відсутнє бажання до навчання і в більшості з них немає пізнавального інтересу.
- Вільний час, який сприяє розвитку особистості, часто використовується без користі.
- Армія не виконує головної функції – школи дорослішання юнаків. Наслідком конфліктів, що
вирішуються з позиції сили, є загибель хлопців, які служать в армії. Відсутність роботи за фахом
розвиває в молоді інфантилізм, неможливість повноцінного формування моральних якостей особистості
(відповідальності, старанності, сумлінності, ініціативності, тощо) [3: 43-45].
Поняття моралі А. Гусейнов і Р. Апресян відзначили як "панування розуму над афектами, як
прагнення до вищого блага; як добру волю і безкорисливість мотивів; як здатність жити в людському
суспільстві; як людяність і суспільну форму відносин між людьми" [4: 26].
На думку І. Харламова, процес морального формування дітей шкільного віку доцільно поділяти на
два блоки: 1) об’єктивний (описово-констатуючий), заснований на морально-гностичній діяльності
індивіда, який спрямований на пізнання моралі, зокрема, на утворення моральних знань, що виступають
у формі моральних уявлень, понять, суджень; 2) суб’єктивний, заснований на формуванні ставлень
особистості до соціальних норм і правил, що виступають у формі таких структурних елементів моральної
свідомості, як моральні переконання, погляди, ідеали, світогляд [5].
Досліджуючи проблему морального формування школярів, М. Боришевський відзначив в цьому
процесі важливість отримання ними моральних знань (обсяг, оперативність, усвідомленість, міцність) і
виділяє три рівні засвоєння моральних знань:
1) властива здатність дітей і підлітків до засвоєння визначеного обсягу знань у формі моральних
понять, які ще недостатньо усвідомлені й рідко використовуються в нестандартних ситуаціях;
2) характеризується наявністю в підлітків визначеного обсягу знань і здатності їх оперативно
використовувати;
3) засвоєння моральних знань припускає їх готовність усвідомлено і творчо застосовувати знання в
різних ситуаціях [6].
У дослідженнях В. Білоусової відзначається, що діти шкільного віку здатні ефективно сприймати
моральні знання і норми. Дослідниця свідчить, що сучасні школярі вважають для себе пріоритетними
такі цінності: родина і любов, свобода і незалежність, матеріально забезпечене життя, престижна робота
й успішна кар’єра, можливість займатися бізнесом, справедливість, можливість реалізувати себе і
проявити творчість, гуманні стосунки між людьми, рівноправність, культурно-естетичні цінності,
колективізм, модний одяг, влада, практичні уміння, прояв милосердя [7].
Характеризуючи моральне формування особистості Н. Бордовська і А. Реан зазначили, що процеси
виховання і навчання невід’ємні одне від одного і спрямовані на людину одночасно, що ускладнює
можливість виділити окремі елементи впливу освітніх і виховних дій на розвиток особистості.
Проведений нами аналіз наукової і психолого-педагогічної літератури стосовно розуміння та організації
процесів навчання і виховання свідчить, що в них є свої особливості. Теорія і методика виховання є
розділами загальної педагогіки, які містять принципи і методи, цілі і зміст процесу виховання [8].
Моральне формування як складова виховного процесу спрямоване на зміну психічного стану людини,
світогляду і свідомості , знань і способу діяльності особистості, її ціннісних орієнтацій. Моральне
формування дитини як складний процес залежить від багатьох факторів (місце проживання, суспільних
цінностей, сімейних стосунків, стосунків у школі, мистецтва і засобів масової інформації) [8].
Серед чинників, які мають безпосередній вплив на ефективність морального формування, необхідно
виділити дві групи: об’єктивну і суб’єктивну.
Групу об’єктивних чинників складають:
- генетична спадковість і стан здоров’я дитини;
- соціальний і культурний рівень сім’ї;
- обставини біографії членів родини;
- культурні традиції сім’ї;
- професійний і соціальний статус батьків у суспільстві;
- особливості життя в країні.
Групу суб’єктивних чинників складають:
- психічні особливості дитини, світогляд, ціннісні орієнтації, внутрішні потреби і інтереси вчителя і
учня;
- система стосунків з навколишніми;
- виховні дії, спрямовані на дитину з боку окремих людей, груп, об’єднань [8].
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Результати нашого дослідження свідчать про те, що виховна дія може реалізовуватися різними
способами і на різних рівнях сформованості особистості, а також за допомогою самовиховання
(управляючи своїм психологічним станом, поведінкою і активністю).
У цьому контексті доречно згадати твердження В. Сухомлинського, який відзначив важливість
морального самовиховання особистості у її загальному розвитку: "Якби людину виховував тільки хтось, а
сама себе вона не виховувала, то вона не стала б найвищою цінністю серед усіх інших цінностей світу, не
піднялася б на той щабель морального розвитку, з якого їй видно не тільки інших людей, а й саму себе.
Вихованою можна назвати в повному розумінні тільки ту людину, яка вміє виховувати себе" [9: 412].
Відповідно О. Грива стверджує, що у навчально-виховному процесі формування особистості та
стосунків (життєвих змістів, духовних, культурних та моральних цінностей, засвоєння зразків взаємин із
навколишніми) важливим елементом виховання є моральне формування, яке вимагає правильних
орієнтирів, підтримки і допомоги з боку загального навчального закладу. Процес становлення
особистості ґрунтується на стимулюванні в неї прагнення до розвитку і самовиховання, самовизначення і
самореалізації, формування соціально значущих рис (доброта, чесність, ввічливість, гідність, тощо).
Отриманий особистістю життєвий досвід сприяє ефективності виховання і бажанню виконувати
різноманітні суспільні функції у різних напрямках духовної культури, спілкування [10].
Спілкування є невід’ємною частиною людського життя і має значний вплив на моральне формування
особистості (різний рівень освіти і ерудиції навколишніх сприяє розумовому і духовно-моральному
саморозвитку дитини). Під час спілкування учителя і учня гармонізуються зовнішні умови педагогічного
середовища й внутрішній світ дитини, що сприяє порозумінню між ними. Розуміючи важливість
спілкування у моральному формуванні майбутньої особистості Г. Ковальов стверджував, що "Діалог
створює оптимальний психологічний режим для повноцінних і відкритих стосунків між людьми, за його
допомогою запускаються найбільш глибинні й інтимні механізми психічного, які забезпечують
можливість здорового розвитку і саморозвитку людини" [11: 20]. Під час діалогу співрозмовник, бачить
себе як із власних позицій, так і із позицій іншої людини, що є важливим для педагогічного процесу,
оскільки це створює підґрунтя для рефлексії, моральної відповідальності, критичного мислення
особистості. Отже, можна стверджувати, що за таких умов відбувається самоаналіз, самокоригування
поведінки, діяльності та вчинків дитини, а також сприятиме її самовихованню, розвитку і
вдосконаленню. У цьому контексті доречно згадати дослідження А. Калініченко, який зазначив, що
"самовиховання – це свідома діяльність людини, спрямована на вироблення, вдосконалення або зміну
нею своїх якостей… Завдяки самовихованню забезпечується свідоме сприйняття зовнішніх регулюючих
факторів, а особистість стає активним суб’єктом свого творення" [12: 1].
Висновки та перспективи подальшого розгляду. Спираючись на отримані результати нашого
дослідження, можемо стверджувати, що основами ефективного морального формування дітей шкільного
віку є: скоординована взаємодія сім’ї і школи в процесі виховання школярів; особистий моральний приклад
учителя; індивідуальні особливості дитини; взаємини школярів з оточуючими у школі, дома і на вулиці.
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Короленко В. Л. Подходы к определению сущности морального формирования в научной мысли
украинских и русских исследователей.
На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы определена сущность
процесса морального воспитания детей школьного возраста, проведен анализ разнообразных подходов к
решению этой проблемы. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости
морального воспитания детей школьного возраста, которое составляет основу общего морального
развития растущей личности. Проведенное нами исследование подтверждает, что на процесс
повышения уровня морального образования и моральных основ подрастающего поколения существенно
влияет взаимодействие семьи и школы, способствуя всестороннему развитию и подготовке молодёжи к
современной жизни в обществе.
Ключевые слова: моральное формирование, моральные факторы, моральные ценности,
моральное воспитание.
Korolenko V. L. Approaches to the Determination of Moral Essence Formation in the Scientific Thought by
Ukrainian and Russian Researchers.
On the basis of the theoretical analysis of the psychological-pedagogical literature the essence of the process of
pupils’ moral upbringing is determined; the analysis of various approaches to the solution of this problem is
done. Results of the performed analysis witness the necessity of pupils’ moral upbringing, composing the basis of
growing personality’s general moral development. The performed research testifies that the interrelation of
family and school influences on the process of increasing the level of growing generation’s moral education and
moral bases, promoting to the all-round development and youth’s preparation to the modern life in the society.
Key words: moral formation, moral factors, moral values, moral upbringing.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Доведено актуальність проблеми збереження та зміцнення здоров’я майбутніх військових фахівців у
процесі навчання у вищих військових навчальних закладах. Структуровано освітнє середовище у ВВНЗ як
єдність соціального, інформаційного, змістово-діяльнісного, просторово-предметного, соматичного
компонентів. Визначено теоретико-методичні засади, обґрунтовано модель педагогічної системи,
висвітлено суть і механізми формування здовов’язберігаючого освітнього середовища у ВВНЗ.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, освітнє середовище, вищий військовий
навчальний заклад, курсант, офіцер.
Постановка проблеми. У контексті визначення чинників, які впливають на стан здоров’я майбутніх
військових фахівців, проблема формування здоров’язберігаючого освітнього середовища у вищих
військових навчальних закладах (ВВНЗ) є надзвичайно актуальною, що підтверджує аналіз наукових
досліджень та публікацій. Так, науковці О. Бантюкова, М. Горліченко, Н. Івашко, Н. Нечипор
наполягають на необхідності компетентного психолого-педагогічного супроводу, своєчасного виявлення
ризиків для суб’єктів освітнього середовища; експертизі та моніторингу оцінки ефективності заходів
щодо забезпечення безпеки середовища у середніх (ліцеях, кадетських корпусах) та вищих військових
навчальних закладах, організаціях і підприємствах, що обслуговують усі види транспорту (авіаційного,
водного, залізничного, автомобільного) [1-4].
Наголошуючи на міжнародному статусі проблеми, зазначимо, що у Збройних Силах країн НАТО
кар’єра командирів (начальників) усіх рангів залежить від здатності забезпечити належний рівень
професійного здоров’я особового складу. Для цього створено центри фізичного розвитку та
вдосконалення, споруджено велику кількість спортивних майданчиків, затверджено програми зміцнення
морального клімату, поліпшення соціально-побутових умов, організації відпочинку та розваг,
проводиться серйозна боротьба з соціальними відхиленнями в поведінці військовослужбовців. Для
порівняння: у Збройних Силах України військовослужбовець часто вважає за краще бути хворим, ніж
здоровим, бо хвороба на деякий час звільняє його від складних умов військової служби, а в багатьох
випадках забезпечує звільнення зі Збройних Сил.
Дослідження виявили незадовільний стан здоров’я та низький рівень фізичної підготовки у майже
половині осіб молодого поповнення. Ситуацію ускладнюють висока щільність проживання, низька
температура повітря у спальних приміщеннях, недоліки у харчуванні, водопостачанні, електропостачанні
та гігієнічному утриманні, а також екстремальні умови професійної діяльності (фізичні і психічні
переобтяження, негативний вплив шуму, вібрації, електромагнітних полів, джерел радіаційного
випромінювання, токсичних сполук).
Зазначене актуалізує проблему формування у ВВНЗ освітнього середовища, яке сприяло б формуванню,
збереженню, зміцненню та відтворенню здоров’я всіх суб’єктів освітньо-професійної діяльності.
Метою статті є висвітлення суті, параметрів, технології формування здоров’язберігаючого освітнього
середовища у ВВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження [5] дозволило визначити здоров’я людини як
систему, що поєднує розумові, фізичні, духовні, психічні, моральні сутнісні сили людини, які
забезпечують її повноцінну та продуктивну життєдіяльність. Зазначимо, що здорова людина здатна
досконало адаптуватися до впливу на організм факторів оточуючого середовища. Під збереженням
здоров’я будемо розуміти процес і результат упровадження засобів і методів психолого-педагогічної
підтримки та супроводу, профілактики та запобігання негативної дії чинників ризику щодо забезпечення
нормального та безперебійного функціонування фізичної та психічної підсистем людини.
Під освітнім середовищем вищого військового навчального закладу будемо розуміти оточення
суб’єктів освітньої діяльності, в якому можна виділити соціальний, інформаційний, змістовнодіяльнісний, просторово-предметний, соматичний компоненти. Суб’єкти освітньо-професійної діяльності
та взаємодії складають суб’єктну частину освітнього середовища.
Так, соціальний компонент освітнього середовища інтегрує соціальні контакти суб’єкта освітньопрофесійної діяльності та педагогічної, військово-службової взаємодії на рівні соціуму, освітньої
установи (ВВНЗ), її підрозділів (факультету, курсу, навчальної та різного роду референтних груп).
Зазначені контакти виражаються у педагогічних, військово-професійних, службових, міжособистісних
взаєминах, у процесі яких відбувається засвоєння змісту освіти, досвіду освітньо-професійної діяльності,
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культурних норм життєдіяльності, наслідування способу життя, поведінки. Соціальний комфорт людини
визначається ''устроєм'' академічної групи, реальним місцем у структурі групи, залученням до інших груп
і угруповань, рівнем захищеності в колективі від різного роду посягань.
Інформаційна складова освітнього середовища регулює внутрішній розпорядок освітнього закладу за
державними законами, військовими статутами, статутом навчального закладу, наказами, вимогами,
дорученнями, повідомленнями, традиціями, корпоративною культурою, правилами суспільної та
особистісної безпеки (у приміщеннях, на дорозі, у повітрі). Неабияке значення мають засоби наочності,
реклами, ідеї, виражені в тій чи іншій формі, вимоги (щодо форми одягу, стройові).
До просторово-предметної складової освітнього середовища входять територіальні, географічні,
кліматичні, матеріальні, фізико-хімічні, біологічні, санітарно-гігієнічні умови проживання, навчання,
служби, побуту (архітектура житла, одяг, предмети широкого вжитку, власність, устаткування).
Соматичну частину середовища відносно психіки людини становить власний організм та його стани. Як
свідчить структурний аналіз освітнього середовища ВВНЗ, його складові як безпосередньо, так і
опосередковано впливають на стан здоров’я суб’єктів освітньо-професійної діяльності.
Здоров’язберігаюче освітнє середовище ВВНЗ схарактеризуємо як сукупність управлінських,
організаційних, навчальних умов, що забезпечують формування, збереження, зміцнення та відтворення
соціального, фізичного, психічного здоров’я суб’єктів освітньо-професійної діяльності, педагогічної та
військово-службової взаємодії.
Загальнонаукові засади дослідження складають положення філософії людиноцентризму,
гуманістичної психології, що відображує високий рівень людинолюбства, душевної теплоти, глибокої
поваги до людини, її гідності та здоров’я, знання життя, підкреслює роль соціологічних, політичних,
економічних, антропологічних факторів формування та розвитку особистості.
Формування здоров’язберігаючого освітнього середовища має відбуватися в руслі реалізації
концепцій педагогіки співробітництва та життєтворчості, які сприяють найвищим особистісним
досягненням, життєвій, освітній, професійній продуктивності, формуванню турботливих, чуйних і
відданих взаємин, забезпеченню психологічного здоров’я, соціально-комунікативної компетентності. В
освітньому середовищі будь-якого навчального закладу має бути забезпечене формування спеціальних
знань, вмінь, навичок збереження, зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового
способу життя, а також впровадження педагогічних технологій самовдосконалення, укріплення свого
тіла, психіки, емоцій, роботи над розвитком своїх природних задатків, здібностей, талантів, виховання
гуманного ставлення до світу, оточення, самого себе.
Методологію формування здоров’язбережувального освітнього середовища складає цілісний
методологічний підхід в єдності акмеологічного, аксіологічного, валеологічного, компетентнісного,
ресурсного аспектів. Так, акмеологічний підхід актуалізує найважливіші надбання наук про людину
щодо єдності навчання, виховання та розвитку, надання можливостей для самореалізації особистості,
досягнення нею успіху в різноманітних сферах діяльності. Аксіологічний підхід спрямований на
трансляцію та засвоєння майбутніми військовими фахівцями пріоритетних цінностей, пов’язаних із
збереженням життя та зміцненням здоров’я. Валеологічний підхід пов’язаний із упровадженням до
освітнього процесу здоров’язбережувальних технологій (педагогічних, соціально-адаптованих, медичногігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, екологічних). Урахування компетентнісного підходу забезпечує
формування в курсантів ключових компетенцій щодо забезпечення життєздатності, життєтворчості,
збереження, зміцнення, відновлення здоров’я, здорового способу життя. Ресурсний аспект забезпечує
раціональне використання зовнішніх і внутрішніх ресурсів оздоровлення освітнього середовища ВВНЗ.
Вивчення наукового доробку дослідниці Л. Ісаєвої дозволило встановити зміст і структуру технології
формування здоров’язберігаючого освітнього середовища у ВВНЗ. Зазначений процес перебігає такі
етапи: 1) організаційний; 2) констатувально-моделювальний; 3) формувально-впроваджувальний
(діяльнісний); 4) аналітико-рефлексивний [4].
Так, на організаційному етапі доцільно провести аналіз освітнього середовища на предмет визначення
особливостей повсякденного життя суб’єктів, норм і правил поведінки, способів організації освітньопрофесійної діяльності, дозвілля, побуту, можливостей задоволення фізичних, духовних потреб, участі в
житті соціуму, наявності ризиків освітнього середовища.
На констатувально-моделювальному етапі доцільно здійснити моделювання здоров’язберігаючого
освітнього середовища, системи всіх виховних впливів; пошук механізмів досягнення поставленої мети:
принципів, функцій, методів, форм, ресурсного забезпечення; практичну апробацію нового змісту, структури
та методики формування готовності педагогів до виховання здорового способу життя курсантів.
На формувально-впроваджувальному (діяльнісному) етапі мають реалізуватися механізми створення
здоров’язберігаючого освітнього середовища ВВНЗ. Так, формування здоров’язберігаючого освітнього
середовища передбачає вдосконалення змісту освіти завдяки включенню до нього системи валеологічних
знань і умінь, організації суспільно значущих та освітніх передумов для формування здорового способу
життя, перетворення середовища ризиків на простір можливостей самореалізації особистості.
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Рис. 1. Модель формування здоров’язберігаючого освітнього середовища.
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Сукупність управлінських, організаційних, навчальних умов, що забезпечують
формування, збереження, зміцнення та відтворення здоров’я
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валеологічним
змістом,
упровадження
ефективних
здоров’язбережувальних освітніх технологій;
2) забезпечення внутрішніх умов для самореалізації,
самовиховання,
самореалізацій
суб’єктів
освітньої
діяльності шляхом упровадження механізмів самопізнання,
рефлексії, цілеутворення.

Соціальний

Концептуальна основа: педагогіка життєтворчості та співробітництва,
акмеологічний, аксіологічний, валеологічний,
компетентнісний, ресурсний підходи

Мета: збереження, зміцнення, відтворення здоров’я
майбутніх військових фахівців
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Необхідно забезпечити пріоритет права людини на життя, його облаштування, здоров’я та здоровий
спосіб життя, усвідомлення себе відповідальним, активним носієм соціального, фізичного, духовного
потенціалу, що має бути реалізований у процесі діяльності. Необхідно забезпечити кожній людині своє
місце в соціумі, адаптацію до курсантського або педагогічного колективу, налагодження плідної
співпраці, участь у самоврядуванні. Здоров’я неможливе без гармонізації особистості, формування її
реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, самореалізації, самопізнання,
бачення життєвих, перспективних і службових перспектив.
Важливим є також створення комфортного психологічного мікроклімату в курсантському та
педагогічному колективах на основі реалізації гуманістичних підходів педагогічної взаємодії, особистого
прикладу та власної позиції у системі життєвих цінностей. Великого значення набуває інтеграція
навчальних дисциплін гуманітарного блоку із фізичною культурою, основами безпеки життєдіяльності,
спирання на кращі традиції етнопедагогіки, світових освітніх систем.
Серед практичних природоохоронних, оздоровчих, профілактичних заходів варто відзначити активну
антитютюнову пропаганду, що проводиться серед курсантів, їхню участь у спортивно-масових заходах,
організацію змістовного дозвілля.
На аналітико-рефлексивному етапі формування здоров’язберігаючого середовища у ВВНЗ доцільно
провести моніторинг стану здоров’я курсантів, задоволеності якістю освітнього середовища за
визначеними параметрами.
Висновки. Результати дослідження узагальнено у вигляді моделі формування здоров’язберігаючого
освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах (див. рис.). У подальших розробках
передбачається уточнити критерії та показники стану сформованості здоров’язберігаючого освітнього
середовища у вищих військових навчальних закладів авіаційного профілю.
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Марченко О.Г. Теоретико-методические основы формирования здоровьесберегающей
образовательной среды в высших военных учебных заведениях.
Доказана актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья будущих военных специалистов в
процессе обучения в высших военных учебных заведениях. Структурирована образовательная среда в
ВВУЗ как единство социального, информационного, содержательно-деятельностного, предметного,
соматического компонентов. Определены теоретико-методические основы, обоснована модель
педагогической системы, освещены суть и механизмы формирования сохраняющей
здоровьеобразовательной среды в ВВУЗ.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, образовательная среда, высшее военное учебное
заведение, курсант, офицер.
Marchenko O. G. Theoretical and Methodological Foundations of the Formation of the Health Preserving of
the Educational Environment in Higher Military Educational Institutions.
The urgency of the problem of the health preserving and strengthening of future military personnel has been
proved. The problem in the theoretical and practical aspects has been studied. The necessity of forming,
strengthening, reproducting of future military specialists' health and healthy lifestyles has been proved. The
essence and parameters of the cadets and officer’s health, their healthy lifestyle motivation have been
substantiated. The essence and parameters for the evaluation of health preserving of educational environment
formation in military educational institutions (social, informational, substantive and active, space and object
and somatic components) have been defined. The informational component of the educational environment
regulates internal rules of the educational institution. Spatially substantive component of the educational
environment includes sanitary living conditions, training. Each subject is the subjective part of the
educational environment. In the formation of the healthy learning environment in higher military educational
institutions pedagogic principles of cooperation, humanity, acmeology, valeology, resource and technological
approaches are relevant.
Keywords: health, healthy lifestyle, educational environment, higher military educational institution, officer.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
У статті розглянуто шляхи вирішення проблеми естетичного виховання учнів початкової школи, що
забезпечує розвиток творчої активної особистості, здатної повноцінно сприймати прекрасне,
гармонійне, досконале в навколишньому середовищі. Тому сучасна школа спрямовує всі свої зусилля на
те, щоб забезпечити належним чином процес естетичного виховання учнів, створює педагогічні умови,
які сприяють підвищенню рівня естетичної вихованості учнів. Одним із таких шляхів автором
вважається застосування виховного потенціалу позакласної роботи з метою розкриття учням системи
універсальності світу, розширення кругозору та світосприйняття. В статті також подано приклад
масової форми позакласної роботи на початковому етапі навчання в ЗНЗ.
Ключові слова: естетичне виховання, позакласна робота, учні початкової школи.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства, коли загострюються суспільні
суперечності, змінюються загальнолюдські цінності, життєві ідеали, особливого значення набувають
питання естетичного виховання учнів. Проблема естетичного виховання є дуже важливою і актуальною для
сьогодення, адже естетичне виховання забезпечує розвиток творчо активної особистості, здатної
повноцінно сприймати прекрасне, гармонійне, досконале в навколишньому середовищі. Саме тому сучасна
школа спрямовує всі свої зусилля на те, щоб забезпечити належним чином процес естетичного виховання
учнів, створює педагогічні умови, які сприяють підвищенню рівня естетичної вихованості учнів.
Для сприятливого розвитку естетичного виховання учнів у виховній роботі загальноосвітніх
початкових шкіл учителі широко застосовують виховний потенціал позакласної роботи з метою
розкриття учням системи універсальності світу, розширення кругозору та світосприйняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема естетичного виховання в естетикопедагогічному аспекті широко репрезентована у спадщині видатних українських педагогів та діячів
освіти (Е. Водовозової, П. Каптерева, С. Лисенкової, С. Русової, Е. Михеєвої, К. Ушинського).
Психологічні основи естетичного виховання розкрили Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, І. Кон,
Б. Теплов та ін. За останні роки опубліковано багато праць, в яких вирішуються питання значення
творчості та пізнавальної діяльності в естетичному вихованні молодших школярів; розкриваються
механізми творчості, закономірності взаємозв'язку творчої діяльності; сформульовані основні принципи
формування творчої особистості (Ф. Говорун, Б. Коротяєв, В. Лєвін, В. Моляко, Ю. Петров,
П. Підкасистий, Я. Пономарьов, В. Романець, В. Цапок).
Значний внесок у розв'язання проблеми розвитку естетичної культури зробили зарубіжні і вітчизняні
вчені: М. Аріарський, І. Аве, Г. Арґен, Н. Бессем, Ж. Босх, М. Вільсон, Д. Генкін, Г. Єскіна, Г. Загадарчук,
В. Кірсанов, О. Миронюк, І. Петрова, Ф. Соломонік, котрі розглядають процес естетичного виховання як
цілеспрямоване формування якостей всебічно розвиненої особистості, що дає можливість їй сприймати
природні та соціальні реалії, діяти та творити відповідно до загальнолюдських ідеалів гармонії та краси.
Отже, усе викладене вище засвідчує, що у даний час у педагогічній науці поки що недостатньо
розроблене питання цілісного бачення проблеми естетичного виховання учнів початкової школи
засобами позакласної роботи (ПР). В той же час спостерігається відсутність досліджень, присвячених
естетичному вихованню засобами ПР як одному з продуктивних засобів, яка стимулює учнів до
поглибленого вивчення мови з використанням резервів кожної особистості окремо і всього колективу
гуртка, проблемної групи, клубу загалом і зумовлює актуальність даної статті.
Метою статті є розкриття виховних можливостей ПР в естетичному вихованні учнів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. У процесі становлення особистості з найдавніших часів естетичне
виховання мало особливе значення. Здатність відчувати, сприймати, розуміти, усвідомлювати і творити
прекрасне – це ті специфічні прояви духовного життя людини, що свідчать про її внутрішнє багатство.
Естетичне ставлення людини до світу формується і розвивається протягом всього її життя. Водночас не всі
періоди в житті рівноцінні для естетичного розвитку. Багато письменників, педагогів, діячів культури
(К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський та інші) констатують особливе значення щодо цього молодшого
шкільного віку. Особливості дітей цього віку найбільше сприяють формуванню в них естетичної культури.
Новітні дослідження доводять, що прогалини в естетичному розвитку молодшого школяра найчастіше
виявляються невиправними навіть при систематичній роботі у середніх та старших класах [1].
Навчити бачити прекрасне навколо себе, у навколишній дійсності покликана система естетичного
виховання. Щоб ця система впливала на дитину найбільш ефективно і досягла поставленої мети, Б. М.
© Михайлова О. С., 2015
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Неменський виділив таку її особливість: "Система естетичного виховання мусить бути, передусім, єдиною,
об'єднуючою всі речі, всі позакласні заняття, все громадське життя школяра, де кожен предмет, кожен вид
заняття має власне, чітке завдання у справі формування естетичної культури та особистості школяра" [2; 3].
ПР поглиблює соціокультурні знання учнів за рахунок охоплення великого кола проблем і питань, що
виходять за межі шкільної програми та не розглядаються на уроці. Учні, які не змогли з різних причин
реалізувати себе на уроці, мають можливість розкрити свої приховані здібності під час ПР, адже саме тут
створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, співробітництва, взаємодопомоги.
Масова форма роботи є домінуючою у ПР і діяльності молодших школярів з іноземної мови завдяки її
пізнавальному, практичному і виховному значенню [4]. Проведення масових заходів у змістовній та
цікавій формі створює сприятливі умови для повноцінного, насиченого дозвілля, розвитку лінгвістичної
та соціокультурної компетенції, формування особистісних якостей учнів. Виховну цінність масових
заходів важко переоцінити, вони дозволяють не тільки розширити загальний і лінгвістичний кругозір, але
і сприяють формуванню таких важливий якостей, як патріотизм, почуття гордості за свою культуру.
Прикладом масової форми ПР на початковому етапі навчання в ЗНЗ може бути гра-КВН "Who knows
English Alphabet better?", що є завершальною частиною у вивчення літер англійської абетки.
Метою даного заходу є, насамперед, удосконалення здобутих знань і здібностей на уроках іноземної
мови, сприяння розвитку естетичних смаків і світогляду учнів, підтримки мотивації до оволодіння
іноземною мовою загалом, виховання активності, відповідальності, виразності, артистичності учнів, а
також манер поведінки в гостях.
Враховуючи вікові та психологічні характеристики учнів, їх емоційну активність, прагнення до
конкретної діяльності та добре розвинену механічну пам’ять школярів, учитель заздалегідь планує та
організовує проведення даного свята. Працюючи з учнями, вчитель готує їх до участі в даному заході,
удосконалюючи їхню вимову, правопис, знання англійського алфавіту, розучуючи пісні та джазові
ритми, навчаючи учнів поводитися на сцені та вирішуючи інші організаційні питання.
ХІД ПРОВЕДЕННЯ
На сцені з’являється ведучий: " Дорогі друзі! Сьогодні учні перших класів будуть змагатися за право
називатися "Кращим знавцем англійських літер". Цікавим є те, що дівчатка 1-А класу будуть змагатися з
хлопчиками 1-Б класу. Запрошую команди на сцену.
Конкурс 1. Greeting (Привітання команд).
Team 1. Команда дівчаток. Team 2. Команда хлопчиків.
"Flowers" "Nuts"
Team 1. Good morning to you!
Team 2. Good morning to you!
Good morning to you!
Good morning to you!
We’re all in our places,
Good morning, dear children
Good morning to you!
We are glad to see you.
Good morning to you!
Leader: Thank you. Judges, will you show your numbers, please? Thank you.
Конкурс 2. "Meet my Captain" (Знайомство капітанів).
Team 1. I’m a little girl,
Team 2. I’m a little boy,
Yes, that’s me
Yes, that’s me
And my friends are nice
And I know rules
As you can see
As you can see
I’m a little girl,
"Tick", – the clock says
Yes, that’s me
"Tick, tick, tick,
We like rhymes and songs
What you have to do,
As you can see.
Do quick!"
Конкурс 3. "The presentation of the ABC " (презентація алфавіту).
Team 1 (singing). A, B, C
Team 2 : A, B, C, D, E, F, G,
Say it after me.
H, I, J, K, L, M, N, O, P,
D, E, F, G,
Q, R, S, and T, U, V,
Stand up and look at me.
W, X, and Y and Z.
H, I, J,
Happy, happy we shall be
Are you okay?
When we learn our ABC’s.
K, L, M,
Count from 1 to 7,
N, O, P,
Count up to me,
Q, R, S,
Go back to Your place.
T, U, V,
Look at me,
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W, X, Y, Z –
Repeat the alphabet.
Leader: Thank you. Give your numbers, please.
Конкурс 4. "Do it like this" (Виконання приказів).
Team 1. Head, shoulders, knees, and toes,
Team 2. Hands up!
Knees and toes
Hands down.
Head, shoulders, knees, and toes,
Hands on hips!
Knees and toes.
Sit down.
Eyes, and ears, and mouth, and nose,
Hands to sides.
Head, shoulders, knees, and toes,
Bent left.
Knees and toes.
Bent right.
Конкурс 5. "A Good Writer" (Великий письменник).
Leader: I’m going to give you an English rhyme, but you try to think of Ukrainian rhyme.
Leader: Ant and apple,
Team 1: Красне яблучко й мураха
Ant and apple.
Впали разом у траву.
Fell together
– Ой, який же я невдаха:
From the tree.
Яблучко не донесу.
Leader: Dog and donkey
Team 2. Позмагатись захотіли
Cook the dinner,
Песик Макс і осел Іа:
Duck and duckling
Хто зготує швидше їсти? –
Guess the winner.
Судять качка і каченя.
Leader: Fish and fox,
Team 1. Рибка і лиска,
Fly and frog.
Муха й жабка –
Are they good and honest friends?
Всі вітаються
Yes, because they can shake hands.
За лапку.
Leader: Goat, gosling and giraffe
Team 2. Цап, жирафа й гусачок
Grow garlic in the yard.
Посадили часничок.
Leader: It’s great! You are good writers. Give us our numbers.
Конкурс 6. "Do you like animals?" (Знайди тварину).
Leader: Find the animals hiding in the following sentences.
Example: Close the door at once (rat)
Team 1.1. That will be real help.
Team 2.1.We will go at two o’clock.
2. She came late every day.
2. In April I only came once.
3. He came to America today.
3. I’ll sing; you hum on key.
4. Eric owes me ten cents.
4. I made a Xerox copy of it.
5. We made errors in each one.
5. She clothes naked babies.
6. Do good workers succeed?
6. At last, I, Gerald, had won.
7. If I shout, he’ll hear me.
7. He called Mikko a lazy boy.
Leader: Thank you for your job. You are well done.
Конкурс 7. "Act in your song!" (Инсценировка песни).
Leader: You will get a picture puzzle. Firstly, substitute for the key words, after this sing and act this song,
and say what country this song belongs to. Who will be the 1st?

We will miss your bright

and sweet

Leader: Oh, the girls are the first. Thank you for your active participation. What’s the total score, judges?
Висновки. Отже, вихованню повинні сприяти не тільки окремі заходи, які проводяться після уроків, а
й сам навчальний процес. Адже тісний зв’язок навчання і виховання допомагає розвитку естетичних
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смаків і світогляду учнів, стимулюванню дітей до активності, відповідальності, виразності,
артистичності, а також підтримує мотивацію до оволодіння іноземною мовою в цілому.
Перспективою подальших наукових досліджень залишаються такі питання, як розробка методики
використання індивідуальних та групових завдань для естетичного виховання учнів початкової школи ЗНЗ.
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Михайлова О. С. Эстетическое воспитание учащихся начальной школы
средствами внеклассной работы.
В статье рассматриваются пути решения проблемы эстетического воспитания учащихся начальной
школы, которое обеспечивает развитие творчески активной личности, способной полноценно
воспринимать прекрасное, гармоничное, совершенное в окружающей среде. Поэтому современная
школа направляет все свои усилия на то, чтобы обеспечить должным образом процесс эстетического
воспитания учащихся, создает педагогические условия, способствующие повышению уровня
эстетической воспитанности учащихся. Одним из таких путей автором считается применение
воспитательного потенциала внеклассной работы с целью раскрытия ученикам системы
универсальности мира, расширения кругозора и мировосприятия. В статье также приведен пример
массовой формы внеклассной работы на начальном этапе обучения.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, внеклассная работа, ученики начальной школы.
Mykhailova O. S. Primary School Pupils’ Aesthetic Education by Means of Extracurricular Work.
The article deals with the problem of aesthetic education of primary school, which provides the development of a
creatively active personality, who is able to perceive fully the beautiful, harmonious, and perfect in the
environment. Therefore, modern school directs its efforts to ensure the pupils’ aesthetic education, creating
pedagogical conditions that enhance the pupils’ aesthetic education. In the process of identity’s formation from
ancient times aesthetic education had the special significance. The ability to feel, perceive, understand, realize
and create beautiful – these are specific manifestations of the spiritual life, showing the inner wealth. Aesthetic
man's relation to the world is formed and developed throughout the life. One of these ways is the use of the
author’s educational potential of pupils’ extra-curricular activities to demonstrate the universality of the world
system, expanding horizons and world view. The extra-curricular work deepens the sociocultural knowledge
because the pupils consider a large range of problems and issues beyond the curriculum and not covered in the
class. Pupils who have failed for various reasons, to realize themselves in the classroom, have the opportunity to
discover their latent abilities in the extra-curricular work, because the atmosphere of trust, mutual
understanding, cooperation and mutual assistance is created. The article also presents the example of mass
forms of extra-curricular activities at primary school. The purpose of this activity is to improve pupils’
knowledge and skills, promoting aesthetic and philosophical pupils’ support and motivation for learning a
foreign language in the general educational activity.
Key words: aesthetic education, extra-curricular work, primary school pupils.
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано поняття ''готовність'' у контексті професійної підготовки авіаційних
фахівців. Виокремлено компоненти сформованості готовності майбутніх авіаційних фахівців до
виконання професійних дій. Розкрито особливості педагогічного процесу підготовки авіаційних фахівців
в Україні на підставі міжнародних стандартів. Сформульовано авторську дефініцію поняття
''готовність авіаційних фахівців до виконання професійних дій''.
Ключові слова: професійна підготовка, педагогічний процес, авіаційний фахівець,
готовність, компонент.
Постановка проблеми. Якщо розглядати становлення авіаційного фахівця як професіонала, то його
багаторічна льотна діяльність пов’язана із системою неперервної професійної освіти. Спочатку система
навчання проходить у льотних навчальних закладах, потім як перепідготовка та підвищення кваліфікації
за спеціальною програмою. Професійна підготовка льотно-диспетчерського складу ґрунтується на
критеріях, які відповідають певним показникам. Критерії та показники є підґрунтям для визначення
компонентів готовності до виконання професійних дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробляючи компоненти готовності курсантів льотних
навчальних закладів до виконання професійних дій, ми спиралися на наукові визначення змісту понять
''критерій'', ''показник'' та ''готовність''. У психолого-педагогічних дослідженнях вітчизняних та
зарубіжних учених зустрічаються різні визначення цих понять, сутність яких висвітлено у наукових
роботах Н. А. Башавець, О. А. Комар, Є. А. Іванченка, Т. С. Зорочкіної, М. О. Князян, В. І. Пліска,
І. М. Буцика, Л. С. Герасименко, С. Г. Лобаря, М. Д. Кузьменка, Є. І. Брижатого та ін.
Метою статті є аналіз поняття ''готовність'' у контексті професійної підготовки авіаційних фахівців.
Виклад основного матеріалу. В авіаційному словнику ''критерій'' визначено як стандарт, відповідно
до якого визначають, вирішують або оцінюють щось [1: 61]. У межах статті будемо розглядати
''критерій'' як стандарт, відповідно до якого вимірюється рівень готовності курсантів льотних навчальних
закладів до виконання професійних дій в екстремальних умовах та ситуаціях. Показниками критерію
будемо вважати елементи, які відображають якісні характеристики готовності до виконання професійних
дій льотно-диспетчерського складу. Розглядаючи з різних позицій зміст поняття ''готовність'', у статті ми
виходимо з того, що готовність авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності в
екстремальних умовах та ситуаціях – це динамічна та стійка характеристика, досягнута в процесі
узагальненого результату взаємодії усіх структурних елементів професійної підготовки, яка передбачає
позитивну спрямованість особистості на професійну діяльність.
Визначення значущості компонентів у професійній підготовці фахівців різних напрямів та
співставлення їхньої ролі у розв’язанні проблеми статті дозволили виокремити такі компоненти готовності
авіаційних фахівців до професійної діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях: інтелектуальномотиваційний, професійно-змістовий, психофізіологічний та рефлексивно-корегувальний.
Інтелектуально-мотиваційний компонент, зміст якого становлять професійно-значущі мотиви,
установки і цінності, спрямовує навчальний процес на формування потреби в отриманні знань, навичок й
умінь; розвиває інтерес до майбутньої професії; спонукає до розв’язання додаткових професійних
завдань, які не входять до навчальної програми, але опосередковано впливають на майбутню професійну
діяльність; розширює кругозір, що сприяє удосконаленню, саморозвитку та самоактуалізації особистості.
Крім того, інтелектуально-мотиваційний компонент сприяє розвитку професійної мотивації як засобу
передачі смислових установок та ціннісних орієнтацій. Цей компонент можна визначити як пріоритетний
у процесі навчальної діяльності, оскільки від правильної організації цього компоненту залежить успіх
подальшого навчання у професійній діяльності. На нашу думку, важливим у професійній підготовці
авіаційних фахівців є формування та розвиток внутрішньої позитивної мотивації до навчання, яка
полягає у реалізації накопичених знань, умінь й навичок у майбутній професії; інтересі, який постійно
розвивається в умовах розвитку авіаційної галузі та вступу України до світового авіаційного суспільства;
стимулюванні розвитку мисленнєвих процесів; усвідомленні ролі, теоретичного і практичного значення
професійно орієнтованих дисциплін для майбутньої професійної діяльності.
Критеріальними ознаками інтелектуально-мотиваційного компоненту, на нашу думку, є:
усвідомлення ролі авіаційної галузі для світового суспільства (макрорівень) та окремої країни
(мікрорівень); відповідальність за виконання професійних обов’язків; прогнозування майбутньої
© Москаленко О. І., 2015
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професійної діяльності в специфічних екстремальних умовах, пов’язаних із ризиком для життя; наявність
інтересу та формування мотивів досягнення успіху в майбутній професійній діяльності; потреба в
успішному виконанні поставленого завдання; потреба в освіті; орієнтація на стимулювання пізнавальних
інтересів; усвідомлення ролі самостійно-дослідницької роботи курсантів як засобу отримання додаткової
інформації та опрацювання додаткових джерел; застосування творчого підходу до змісту
міжособистісної взаємодії; орієнтація на опанування найефективніших стратегій поведінки в конкретній
професійній ситуації; здатність до розвитку індивідуальності в межах професії.
Професійно-змістовий компонент, сутність якого передбачає формування базових компетентностей
та ключових соціально-професійних компетенцій, пов'язаний з орієнтацією майбутніх авіаційних
фахівців на професійну діяльність. Він спрямований на: ефективне використання певного багажу
отриманих знань, умінь й навичок у професійній діяльності; оволодіння сучасними технологіями
розв’язання стандартних та нестандартних завдань, порівняння й аналізу стратегій поведінки та
прийняття рішень у процесі виконання таких завдань. Професійно-змістовий компонент навчального
процесу у вищому льотному навчальному закладі містить такі сегменти навчального процесу:
загальнотеоретичний, професійно-теоретичний, тренажерний, практичний. Окремим сегментом виступає
іншомовна підготовка, яка проявляється у всіх сегментах навчання. Професійно-змістовий компонент
передбачає вивчення принципів, стандартів та закономірностей змісту підготовки льотнодиспетчерського складу до виконання професійної діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях;
вивчення спеціальних документів ІСАО та Євроконтролю щодо регулювання діяльності авіаційного
персоналу; засвоєння нових технологій навчання.
У професійно-змістовому компоненті ми розмежовуємо такі критерії: використання змісту
професійно орієнтованих дисциплін, передбачених навчальним планом, для виконання професійної
діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях; оволодіння необхідним обсягом знань із загальних та
професійно орієнтованих дисциплін; опрацювання технічної та спеціалізованої літератури, вивчення
термінологічної лексики та базових понять дисциплін; структурування змісту теоретичних професійно
орієнтованих дисциплін на основі міжпредметних зв’язків; забезпечення якості системи професійної
підготовки авіаційних фахівців.
Наступним компонентом формування готовності льотно-диспетчерського складу до професійної
діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях є психофізіологічний, функціональне навантаження якого
відображене у назві. Психофізіологічний компонент – це навчально-виховний процес, спрямований на
укріплення здоров’я та підвищення працездатності, активізацію вольових та емоційних джерел. Проблема
психофізіологічної готовності фахівця є одним із важливих складників безпеки польотів. Психоемоційне
навантаження, характерне для професійної діяльності льотно-диспетчерського складу, зумовлене різними
факторами. Насамперед, це знання понад 100 відмов навігаційних приладів та техніки, своєрідність
повітряної обстановки у даний час, часовий ліміт. Все це створює додаткове психоемоційне навантаження
на фахівця. Зрозуміло, що прийняття рішення залежить від індивідуальних особливостей людини.
Психологічна структура операторської діяльності відбувається на трьох рівнях [2]: виявлення та
сприйняття інформації; прийняття рішення; реалізація рішення. Нестандартні та аварійні ситуації у польоті
пов’язані зі стресовими реакціями на організм пілота, різким зниженням якості психічних процесів на всіх
трьох рівнях операторської діяльності. Наш досвід викладання свідчить про те, що на початку першого
курсу курсантам особливо важко адаптуватися до навчального процесу. На нашу думку, однією із причин є
недостатній рівень психофізіологічних якостей для навчального навантаження. Надзвичайно великий об’єм
інформації з теоретичної підготовки, фізичне навантаження, зміна домашньої обстановки на курсантський
режим становлять труднощі у першому семестрі навчання. Згодом, наприкінці другого семестру,
відбувається адаптація до нових умов життя, стресова реакція спадає, організм стає більш загартованим та
загальні фізіологічні показники підвищуються.
В межах статті під психофізіологічним компонентом як важливим складником навчального процесу ми
розуміємо впровадження сучасних підходів, які забезпечують стійкість знань, умінь й навичок та
визначають рівень професійної готовності до роботи в екстремальних умовах та ситуаціях. Існує низка
особливостей прийняття рішення екіпажем ПС в особливих ситуаціях [3: 49]: 1) порівняно з нормальними
умовами праці час на прийняття рішення різко зростає або знижується; часто відбувається зростання часу
від 15 до 45 %, що зумовлено додатковою перевіркою даних, контролем інформації про небезпеку,
відповідальністю, можливою зміною плану польоту; 2) прийняття рішення в особливих ситуаціях
характеризується інерцією, труднощами зміни прийнятого рішення; в такий ситуації існує правило:
складність зміни рішення характеризується його стандартністю. Під стандартністю рішення розуміють
вірогідність його використання, виходячи з власного досвіду пілота / диспетчера; для вимірювання часу,
витраченого на зміну рішення, треба оцінити вірогідність використання рішення; якщо рішення
використовується часто, на практиці воно є стандартним, а якщо рідко – воно є нестандартним, тому час,
витрачений на зміну нестандартного рішення, буде більш тривалим та складним; 3) в особливій ситуації
звужується ''поле правильних рішень'' та розширюється ''поле хибних рішень''.
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Критеріями психофізіологічного компоненту ми вважаємо: оволодіння знаннями, уміннями й
навиками, які визначають функціональну готовність авіаційного фахівця до виконання професійних дій;
керування психоемоційним станом відповідно до умов повітряної обстановки, динаміки та наслідку
екстремальної або нестандартної ситуації, метеорологічної інформації; наявність здібностей, умінь та
навичок ''схопити'' сутність екстремальної або нестандартної ситуації; формування системи професійних
дій відповідно до психоемоційного стану, умов повітряної обстановки, метеорологічних умов, наслідків
екстремальної ситуації; формування та розвиток комплексу фізичних якостей, спрямованих на виконання
професійних дій та успішний результат в екстремальній ситуації.
Рефлексивно-корегувальний компонент передбачає розкриття сутності феномену рефлексії,
здійснення контролю навчальної діяльності, корегування змісту навчального матеріалу, аналіз
результатів професійної підготовки, оцінювання власної поведінки за допомогою самоконтролю,
самоорганізації та самовизначення. Самоконтроль у професійній діяльності пілота / диспетчера дозволяє
подолати негативний вплив стресових факторів, які виникають у нестандартних та екстремальних
ситуаціях. Стосовно самоорганізації, вона сприяє правильному використанню власного потенціалу,
ресурсів особистості, психофізіологічних резервів організму, запобігає передчасній професійній
виснаженості, продовжує професійне довголіття. Самовизначення особистості й свідоме регулювання
життєдіяльності ґрунтується на соціальній активності особистості, що сприяє усвідомленню успіхів і
невдач, досягнень і поразок як цінного досвіду розкриття власних можливостей.
Як зазначають Л. Ф. Товма, В. О. Мартем’янов [4], рефлексія є невід’ємним та важливим
компонентом інтерактивного навчання. Рефлексія допомагає усвідомити те, чого навчаєшся; пригадати
деталі власного досвіду; чіткіше планувати майбутню діяльність, застосовуючи технології у подальшій
роботі; оцінити власний рівень сприйняття матеріалу та передбачити наступні кроки у його опрацюванні;
порівняти власні сприйняття з думками інших та скорегувати отриманий результат; внести корективи у
навчання. Критеріальними ознаками рефлексивно-корегувального компоненту ми вважаємо: оцінювання
професійної підготовки; динаміку змін у процесі виконання різних видів контролю; здійснення
курсантом самодіагностики; проектування власної стратегії розвитку; контроль за ефективністю втілення
набутого досвіду та потенціалу в майбутню професійну діяльність; рефлексію та корекцію професійної
поведінки у стандартних та екстремальних умовах.
Висновки.
Отже,
включення
інтелектуально-мотиваційного,
професійно-змістового,
психофізіологічного та рефлексивно-корегувального компонентів до навчального процесу льотнодиспетчерського складу у їх взаємозв’язку і взаємозалежності сприятиме, на нашу думку,
цілеспрямованій роботі по підготовці курсантів до виконання професійної діяльності у стандартних та
нестандартних ситуаціях. Ці компоненти готовності є об’єктивно необхідними для обґрунтування та
подальшої розробки педагогічної системи професійної підготовки авіаційних фахівців. Інтегративна
єдність вищезазначених компонентів готовності створює передумову для успішного виконання
професійної діяльності льотно-диспетчерського складу в екстремальних умовах та ситуаціях.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Dictionary of Aviation / David Crocker. – [second edition]. – London : A & C Black Publishing Ltd, 2007. – 254 p.
2. Макаров Р. Н. Авиационная психология : [учебник] / Р. Н. Макаров, М. И. Рубец. – М. : МНАПЧАК, 2003. –
312 с.
3. Лобарь С. Г. Совершенствование методов профессиональной подготовки членов экипажа воздушного судна
к действиям в особых ситуациях полета : дисc. … канд. техн. наук : 05.22.14 / Сергей Григорьевич Лобарь. –
С.-Петербург, 2002. – 215 с.
4. Товма Л. Ф. Інтерактивні дошки як сучасний метод навчання у вищих військових навчальних закладах /
Л. Ф. Товма, В. О. Мартем’янов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. –
Харків, ХУПС, 2012. – Випуск 1 (30). – С. 202–207.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Dictionary of Aviation / David Crocker. – [second edition]. – London : A & C Black Publishing Ltd, 2007. – 254 p.
2. Makarov R. N. Aviatsyonnaya psikholohiya [Aviation Psychology] : [uchebnik] / R. N. Makarov, M. I. Rubets. –
M. : MNAPCHAK, 2003. – 312 s.
3. Lobar' S. H. Sovershenstvovanie metodov professional'noy podhotovki chlenov ekipazha vozdushnoho sudna k
deystviyam v osobykh situatsiyakh poliota [Improving of Methods of the Crewmen's Professional Preparation to
Actions in Special Air Situations] : diss. … kand. tekhn. nauk : 05.22.14 / Serhey Hrihor'evich Lobar'. – S.Peterburh, 2002. – 215 s.
4. Tovma L. F. Interaktyvni doshky yak suchasnyy metod navchannya u vyshchykh viys'kovykh navchal'nykh
zakladakh [Interactive Boards as the Modern Method of Studying in Higher Military Educational Establishments] /
L. F. Tovma, V. O. Martem'yanov // Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl
[Collection of Scientific Works of Kharkiv Air Forces University]. – Kharkiv, KHUPS, 2012. – Vypusk 1 (30). –
S. 202–207.

118

О. І. Москаленко. Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності

Матеріал надійшов до редакції 10.12. 2014 p.
Москаленко Е. И. Компоненты готовности авиационных специалистов к выполнению
профессиональной деятельности.
В статье проанализировано понятие ''готовность'' в контексте профессиональной подготовки
авиационных специалистов. Выделены компоненты сформированности готовности будущих
авиационных специалистов к выполнению профессиональных действий. Раскрыты особенности
педагогического процесса подготовки авиационных специалистов в Украине на основании
международных стандартов. Сформулирована авторская дефиниция понятия ''готовность
авиационных специалистов к выполнению профессиональных действий''.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогический процесс, авиационный специалист,
готовность, компонент.
Moskalenko O. I. Components of Readiness of Aviation Specialists for Professional Actions.
The article deals with the analysis of four components of readiness of aviation specialists, such as: intellectualmotivational, professional-comprehensive, psychophysiological and reflexive-corrective. Methodology of flight
studying is the result of the collective creative job performance, based on the experience of teachers, pilotinstructors and controller-instructors. Their experience of flights is discussed at methodical seminars and
implemented into the educational programs, aviation techniques, and general methodical strategies. The
training aviation course is the theoretical foundation body of knowledge and skills that form the aviation profile
expert in the field of transport and transport infrastructure. The purpose of the discipline course is to teach
students professional skills for a variety of professional situations and the successful performance at the job
place. Taking into account the construction of the system of future aviation specialists' professional preparation,
and, having studied the main provisions of researches in this aspect, in the article the author analyzes the
concept ''readiness'' in the context of aviation specialists' professional preparation. The components of future
aviation specialists' readiness to professional actions have been defined. The features of the pedagogical process
of aviation specialists' preparation in Ukraine according to international standards have been analyzed. The
author formulates the definition ''future aviation specialists' readiness to professional actions''. The analysis of
the pilot-controller staff's professional readiness as an important factor of safety of flights has been conducted.
Key words: professional preparation, pedagogical process, aviation specialist, readiness, component.
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ПРАКТИКА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЯХ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті розкрито питання історії та досвіду організації природничої освіти в українській школі
другої половини XIХ століття. З’ясовано, що в шкільній практиці переважали діалектичний і
природничо-історичний підходи. Було поширено такі форми навчання: діалектичного викладу на уроці,
спостереження учнями процесів природи. З-поміж методів навчання поширеними були наукова та
історична розповідь, пояснення, читання цікавих оповідань, ілюстрування прочитаного чи побаченого
схемами, таблицями, демонстрування натуральних об’єктів природи.
Ключові слова: природознавство, метод, форма, природнича освіта, довкілля, природні явища.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Важливим завданням державної освітньої політики є забезпечення якості
природничої освіти молодого покоління, яка є джерелом знань про навколишній світ, чинником
усебічного розвитку особистості, формування її розумової, соціально-економічної, екологічної культури,
життєвої компетентності.
Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми.
Нововведення в галузі природничої освіти гімназистів відображено в наукових працях В. Зуєва, О. Герда,
Д. Кайгородова, Т. Лутаєвої, В. Половцова та ін. Наукові підходи до формування змісту навчання в
гімназіях на тлі реформування освіти певною мірою відображено в монографіях, історико-педагогічних
публікаціях О. Барліт, О. Біди, Л. Ілійчук, В. Коваленка, І. Лов’янової, Т. Мантули, С. Пескуна,
І. Шоробури. Досвід організації природничої освіти в різних типах освітніх закладів відображено в
історико-педагогічних дослідженнях Л. Березівської, Н. Побірченко.
Певне значення для дослідження мають праці узагальнювального характеру, присвячені розробці форм і
методів навчання природничих дисциплін (П. Боровицький, Л. Гуцал, Г. Голобородько, В. Левашова,
В. Лозова, Л. Пономарьова, О. Плахотнік, Б. Райков, М. Скаткін, І. Шульга, К. Ягодовський); висвітленню
питань розвитку історії природничих наук, що вплинули на формування змісту гімназичної природничої
освіти (Т. Гармаш, Л. Кочубей, Ю. Павленко, С. Руда, С. Хорошева, Ю. Храмов).
Визначення шляхів подальшого вдосконалення природничої освіти школярів вимагає осмислення й
використання досвіду природничої освіти, що надає додаткові можливості обґрунтованого впровадження
новітніх освітніх технологій у сучасній українській школі.
Мета статті. Розкрити історію та досвід організації природничої освіти в українській гімназії другої
половини XIХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженням установлено, що природничі дисципліни
в гімназіях використовували завдання формування розумових здібностей учнів, полегшення гуманітарної
підготовки, забезпечення загального розвитку. Аналіз щорічних звітів [1-3] про навчальну роботу
гімназій в українських губерніях засвідчив про те, що вибір форм і методів природничої освіти мав
початково емпіричну основу. Зокрема встановлено, що у виборі форм навчання в розвитку природничої
освіти вчителі керувалися їхніми функціональним значенням: збірність (можливість для учнів
встановлювати і накопичувати факти природничого життя); описовість (наявність матеріалу для
первинної систематизації фактів і явищ природи).
Дослідження практики гімназій українських губерній свідчить про те, що використання наукових
діалектичних методів у практиці природничої освіти підтверджувало догматичний підхід до вибору
форм природничої освіти. Проаналізовані звіти про навчальну роботу харківських гімназій [3; 4]
свідчать, що виклад організовувався ступнево:
1. Організація вчителем безпосереднього споглядання учнями природи як цілого, коли вірно
охоплюється не загальна картина, але окремі елементи.
2. Аналіз явищ і фактів природи, виділення її частин, вивчення окремих властивостей явищ,
визначення окремих причин і наслідків. Наприклад: анатомування живих організмів, виділення
складових частин складних хімічних речовин. Справедливо зазначити, що за вивченням окремих частин
гімназисти втрачали уявлення про загальну картину, не мали змоги бачити універсальний зв’язок явищ.
3. Відтворення цілісної картини природи на основі вже пізнаних окремих частин шляхом приведення в рух
зупиненого, пожвавлення змертвілого, скріплення ізольованого раніше, тобто на основі фактичного єднання
аналізу з синтезом. Цей ступінь наукового викладу так само тяжів до формалізму. Засвідчено, що гімназисти
часто були неготові до наукового синтезу. Про це указано в архівних матеріалах ЦДІА і ДАХО [5; 6].
© Никитюк Л. В., 2015
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Як було зазначено методистами-практиками О. Гердом, Б. Райковим, загальний діалектичний підхід у
виборі методів природничої освіти давав можливість зв’язувати всі сторони процесу пізнання, його ступені.
Наприклад, метод історичного дослідження природних явищ і фактів у вивченні природничої історії і
космографії. Цей метод давав змогу гімназистам детально освоїтися з матеріалом, проаналізувати різні
форми природних явищ, прослідкувати їх внутрішній зв’язок. Як свідчить аналіз звітів про роботу Першої
Харківської чоловічої гімназії [7; 8], найуживанішим діалектичний підхід у виборі викладання
природознавства був у космографії, історичній географії, зоології, ботаніці, мінералогії (у 4 нижчих класах
гімназій по 2-3 уроки на тиждень), а у старших класах вивчали скорочений курс хімії.
Як зазначав викладач Третьої Харківської гімназії Т. Селіванов, матеріал природничих наук був
розрахований на розвиток в учнів пам’яті, і був важчим, ніж латина [9: 120-127]. ''Від учнів гімназій
вимагали знання про величину кущів, дерев, трав’янистих рослин, квітів, їх колір, кількість тичинок, чи
були ці рослини одно-, дво- або багатолітніми, а також, знання їх латинських назв. При цьому вчителі не
були зобов’язані демонструвати учням ці рослини або тварин'' [9: 120]. Очевидно, що елементами
діалектичного підходу у природничому навчанні були: самостійний аналіз, синтез, індукція, дедукція.
Особливими методами викладачі визначали: спостереження, експеримент, порівняння і вимірювання.
Виключно важливими визначали елементи математичних обчислень кількісних і структурних сторін,
предметів і явищ природи.
У ході наукового пошуку встановлено, що в гімназичній практиці спочатку учні спостерігали
елементарні процеси в природі. Мислення та пізнання явищ навколишнього світу відбувалося після
отримання загальних понять про елементарні процеси в природі. Учень здійснював вчинки відповідно до
власних висновків.
У ході аналізу архівних документів [10; 11] з’ясовано, що під час догматичного словесного викладу
вчитель мав співставляти пояснюваний матеріал із тим, що подавався в книжці. Опори на висновки із
спостережень елементів природи не було. Це пояснювалося тим, що різні гіпотези, які не були науково
підтверджені, не мали проникати в стіни гімназії. Гіпотези і досліди залишали університетам, куди мали
прийти учні після закінчення гімназії. Цей встановлений факт підтверджує, що природнича освіта в
гімназіях не мала дискусійного характеру, проте організація спостережень поступово витіснила
догматичний підхід. Учням належало опановувати тверді основи наук, перевірені факти, які вони
доповнювали кропіткою працею (спостереження, практичні роботи після екскурсій, у позанавчальний час).
Вивчення Циркулярів і Правил [10; 11], якими визначався порядок навчальної роботи у гімназіях другої
половини ХІХ – початку ХХ ст., реалізовувалося на практиці через використання методів навчання:
словесних (пояснення, узагальнення, формулювання законів природи); наочних (демонстрування,
ілюстрування); практичних (висування гіпотез на основі спостережень, практичні вправи по догляду за
рослинами і тваринами, елементи лабораторних експериментів і збирання колекцій, гербаріїв).
Вивчення матеріалів свідчить про те, що в старших класах гімназій мали місце тривалі лекції. Це
вимагало серйозного обмеження демонстрування, ілюстрування й накладало на викладача обов’язок
увесь час стежити за аудиторією: чи не стомлені учні, чи зрозумілий матеріал, що викладався. Від
учителя вимагали час від часу переривати виклад питаннями, які давали можливість викладачеві
переконатися, наскільки учні сприйняли повідомлені відомості. Такі лекції готували учнів гімназій до
системи викладання у вищих навчальних закладах, де лекції були традиційними. Безсумнівно, що лекція
представляла пасивний спосіб одержання знань, ніж бесіда викладача з учнями. Провівши бесіду,
викладач давав можливість учням зробити логічні висновки, тобто вносив елемент розумової активності.
Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Отже, узагальнення досвіду навчання
природничих дисциплін у гімназіях українських губерній (друга половина ХІХ ст.) дало підстави для
висновку про переважання діалектичного і природничо-історичного підходів. Було поширено форми
навчання: діалектичного викладу на уроці, спостереження учнями процесів природи. З поміж методів
навчання поширеними були наукова та історична розповідь, пояснення, читання оповідань, ілюстрування
прочитаного чи побаченого схемами, таблицями, демонстрування натуральних об’єктів природи.
Перспективним напрямом подальшої розробки проблеми визначено аналіз внеску
природодослідників у розвиток методики природничої освіти у досліджуваний період.
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Никитюк Л. В. Практика естественного образования в украинских гимназиях
второй половины XIX века.
В статье раскрыты вопросы истории и опыта организации естественнонаучного образования в
украинской школе второй половины XIХ века. Установлено, что в школьной практике преобладали
диалектический и естественноисторический подходы. Были распространены такие формы обучения:
диалектического изложения на уроке, наблюдения учениками процессов природы. Среди методов
обучения распространенными были научный и исторический рассказ, объяснение, чтение интересных
рассказов, иллюстрирование прочитанного или увиденного схемами, таблицами, демонстрация
натуральных объектов природы.
Ключевые слова: естествознание, метод, форма, естественное образование, окружающая среда,
природные явления.
Nykytyuk L. V. Natural Educational Practice in Ukrainian Gymnasiums of the Late XIX Century.
The article deals with questions of history and experience of natural education organization in Ukrainian
schools in the second half of the XIX century. Natural education played the role of the additional means of the
pupils’ development in general gymnasiums, was also the means of humanities mastering. The author found out
dialectical and natural-historical approaches that prevailed in the school practice. Such forms of education as
the dialectical presentation at the lesson, observation of natural processes by students were spread. Among
teaching methods were spread scientific and historical narrative, explanation, reading of interesting stories,
illustration of read or seen by charts, tables, demonstration of natural objects. The significance of natural
education in the appointed period was defined by the necessity of convergence of gymnasium education and real
life. The analysis of the historical-pedagogical literature showed that problems of natural education in
educational institutions were considered in the wide pedagogical discourse. The normative base of natural
education is elucidated in the works by I. Aloshyntsev, A. Kupleyatskyy, S. Rozhdestvenskyy, G. Falbrok. The
author defines ways of further improving of pupils' natural education, emphasizes on the understanding and
application of the natural education experience that provides additional possibilities of the reasonable
implementation of new educational technologies in the modern Ukrainian school.
Key words: natural sciences, method, form, natural science education, surroundings, natural phenomena.
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Статтю присвячено розгляду питання оптимізації навчання ділової англійської мови на сучасному
етапі. Зокрема, далі конкретизовано зміст навчання і виділено відповідні теми ділового спілкування як
основу для формування у студентів економічних спеціальностей професійно-орієнтованої іншомовної
комунікативної компетентності у галузі англомовного ділового спілкування на другому курсі навчання у
ВНЗ України, визначено, що особливості такого навчання пов’язані з інтенсивним розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: ділова англійська мова, зміст навчання, теми та ситуації ділового спілкування,
інформаційні технології.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки попит на спеціалістів економічного
профілю, які вільно володіють англійською мовою та здатні ефективно її використовувати на
міжнародній арені, постійно зростає. Тому з часу проголошення незалежності Україна збільшила обсяг
бюджетного фінансування для підготовки фахівців економічного профілю.
Провідні технічні ВНЗ країни, такі як Національний технічний університет України ''Київський
політехнічний інститут'' (НТУУ ''КПІ''), Харківський політехнічний університет, Національний
університет ''Львівська політехніка'' та Одеський політехнічний інститут, які забезпечують підготовку
висококваліфікованих інженерних кадрів, одними з перших прийняли новий виклик та почали
здійснювати підготовку спеціалістів економічного напряму нового типу. Такі спеціалісти мали отримати
фундаментальну та природничо-наукову підготовку, знання з економіки і менеджменту, оволодіти
діловою англійською мовою, щоб забезпечити конкурентоспроможність та просування українських
підприємств на міжнародному рівні.
Таким чином, у кожному з перерахованих вузів було відкрито такі спеціальності, як ''Міжнародна
економіка'' та ''Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності''. Далі ми візьмемо ці спеціальності за основу
для дослідження сучасного стану викладання ділової англійської мови на факультетах економічного
профілю. Вибір цих спеціальностей пояснюється тим, що успішна професійна діяльність випускників цього
профілю, відповідно до Національного класифікатора України ''Класифікатор професій'' [1], передбачає
інтенсивну комунікативну діяльність англійською мовою на міжнародному рівні.
Аналіз вказаного документу показує, що фахівці, які випускаються за іншими напрямами підготовки,
наприклад ''Менеджмент організації'', ''Фінанси'', ''Фінанси та аудит'', будуть працювати, в основному, на
національному рівні і успішність їх професійної діяльності меншою мірою пов’язана зі знанням
англійської мови.
Щоб забезпечити належний рівень підготовки студентів ЕС представники технічних ВНЗ країни,
зокрема ректор НТУУ ''КПІ'' доктор технічних наук М. З. Згуровський, беруть участь у розробці
відповідних нормативних освітніх документів. Один із таких документів - це освітньо-професійна
програма, яка визначає нормативний термін та зміст навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу,
рівня освіти та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня ''бакалавр'' з напряму
підготовки 030601 ''Менеджмент'' [2].
Відповідно до згаданих ОКХ та ОПП однією із важливих складових професійної компетенції
спеціалістів із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки є володіння
іноземною мовою за професійним спрямуванням.
Метою статті є аналіз вимог нормативних освітніх документів до мовної підготовки майбутніх фахівців
із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки, розгляд існуючої дидактичної
моделі навчального процесу на прикладі вказаних вищих технічних навчальних закладів України,
визначення необхідних напрямів оптимізації та інтенсифікації навчального процесу, які пов’язані з
посиленням вимог ринку праці до кваліфікації економістів на сучасному етапі розвитку суспільства.
Виклад основного матеріалу. Отже, відповідно до ОКХ бакалавра за напрямом підготовки 0502
''Менеджмент''
[2]
передбачається,
що
випускники
за
спеціальностями
''Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності'' і ''Міжнародна економіка'' будуть працювати у високо-, середньотехнологічних галузях економіки та займати посади керівників, помічників керівників чи менеджерів
підприємств, установ, організацій чи підрозділів, консультантів, аналітиків та наукових співробітників із
зовнішньоекономічних питань.
© Огурцова О. Л., 2015
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Даний документ вказує на те, що випускники ЕС повинні ''бути здатним до ефективної
комунікаційної взаємодії іноземною мовою, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій''
[2]. Ці професійні вміння включають такі компетенції:
− переконувати, аргументувати, вести конструктивні переговори, результативні ділові бесіди, плідні
дискусії, полеміку; толерантно ставитись до протилежних думок, брати участь у дискусіях, критично
ставитися до тенденційної інформації;
- готувати та проводити усні та публічні виступи в аудиторіях різного типу, ефективно
використовувати невербальні засоби спілкування;
- залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації,
користуватися мережею Інтернет;
- чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання, дотримуватися етики
ділового спілкування;
Аналіз даного галузевого стандарту дозволяє також чітко виділити типові професійні завдання і
пов’язані з ними теми та ситуації ділового спілкування англійською мовою, що відображають змістовну
сторону комунікації і повинні реалізовуватися у навчанні ділової англійської мови, зокрема під час
формування у студентів ЕС предметного компоненту професійно-орієнтованої іншомовної
комунікативної компетенції.
У цьому документі зазначається, що професійна діяльність фахівців за спеціальностями ''Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності'' і ''Міжнародна економіка'' пов’язана, в основному, із аналітичним
вивченням інформації щодо світових новітніх ринкових тенденцій, вивченням факторів зовнішнього
середовища, бізнес-плануванням, проведенням зовнішньоекономічної маркетингової діяльності,
успішних ділових переговорів, зустрічей з метою організації продажу продукції на міжнародних ринках.
Як майбутні керівники організацій та підрозділів студенти ЕС повинні навчитися легко орієнтуватися у
формах бізнесу, структурах та ієрархіях, виробничих процесах закордонних компаній. Таким чином,
аналіз ОКХ та ОПП бакалавра за напрямом підготовки ''Менеджмент'' дає можливість визначити такі
теми та типові ситуації усного ділового спілкування англійською мовою фахівців даного профілю:
Таблиця 1.
Теми та типові ситуації усного ділового спілкування фахівців з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Теми
Форми бізнесу, їх відмінності, управління
різними формами бізнесу.
Структура і ієрархія компанії, виробничі
процеси, інформація про товари та послуги.
Прийом на роботу. Кваліфікація кандидатів,
кар’єрні цілі та плани.
Бізнес-планування на основі діагностики
внутрішніх підсистем і вивчення факторів
зовнішнього середовища.
Укладення та виконання угод з закордонними
постачальниками та споживачами.
Проведення рекламних заходів щодо введення
продукту на зовнішній ринок; збір та аналіз
інформації про продажі продукції на
зовнішньому ринку.
Здійснення
аналізу
показників
зовнішньоекономічної діяльності компанії.
Здійснення
зовнішньоекономічної
маркетингової діяльність: аналіз світових
новітніх
ринкових
тенденцій
і
змін
макросередовища,
які
забезпечують
конкурентні
переваги
функціонування
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Організація системи виставочного бізнесу:
здійснювати підготовку суб’єкта діяльності до
участі в міжнародних виставках.

Ситуації
Ділове інтерв’ювання.
Ділове інтерв’ювання.
Інтерв’ю при прийомі на роботу.
Ділові
зустрічі,
дискусії.
Аналітичне
опрацювання інформації, включаючи ресурси
мережі Інтернет.
Ділова комунікація по-телефону та засобами
сучасних ІКТ, ділові зустрічі та переговори.
Ділові
презентації,
зустрічі,
дискусії.
Аналітичне
опрацювання
інформації,
включаючи ресурси Інтернету.
Ділові зустрічі, презентації, обговорення. Ділові
контакти по телефону. Аналітичне опрацювання
інформації, включаючи ресурси Інтернету.
Аналітичне
опрацювання
інформації,
включаючи
ресурси
Інтернету.
Ділові
презентації, зустрічі, переговори.

Ділові
презентації,
зустрічі,
дискусії.
Аналітичне
опрацювання
інформації,
включаючи ресурси Інтернету.

Аналіз визначених у таблиці 1 типових тем та ситуацій спілкування майбутніх спеціалістів із
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки, відповідно до класифікації В.
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Л. Скалкіна [3; 4], свідчить, що типовими сферами спілкування фахівців даного профілю є професійнотрудова та адміністративно-правова. У межах визначених сфер спілкування фахівці з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки повинні успішно виконувати певні
''соціально-комунікативні ролі'' [4]. Як відомо із методичної літератури набір усіх соціальнокомунікативних ролей складає соціально-комунікативну позицію індивіда [5-7].
Аналіз соціально-комунікативної позиції відповідно до професійних вимог, визначених в ОКХ та
ОПП, поданий у таблиці 1, вказує на те, що студенти ЕС повинні, передусім, оволодіти усним діловим
спілкуванням, яке у майбутній професійній діяльності буде спиратися значною мірою на результати
попередньої аналітичної обробки англомовної інформації мережі Інтернет і може проходити на її основі.
Зростання впливу ресурсів Інтернету на організацію ділової активності і ділової міжнародної
комунікації відмічається також у публікаціях з методики викладання іноземної мови [8-12], філософії та
методології вищої освіти [12-14]. У перерахованих роботах зазначається, що на сучасному етапі розвитку
суспільства Інтернет стає невід’ємною складовою діяльності людини. Зокрема, це стосується
комунікації, організації ділової активності і, безпосередньо, процесу навчання іноземної мови, зокрема
англійської мови для ділового спілкування.
Таким чином, можемо зробити висновок, що відповідно до розглянутих освітніх документів після
закінчення курсу ділової англійської мови студенти ЕС повинні вільно спілкуватися англійською мовою
у вказаних ситуаціях, мати навички ефективної роботи з Інтернет-ресурсами, що включає аналітичне
опрацювання англомовної інформації мережі Інтернет і використання технічних можливостей Інтернету
для англомовного ділового спілкування із закордонними партнерами, а також мати навички
використання Інтернет-ресурсів із навчальною метою.
Розглянемо вимоги нової Типової програми з англійської мови для професійного спрямування [5], яка
слугує ресурсом для розробки робочих програм та модулів із дисципліни ''Ділова англійська мова'' та
була розроблена відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи [6]. У згаданих
документах наголошується, що викладання / вивчення мови може здійснюватися у різних практичних
формах з метою розвитку мовної поведінки відповідно до спеціальностей студентів, їхніх потреб та
життєвих плані [5; 6].
Згідно з класифікацією рівнів володіння ІМ студенти ЕС повинні досягти рівня B2+ у всіх видах
мовленнєвої діяльності. Практичні цілі навчання визначаються так: ''сформувати у студентів загальні та
професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і
прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному
середовищі'' [5; 6].
У Типовій програмі також надається приблизний тематичний план підготовки студентів із ділової
англійської мови [5]. Цей план включає такі модулі як:
Таблиця 2.
Приблизний тематичний план підготовки студентів із ділової англійської мови
Номер
модулю
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва модулю
Читання з професійною метою –I
Прийом
на
роботу.
Кваліфікація
кандидатів, кар’єрні цілі та плани
Телефонні розмови
Читання з професійною метою –II
Письмова комунікація для бізнесу
Презентації
Переговори
Академічне письмо
Ділові зустрічі
Всього

К-ть
годин
36
18

Кількість
кредитів
1.0
0.5

18
36
36
18
18
18
18
216

0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0

Форма
оцінювання

Екзамен

Так, Програма визначає дев’ять модулів, у межах яких у студентів ЕС варто сформувати іншомовну
комунікативну мовленнєву компетенцію на рівні B2+. При цьому, до переліку входять модулі, які
повинні вивчатися у курсі ''Ділова англійська мова'' та ''Англійська мова професійного спрямування''. До
першої дисципліни відносяться другий, третій, шостий, сьомий та дев’ятий модулі; до другої – перший,
четвертий, п’ятий та восьмий модулі. Відповідно до вимог Програми на вивчення вказаних модулів у
курсі ''Ділова англійська мова'' варто виділити 2,5 кредити ЄКТС.
Аналіз реальної ситуації, яка склалася у вищих технічних навчальних закладах, свідчить про те, що на
вивчення цієї дисципліни виділяється лише 2 кредити ЄКТС. До того ж, відповідно до вимог
проаналізованих вище ОКХ та ОПП за напрямом підготовки ''Менеджмент'', до обов'язкового модулю
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навчання студентів повинні також входити тематичні модулі: ''Форми бізнесу'', ''Структура компанії'',
''Бізнес-планування'', ''Побудова мережі ділових стосунків. Соціальна розмова''.
Під час планування курсу ділової англійської мови для майбутніх фахівців із менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки потрібно також врахувати специфіку їхньої
професійної діяльності, а саме те, що ділове спілкування, як показує аналіз відповідних ОКХ та ОПП
наведений вище, відбувається на основі попереднього аналітичного опрацювання іншомовної інформації,
включаючи ресурси Інтернету. На розвиток відповідних вмінь також потрібно запланувати навчальний час.
Таким чином, аналіз вимог освітніх нормативних документів, Програми з іноземної мови
професійного спрямування щодо мовної підготовки майбутніх фахівців із менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки, а також співвіднесення визначених цілей
навчання з реальною кількістю годин, що виділяється згаданими державними вищими навчальними
закладами, свідчить про те, що навчання студентів ЕС англійської мови для ділового спілкування
повинно бути максимально оптимізованим та інтенсифікованим.
Проведений теоретичний аналіз методичної літератури з методики навчання ділової англійської мови
[6-14] дозволяє визначити головний напрям оптимізації та інтенсифікації процесу навчання. Це
використання активних методів навчання англійської мови для ділового спілкування у поєднанні з
використанням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Проведений вище аналіз та синтез змісту нормативних освітніх документів та рекомендацій типової
Програми дозволяє далі конкретизувати зміст навчання студентів ЕС ділової англійської мови і виділити
відповідні типові теми ділового спілкування. Ці теми повинні бути основою для формування у студентів
ЕС професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції у галузі англомовного ділового
спілкування на другому курсі навчання у ВНЗ України:
Тема 1: Types of business organization.
Тема 2: Company Structure.
Тема 3: Telephoning.
Тема 4: Getting the job.
Тема 5: Presentations.
Тема 5: Business meetings.
Тема 6: Business plan.
Тема 7: Rapport building. Networking. Socializing.
Тема 9: Negotiations.
Звичайно, навчання студентів ЕС ділової англійської мови на основі вказаних тем передбачає розвиток у
них усіх чотирьох мовленнєвих умінь в інтегрований спосіб. Але, як зазначалося вище, специфіка професійної
діяльності студентів ЕС вказаного вище профілю вимагає формування у них професійно-орієнтованої
іншомовної комунікативної компетенції, насамперед, в усному діловому мовленні.
Це не суперечить сучасним методичним підходам до організації навчання ділової англійської мови.
О. Б. Тарнопольський [7: 31] вважає, що ''в якості мети навчання можна ставити розвиток одного чи
декількох (але не всіх чотирьох) видів іншомовної мовленнєвої комунікативної компетенції – наприклад,
лише в говорінні та аудіюванні, без читання та письма, чи лише в читанні без говоріння, аудіювання та
письма. Такий підхід конкретизує мету навчання, звужує цілі навчання і тим самим спрощує їх
реалізацію, забезпечує досягнення оптимальних запланованих результатів''. Таким чином, мовна
поведінка, яка є специфічною для виділених ситуацій спілкування, пов’язаних із майбутньою
професійною діяльністю, свідчить про те, що розвиток вмінь говорити та слухати, тобто вмінь усного
мовлення (УМ), набуває першочергового значення.
Висновки. Виходячи з цього, під час навчання студентів ЕС англійської мови для ділового
спілкування варто надати пріоритет саме розвитку іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної
компетенції в усному діловому мовленні, яке повинно виступати фокусним видом навчальної діяльності.
Таке навчання повинно відбуватися у межах визначених вище тем та ситуацій ділового спілкування.
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Огурцова О. Л. Содержание обучения студентов экономических специальностей деловому
английскому языку на современном этапе развития информационного общества.
Статья посвящена рассмотрению вопроса оптимизации обучения деловому английскому языку на
современном этапе. В частности, далее конкретизируется содержание обучения и выделяется
соответствующий перечень тем делового общения как основа для формирования профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетентности в области англоязычного делового
общения на втором курсе обучения в вузах Украины, определяются особенности обучения, связанные с
интенсивным развитием информационных технологий.
Ключевые слова: деловой английский язык, содержание обучения, темы и ситуации делового общения,
информационные технологии.
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Ogurtsova O. L. The Content for Business English Teaching to Future Economists in the New Digital Age.
The research focuses on the necessity to improve the methodology of Business English teaching to future
economists. In particular, the purpose of the research is to define the content to be taught to future economists in
the new digital age as well as the role of informational communicational technologies in this process. The most
important normative documents in the field of higher education of Ukraine, the latest papers concerning
Business English methodology teaching, selected from well-known journals in the field, the latest advances in
the computer language learning, web-based educational applications serve as the research material. The
scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to define a list of
themes and communicative situations as the basis for Business English teaching to students of the second year in
economics in higher educational establishments of Ukraine. The presented analysis has proved that during
Business English course for the students of the second year of studies the priority should be given to the
development of speaking skills on the basis of the students' preparatory analytical work with Internet resources
on such topics as Types of Business Organization, Company's Structure, Telephoning, Getting the Job,
Presentations, Business Meetings, Business Plan, Rapport Building, Negotiations.
Key words: Business English teaching, content of Business English course, information and communicational
technologies.
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ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ
У статті визначено та науково обґрунтовано зміст поняття "лексична компетентність молодшого
школяра", розкрито зміст мотиваційної, когнітивної, практичної, рефлексивної та поведінкової
лексичних діяльностей дітей молодшого шкільного віку. Поняття "лексичної компетентності
молодшого школяра" значно ширше за поняття ''знання'', ''уміння'' та ''навички'' з лексики, оскільки
концентрує у собі спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні орієнтири та ін.), її здатність
долати стереотипи, передбачати мовленнєві ситуації, гнучкість мислення; характер – самостійність,
цілеспрямованість, вольові якості. Лексичну компетентність молодшого школяра розглянуто як одну з
інтегрувальних якостей особистості учня, яка дає змогу свідомо і творчо визначити і здійснювати
власне життя, розвивати свою індивідуальність, досягати успішної, оптимальної життєдіяльності.
Ключові слова: лексична компетентність молодшого школяра, мотиваційна лексична діяльність,
когнітивна лексична діяльність, практична лексична діяльність, рефлексивна лексична діяльність,
поведінкова лексична діяльність.
Постановка проблеми в загальному вигляді. У Національній доктрині розвитку освіти України в
XXI ст. серед провідних завдань формування особистості зазначається необхідність набуття
компетентності. Початкова ланка освіти є першим рівнем освоєння учнями ключових,
загальнопредметних та спеціальнопредметних компетентностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему компетентності на різних рівнях аналізу
вирішували С. Гончаренко (тлумачення явища компетентності), І. Тараненко (компетентність як
здатність до найефективнішого застосування знань), А. Василюк (сучасні підходи до компетентності
вчителів у Польщі), К. Корсак (цивілізаційна компетентність), І. Ящук (життєва компетентність
особистості), В. Ковальчук (соціальна компетентність учителя), О. Овчарук (європейські підходи до
проблеми компетентності), А. Михайличенко, В. Аніщенко (професійна підготовка на основі стандарту
компетентності) та ін.
Мета статті – визначити та науково обґрунтувати зміст поняття "лексична компетентність
молодшого школяра", розкрити зміст мотиваційної, когнітивної, практичної та рефлексивної лексичних
діяльностей дітей молодшого шкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В. Бусела
розглядає компетентність "як певну суму знань особи, яка дозволяє їй судити про що-небудь,
висловлювати переконливу, авторитетну думку. Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній
галузі; який має право за своїми знаннями або повноваженнями робити або вирішувати що-небудь,
судити про що-небудь. Компетенція – це коло повноважень якої-небудь установи або особи; коло питань,
в яких дана особа має знання, досвід" [1: 445].
Слово "компетентність" походить від латинського "competens" (competentic), що в перекладі означає
належний, здібний [2: 541]. Французьке competent перекладається як компетентний, правочинний. Воно
має юридичний відтінок. В англійській мові у терміні competence домінує значення якості особистості:
компетентність трактується як здатність.
Найбільшого поширення в нашій науковій літературі набуло визначення компетентності як
"сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати,
передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію" [3: 149].
Міжнародний експерт, професор О. Крисан презентує систему компетентностей на різних рівнях
змісту освіти.
Систему складають: надпредметні ("транс", "міжпредметні") компетентності – вони можуть бути
подані у вигляді "парасольки" над усім процесом навчання, саме їх часто називають "ключовими",
"базовими"; загальнопредметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого
предмета / освітньої галузі у всіх класах середньої школи; спеціальнопредметні – ті, що їх набуває учень
при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання.
Спеціальнопредметні компетентності окреслюються для кожного предмета, вони розвиваються для
кожного року навчання, ґрунтуючись на загально-предметних компетентностях, і є стадіями, рівнями їх
набуття [4: 22-24].
О. Пометун під компетентністю людини розуміє спеціально структуровані (організовані) набори
знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання, які дають змогу людині визначати,
тобто ідентифікувати і вирішувати, незалежно від контексту (ситуації) проблеми, характерні для певної
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сфери діяльності. Компетентність, на її думку, – це результативно-діяльнісна характеристика освіти.
Нижній поріг, рівень компетентності є рівнем діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної
успішності в досягненні результату [5: 66].
Г. Селевко зазначає, що компетентності – це діяльнісні характеристики людини, тому їхня
класифікація, насамперед, має бути адекватною класифікації діяльностей. У загальному плані це трудова,
навчальна, ігрова і комунікативна компетентності. Компетентності є також знаннєвими
характеристиками й класифікуються за сферами суспільного знання, галузями суспільного виробництва.
Як психологічна характеристика поняття компетентності містить не тільки когнітивну (знання) й
операціонально-технологічну (діяльнісну) складові, а також мотиваційну (емоційну), етичну, соціальну й
поведінкову [6: 138].
Теорію освітніх компетенцій і компетентностей молодших школярів обґрунтовано в роботах таких
учених, як Н. Бібік, О. Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкривають у власних
публікаціях Т. Байбара, М. Вашуленко, І. Ґудзик, К. Пономарьова. Загальний аналіз сутності поняття
"компетентність", порівняльну характеристику ключових компетентностей у європейських освітніх
системах здійснили О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина. 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 викладено в працях
зарубіжних педагогів М. Алексєєвої, І. Зимньої, А. Маркової, І. Сергеєва, В. Серікова, С. Шишова та ін.
Наукове бачення мовленнєвої компетенції як виявлення уміння використовувати мовні засоби для
побудови і розуміння тексту за навчальних умов, що допускають абстрагування від тих чи інших
особливостей, обов’язкових для комунікативного застосування мовлення [7: 12], а також науковий
погляд на лексичну компетентність як один із важливих компонентів мовленнєвої компетенції, що
передбачає певний запас слів у межах вікового періоду, адекватне використання лексем, доречне
вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів (за А. Богуш), дають підстави
стверджувати, що до поняття лексичної компетентності необхідно залучити спеціально структуровану
систему лексикологічних знань, умінь, навичок і ставлень, які набуває учень у процесі навчання.
Лексична компетентність – це актуальні прояви мовленнєвої компетенції у мовленнєвій творчій
діяльності, суспільному житті тощо. Зміст поняття "компетентність" охоплює не лише когнітивний,
технологічний компоненти, а й мотиваційний, етичний, поведінковий.
Отже, згадані вище аспекти створюють підґрунтя для формування лексичної компетентності в учнів
початкових класів, тобто тієї компетентності, що дасть можливість майбутньому поколінню підвищити
рівень українського літературного мовлення.
Проблему формування лексичної компетентності порушує багато вчених. Зокрема, вона була
предметом дослідження О. Аматьєвої, Е. Бєлкіної, А. Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової,
Т. Комарової, Т. Козакової, Л. Попової, Н. Сакуліної, О. Ушакової, Н. Фесюкової, В. Ягупкової та ін.
Теоретичними засадами формування лексичної компетентності у молодших школярів виступають:
концептуальні моделі творчості зарубіжних (Дж. Гілфорд, Є. Торренс, Д. Рензуллі, Г. Сміт та ін.),
вітчизняних (І. Волощук, О. Дяченко, О. Матюшкін, В. Петровський, А. Шумилін та ін.) учених;
технології різних видів навчання (проблемного, розвивального, прямого й опосередкованого) у
прогресивних особистісно-орієнтованих моделях взаємодії учасників освітнього процесу (Д. Белухін,
І. Бех, В. Давидов, Т. Ільїна, Б. Коротяєв, Т. Куликова, І. Лернер, М. Махмутов, С. Подмазін, О. Усова);
принципи організації мовленнєвої діяльності (М. Алексеєва, А. Богуш, Ф. Сохін, О. Ушакова,
Л. Федоренко, В. Яшина); педагогічні умови розвитку і керівництва творчістю дітей (Є. Бєлкіна,
Н. Ветлугіна, Н. Георгян, О. Дронова, Т. Казакова, В. Моляко, Н. Орланова, О. Пищухина, Т. Рубан,
Л. Таніна, К. Тарасова, О. Ушакова, А. Шибицька та ін.). Багатоаспектність і складність проблеми
формування лексичної компетентності в молодших школярів зумовили її розгалуженість: вивчення проблем
мовної прагматики, аналіз цілей, мотивів, настанов учасників комунікації, які суттєво визначають
особливості мовленнєвого продукту (Г. Богданович, В. Бондарко, А. Вежбицька, Є. Верещагін, Т. Винокур,
М. Всєволодова, І. Голубовська, Ю. Караулов, В. Кононенко, В. Костомаров, В. Красних, О. Кубрякова,
Л. Мацько, О. Митрофанова, Н. Озерова, Р. Ратмайр, О. Шмєльов та ін.); збагачення словникового запасу
учнів на різних етапах мовленнєвого розвитку (Н. Гавриш, Н. Голуб, Л. Кулибчук, Т. Коршун, В. Тихоша та
ін.); культура мовлення (Н. Бабич, Б. Головін, О. Горошкіна, В. Костомаров, Л. Мацько та ін.); психологічні
засади розвитку мовлення (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, І. Синиця);
функціонування текстів художнього стилю (Л. Варзацька, О. Караман, Л. Мацько, В. Мельничайко,
М. Пентилюк та ін.); розробка мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів (О. Біляєв,
М. Вашуленко, Л. Мацько, Н. Пашківська, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Хорошковська та ін.);
комунікативний аспект вивчення мови (А. Богуш, Л. Варзацька, Н. Гавриш, В. Капінос, Т. Котик, С.
Караман, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, М. Пентилюк, К. Пономарьова, Л. Попова, М. Стельмахович та
ін.). Більшість авторів цих досліджень мають спільну позицію щодо необхідності збагачення особистості
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дитини цінними духовно-художніми враженнями, емоційністю сприйняття навколишнього світу,
розвитком її мовлення, творчою самореалізацією.
Під "лексичною компетентністю молодшого школяра" ми розуміємо здатність учня до мотиваційної,
когнітивної, практичної, рефлексивної та поведінкової лексичної діяльності з опорою на наявність
певного запасу слів у межах вікового періоду, адекватне використання лексем, доречне вживання
образних висловів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів.
Лексична компетентність молодшого школяра

Інтелектуально-спонукальна
мотиваційна діяльність

Перспективно-спонукальна
мотиваційна діяльність

Безпосередньо-спонукальна
мотиваційна діяльність

Мотиваційна лексична діяльність

Когнітивна лексична діяльність
- збагачення словника, тобто засвоєння нових слів
та нових значень слів, що раніше учням були не
відомі;
- уточнення словника, тобто поглиблення
розуміння вже відомих слів, з'ясування відтінків у
значенні між синонімами, добір антонімів, аналіз
багатозначності;
- активізація словника, тобто використання
якомога більшої кількості слів у мовленні кожного
учня, введення слів у речення, засвоєння
сполучуваності слів
з
іншими
словами,
використання їх у конкретному тексті;
- вилучення нелітературних слів, які вживаються
іноді молодшими школярами, виправлення
помилок у наголошуванні та вимовлянні слів.

Поведінкова лексична діяльність
Рефлексивна лексична діяльність

- активне користування власним
словниковим запасом і слідкування
за чистотою українського мовлення у
спілкуванні
з
однолітками,
вчителями, батьками, колективом;
формування
здатності
долати
мовленнєві стереотипи, передбачати
мовленнєві ситуації.

- самостійне знаходження своїх
лексичних помилок і знаходження
лексичних помилок в текстах
однокласників;
критична
самооцінка
лексики
власного
мовлення й оцінка мовлення інших
учнів; - інтерпретація власного
мовлення та інтерпретація інших
зразків мовлення.

Практична лексична діяльність
- накопичення в пам'яті учнів значної
кількості слів з усвідомленням усіх
відтінків
їх
значення
та
експресивного забарвлення;
формування
вмінь
активно
користуватися власним словниковим
запасом, тобто швидко і точно
добирати слова для побудови речень
і текстів.

Рис. 1. Лексична компетентність молодшого школяра
Мотиваційна лексична діяльність молодшого школяра об’єднується у три взаємопов’язані групи
діяльностей:
– Безпосередньо-спонукальна мотиваційна діяльність, яка базується на емоційних проявах
особистості, позитивних чи негативних емоціях: яскравість, новизна лексичного матеріалу; цікаве
викладання лексичного матеріалу, привабливість особистості вчителя; бажання отримати похвалу,
нагороду (за виконане завдання), побоювання отримати негативну оцінку, покарання, страх перед
учителем, батьками, небажання бути об’єктом обговорення в класі й таке ін.
– Перспективно-спонукальна мотиваційна діяльність, яка ґрунтується на розумінні значущості
лексичних знань, української мови як навчального предмета: усвідомлення того, що від багатства
лексичного запасу й уміння активно і вдало ним користуватись залежить якість мовлення особистості й
успішність її спілкування з іншими людьми (вступ до інституту, вибір професії і таке ін.); сподівання на
отримання в перспективі нагороди; розвинуте почуття обов’язку, відповідальності.
– Інтелектуально-спонукальна мотиваційна діяльність ґрунтується на отриманні задоволення від
самого процесу пізнання, інтересі до лексичних знань, допитливості, намаганні розширити свій
культурний рівень, оволодіти лексичними уміннями і навичками, захопленості самим процесом
вирішення навчально-пізнавальних завдань.
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– Когнітивна лексична діяльність молодшого школяра спрямована на: збагачення словника, тобто
засвоєння нових слів та нових значень слів, що раніше учням були невідомі; уточнення словника, тобто
поглиблення розуміння вже відомих слів, з'ясування відтінків у значенні між синонімами, добір
антонімів, аналіз багатозначності; активізацію словника, тобто використання якомога більшої кількості
слів у мовленні кожного учня, введення слів у речення, засвоєння сполучуваності слів з іншими словами,
використання їх у конкретному тексті; вилучення нелітературних слів, які вживаються іноді молодшими
школярами, виправлення помилок у наголошуванні та вимовлянні слів [8: 327].
– Практична лексична діяльність молодшого школяра спрямована на: накопичення в пам'яті учнів
значної кількості слів з усвідомленням усіх відтінків їх значення та експресивного забарвлення;
формування вмінь активно користуватися власним словниковим запасом, тобто швидко і точно добирати
слова для побудови речень і текстів.
– Рефлексивна лексична діяльність молодшого школяра спрямована: аналіз учнями явищ власної
мовленнєвої діяльності, коректування, вдосконалення власних висловлювань. Серед основних
рефлексивних процесів важливими є: самостійне знаходження своїх лексичних помилок і знаходження
лексичних помилок в текстах своїх товаришів, критична самооцінка лексики власного мовлення й оцінка
мовлення інших учнів, інтерпретація власного мовлення та інтерпретація інших зразків мовлення.
– Поведінкова лексична діяльність молодшого школяра спрямована: активне користування власним
словниковим запасом і дотримання чистоти українського мовлення у спілкуванні з однолітками,
вчителями, батьками, колективом; формування здатності долати мовленнєві стереотипи, передбачати
мовленнєві ситуації (див рис. 1).
Висновки. Отже, поняття "лексичної компетентності молодшого школяра" значно ширше за поняття
''знання'', ''уміння'' та ''навички'' з лексики, оскільки концентрує у собі спрямованість особистості
(мотивацію, ціннісні орієнтири та ін.), її здатність долати стереотипи, передбачати мовленнєві ситуації,
гнучкість мислення; характер – самостійність, цілеспрямованість, вольові якості. Лексична
компетентність молодшого школяра є однією із інтегрувальних якостей особистості учня, яка дає змогу
свідомо і творчо визначити і здійснювати власне життя, розвивати свою індивідуальність, досягати
успішної, оптимальної життєдіяльності.
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Сиранчук Н. Н. Лексическая компетентность младшего школьника в современном начальном
образовании.
В статье определено и научно обосновано содержание понятия "лексическая компетентность
младшего школьника", раскрыто содержание мотивационной, когнитивной, практической,
рефлексивной и поведенческой лексических деятельностей детей младшего школьного возраста.
Понятие ''лексическая компетентность младшего школьника'' значительно шире понятий ''лексические
знания'', '' умения'' и ''навыки'', поскольку концентрирует в себе направленность личности (мотивацию,
ценностные ориентиры и др.), ее способность преодолевать стереотипы, предусматривать речевые
ситуации, гибкость мышления; характер – самостоятельность, целенаправленность, волевые
качества. Лексическая компетентность младшего школьника рассматривается как одно из
интегрирующих качеств личности ученика, которая дает возможность сознательно и творчески
определить и осуществлять собственную жизнь, развивать свою индивидуальность, достигать
успешной, оптимальной жизнедеятельности.
Ключевые слова: лексическая компетентность младшего школьника, мотивационная лексическая
деятельность, когнитивная лексическая деятельность, практическая лексическая деятельность,
рефлексивная лексическая деятельность, поведенческая лексическая деятельность.
Siranchuk N. N. The Junior Pupils' Lexical Competence in the Modern Primary Education.
The article determines and explains the context of the notion "junior pupil's lexical competence", also opens the
context of junior pupils' motivational, cognitive, practical, reflective and behavioral lexical activities. The notion
''junior pupil's lexical competence'' is wider than notions ''lexical knowledge'', ''skills'', ''habits'', as it
concentrates the personal orientation (motivation, valuable orientations and etc.), the skill to overcome
stereotypes, foresee speech situations, flexible thinking; character – independence, goal orientation, will
qualities. Junior pupil's lexical competence is considered as one of the integrating pupil's personal qualities,
giving the possibility consciously and creatively to determine and develop personal life, individuality, reach the
successful, optimal life-sustaining activity.
Key words: junior pupil's lexical competence, motivational lexical activity, cognitive practical lexical activity,
reflective lexical activity, behavioral lexical activity.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДО
ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН БІЛІНГВАЛЬНИМ СПОСОБОМ
У статті представлено результати опитування студентів напряму підготовки/спеціальності
"Соціальна педагогіка" щодо викладання фахових дисциплін білінгвальним способом. Було визначено
рівень обізнаності студентів щодо поняття "білінгвальне навчання", з’ясовано ступінь мотивації
студентів до вивчення фахових дисциплін білінгвальним способом, а також сформульовано висновок про
доцільність викладання фахових дисциплін на старших курсах білінгвально.
Ключові слова: білінгвальне навчання, мотиваційні чинники, фахова підготовка.
Актуальність постановки проблеми дослідження. Трансформування вищої освіти в умовах
глобалізації суспільства потребує розроблення нових підходів до підготовки майбутніх фахівців у
контексті відродження ідей національної та полікультурної освіти. Сучасне соціокультурне становище в
системі вищої освіти, залучення студентів до національної культури та культури світової є актуальною
потребою сьогодення. Полікультурна освіта сприяє мовному і загальному розвитку людини, умінню
орієнтуватись у сучасному багатомовному світі, розв’язуванню проблеми міжнаціональних відносин у
своїй країні й за її межами.
Тому одним із невід’ємних і важливих завдань сучасної вищої освіти стає оновлення її змісту у
напрямку полілінгвізму і підготовки молоді до життя у багатогранному, багатокультурному,
глобалізованому сучасному суспільстві. При цьому, особливого значення у підготовці майбутніх
фахівців соціально-педагогічної галузі набуває формування вміння та спроможності ведення
професійного наукового пошуку нових ідей і досягнень, діалогу та обміну інформацією, у тому числі й
іноземною мовою з представниками інших країн.
Також варто зазначити, що якісне оновлення змісту освіти у бік полілінгвізму пов’язане зі зростанням
потреби у її мультикультурності з огляду на процеси, які спрямовані на інтеграцію трудового потенціалу
в межах європейських країн. Національна політика підготовки галузевих фахівців багатьох європейських
країн, які б визнавались іншими державами та були конкурентоспроможними на сучасному ринку праці,
зазнала значних позитивних змін, особливо стосовно рівня вивчення іноземних мов за фахом підготовки
(білінгвальної освіти). Доцільність і необхідність білінгвальної освіти визнається в даний час більшістю
дослідників, адже накопичений досвід білінгвальної освіти вже досить значний.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що 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) [1].
В Україні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися нещодавно. Їх поява спричинена
тим, що починаючи з 90-х років ХХ століття нові соціально-економічні реалії, прагнення інтеграції у
європейський простір викликали появу хвилі нових досліджень, присвячених в тому числі і 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 , О. О. Худзей).
У 90-ті роки ХХ століття сформувалася європейська наукова школа, яка вивчала білінгвізм з точки
зору розуміння і вивчення різних його феноменів, отримання спеціальних знань за допомогою рідної
мови та іноземної, полікультурного виховання для полегшення інтеграції молоді в загальноєвропейське
культурне середовище. Досягненням європейської школи вважається розробка теоретичних основ
білінгвальної освіти як альтернативного шляху вивчення іноземної мови [2; 3]. Однак, жодна із цих шкіл
не розглядала питання білінгвізму з точки зору фахової підготовки іноземною мовою, а лише з точки
зору інтеграції осіб у полікультурне середовище.
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,
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відсутністю відповідного розробленого методичного забезпечення, браком часу, використанням лише
традиційних методів навчання та невірного розуміння його цілей самими студентами, а іноді і зневіри у його
успішність і потрібність. 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.
Тому метою даної статті є дослідження ставлення студентів напряму підготовки/спеціальності
"Соціальна педагогіка" соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету
імені Івана Франка до викладання фахових дисциплін білінгвальним способом.
Виклад основного матеріалу. 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 і набула універсального
значення з точки зору підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців. Про перспективність і необхідність
вивчення цієї проблеми свідчать результати опитування студентів соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка, яке було проведене у 2011 році у рамках
науково-методичного семінару "Проблема викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін
іноземною мовою" (2-5 курси, всього було опитано 80 студентів). Так, на запитання: "Чи потрібно, на Вашу
думку, у ВНЗ викладати фахові предмети англійською мовою?" 74 % респондентів відповіли "так", 7 % –
"ні", 19 % – "не впевнені". Варто зазначити, що з 2011 року кафедрою Соціальної педагогіки та педагогічної
майстерності ЖДУ ім. Івана Франка задля реалізації освітніх вимог щодо вільної адаптації студентів в
освітньому і науковому просторі країн-учасниць Болонського процесу почали впроваджуватися навчальні
програми для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" фахово-комунікативного спрямування на
білінгвальній основі, тобто декілька фахових предметів почали викладатися білінгвально.
Варто зазначити, що білінгвальна освіта впливає не лише на інтелектуальний та особистісний розвиток
людини, вона вирішує набагато ширше коло питань, що стосуються не лише освітнього аспекту. Доведено,
що при білінгвальному навчанні розвиваються не лише лінгвістичні, а й когнітивні, соціальні, емоційні
характеристики особистості, тому саме полікультурне навчання зможе допомогти суспільству сформувати
у молоді гуманну модель поведінки і ставлення до людей інших націй. У білінгвальній освіті можна знайти
ефективні форми зниження міжнаціональних конфліктів, які будуть застосовуватися в широкому
соціальному середовищі, адже за статистикою 76 % молоді європейських країн на сьогоднішній день
здобувають саме вищу освіту. Важливо також зазначити, що проблема організації навчання в
полікультурному просторі є дуже важливою для всіх європейських держав. Особливо складною вона стає у
зв'язку з великим припливом переселенців, біженців, міграцією трудових ресурсів, який спостерігається у
всіх розвинених країнах світу. Україна, будучи невід'ємною частиною європейського освітнього простору,
є також історично сформованою багатонаціональною державою. Більшість західних країн також на
сьогоднішній день є полікультурними. Тому досвід організації вищої освіти на білінгвальній основі є дуже
важливим для усіх європейських країн, у тому числі й України, у контексті вирішення нових проблем.
Білінгвальна підготовка у нашому випадку постає не лише як лінгвістична категорія щодо
формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців: ми розглядаємо білінгвальне навчання як
засіб формування професійної компетентності шляхом викладання профільних дисциплін іноземною
мовою, що дасть можливість студентам набути не лише комунікативних, а й професійних знань та умінь,
які згодом сприятимуть у вирішенні реальних життєвих і професійних проблем, спонукатимуть до
особистісного самовизначення та самореалізації.
Для цього навчальні плани вищих навчальних закладів з підготовки фахівців відповідного рівня
мають включати певну кількість навчальних дисциплін, що повинні викладатися білінгвально, надаючи
студентам можливість оволодіння необхідними фаховими знаннями, шляхом використання іноземної
мови на творчому рівні. Для визначення необхідної кількості дисциплін, які доцільно вивчати іноземною
мовою, може бути запропонований метод "золотого перетину", статистична теорія навчання, основана на
Великому принципі подвійності, законі єдності і боротьби протилежностей, системі Янь-Інь [4]. Будучи
покладеним в основу формування системи освіти загалом і білінгвальної зокрема, вони дозволять
найбільш повно поєднати низку протилежностей, які, передусім, відображають вимоги реального стану
навчання майбутніх фахівців при існуючому рівні знань відповідної категорії студентів.
Для реалізації цього принципу відповідно до теоретичних положень даного методу необхідно
визначити перелік головних протилежностей, що супроводжують процес, який підлягає аналізу –
білінгвальне навчання студентів профільним дисциплінам. Таких протилежностей у процесі
білінгвального навчання існує дуже багато і всі вони пов’язані переважно з особливостями формування
нових знань та умінь у студентів.
Статистично доведено (А. П. Свірідов, А. С. Сігов), що для гармонійної всебічної гуманістичної освіти, в
тому числі і білінгвальної, необхідний баланс у всіх освітніх категоріях та процесах. Для цього варто
використати одну з найпростіших математичних моделей, за допомогою якої можливо визначити зони
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гармонії, небезпечних ділянок та зону ризику між двома полюсами протилежностей за принципом золотого
перетину [4].Я кщо розглядати білінгвальне навчання як протилежність двох мов (рідної та іноземної), то за
допомогою запропонованої моделі, можливо визначити зону гармонії, зону небезпечних ділянок та зону
ризику між двома полюсами навчання на білінгвальній основі, а отже визначити об’ємну частку фахового
навчального навантаження, яке доцільно викладати при білінгвальному навчанні іноземною мовою. Отже, для
підготовки студентів-магістрантів із соціальної педагогіки на білінгвальній основі необхідно вивчати від 6 до
10 навчальних дисциплін, або з точки зору бюджету навчального часу, то від 447 до 723 годин [4].
Зважаючи на проблему впровадження у процес підготовки магістрів білінгвальних навчальних
програм та особливості застосування навчально-методичного забезпечення у процесі викладання
фахових дисциплін іноземною мовою, бюджет часу викладання фахових дисциплін іноземною мовою
значно менший визначеного за принципом "золотого перетину" і становить на сьогоднішній день лише
180 годин на рік, але бажання та розуміння студентами доцільності та актуальності білінгвальної
підготовки спонукає до розробки білінгвальних навчальних планів і програм, інноваційних методів та
технологій, навчально-методичного забезпечення, методологічного базису білінгвальної фахової
підготовки майбутніх соціальних педагогів.
Для виявлення ставлення, рівня обізнаності студентів 2-6 курсів напряму підготовки/спеціальності
"Соціальна педагогіка" соціально-психологічного факультету ЖДУ ім. Івана Франка до викладання
фахових дисциплін білінгвально було проведено пілотне опитування "Чи потрібно вивчати фахові
дисципліни білінгвальним способом". Анкета складалася із восьми запитань на визначення рівня
обізнаності студентів щодо білінгвального навчання, їх ставлення до такого виду навчання, бажання
навчатися у такий спосіб. До кожного запитання було запропоновано п’ять градаційних варіантів
відповіді (від найбільш позитивного до найбільш негативного) та представлено можливість
запропонувати власний варіант відповіді, за умови якщо запропоновані варіанти студента не
задовольняють із якихось причин.
В опитуванні взяло участь 48 студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" другого курсу, 35
студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" четвертого курсу, 12 студентів п’ятого курсу
спеціальності "Соціальна педагогіка" та 7 студентів шостого курсу спеціальності "Соціальна педагогіка".
Загальна кількість – 102 студенти.
На питання, що стосувалися обізнаності студентів, що таке білінгвальне навчання, 83 % студентів
другого курсу, 94 % студентів четвертого курсу та 100 % студентів п’ятого та шостого курсів відповіли
вірно. Це означає, що майже усі студенти розуміють це поняття правильно, але на другому та четвертому
курсах є невелика частина студентів (17 % та 6 % відповідно), які не розуміють поняття "білінгвальне
навчання", але на старших курсах уже всі респонденти розуміють цей феномен правильно. Ми
пояснюємо таку позитивну динаміку тим, що на старших курсах, коли студенти починають вивчати
фахові дисципліни, вони все більше починають звертатися до іноземних джерел, доступних в
електронному вигляді, але іноземною мовою, більш виважено починають відноситися до майбутнього
працевлаштування, оцінюють переваги фахівця-білінгва, починають знайомитися з предметами, які
викладаються на старших курсах білінгвальним способом.
Що стосується базових знань студентів, необхідних для вивчення фахових дисциплін іноземною
мовою, то лише 10 % студентів другого курсу володіє базовими знаннями іноземної мови, достатніми
для вивчення фахових дисциплін білінгвально, 90 % – не в змозі вивчати фахові дисципліни білінгвально
без попередньої підготовки; на четвертому курсі 6 % респондентів готові вивчати фахові дисципліни
білінгвально і 94 % респондентів вважають, що зможуть вивчати фахові дисципліни після спеціальної
попередньої підготовки. 83 % респондентів п’ятого і 86 % респондентів шостого курсу готові вивчати
фахові предмети білінгвальним способом без попередньої підготовки і лише 17 % опитаних п’ятого та 14
% студентів шостого курсу мають потребу у попередній підготовці перед вивченням спеціальних
предметів білінгвально. Така велика відсоткова різниця між студентами молодших (які не готові до
вивчення фахових дисциплін білінгвальним способом без попередньої підготовки) та старших курсів (які
майже усі готові до вивчення спеціальних предметів білінгвально) свідчить про те, що студенти
молодших курсів ще недостатньо особисто зорієнтовані, до кінця не усвідомлюють переваг білінгвальної
підготовки, а студенти старших курсів, будучи зорієнтованими на профільні предмети, що починають
викладатися на старших курсах, у процесі навчання, самоосвіти та саморозвитку, готуючи себе до
професійної діяльності, нарощують певну категорійно-понятійну базу (іноземною мовою в тому числі),
що дає їм можливість вивчати фахові предмети білінгвальним способом. Також студенти старших курсів
зазначили, що у процесі навчання їм доводиться користуватися англомовною літературою, електронними
ресурсами іноземною мовою, що також сприяє розвитку словникового запасу. Зважаючи на велику
кількість студентів молодших курсів, які висловили потребу у попередній підготовці для подальшого
вивчення фахових дисциплін білінгвально, пропонуємо вводити з першого року навчання супроводження
профільних предметів білінгвальними навчально-методичними та довідковими матеріалами для
подальшої комунікативної адаптації студентів у профільному понятійно-термінологічному середовищі.
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Зважаючи на вищеперераховані причини, 75 % студентів другого курсу та 54 % студентів четвертого
курсу жодного разу не використовували підручники чи посібники з фаху, написані іноземною мовою і,
навпаки, 83 % респондентів п’ятого та 100 % студентів шостого курсу користувалися за період навчання
навчальною та довідковою літературою, написаною іноземною мовою.
На питання: "Чи хотіли б Ви, щоб фахові предмети викладалися у Вас іноземною мовою?" ствердно
відповіли 58 % студентів другого курсу, 77 % студентів четвертого курсу, 83 % студентів п’ятого курсу
та 100 % студентів-магістрантів (рис. 1).
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Рис. 1. Результати опитування студентів щодо їх бажання вивчати фахові дисципліни
білінгвальним способом (у %).
Зростання відсотка студентів, які бажають вивчати фахові предмети іноземною мовою від молодших
курсів до старших пояснюється тим, що на старших курсах студенти починають усвідомлювати, що
білінгвальний фахівець стає конкурентоспроможний на сучасному ринку праці, має доступ до новітніх
досягнень у професійній галузі, завдячуючи фаховим білінгвальним знанням, а також може бути
повноцінним полікультурним професіоналом, беручи участь у міжнародних наукових конференціях,
симпозіумах, круглих столах, семінарах. Це підтверджується відповідями респондентів на питання: "Чи
буде мати, на Вашу думку, переваги фахівець, що вивчав спеціальні предмети іноземною мовою, над
фахівцем, який не вивчав фахових дисциплін іноземною мовою?", які розподілилися наступним чином:
вважають, що буде мати переваги – 60 % студентів другого курсу, 80 % студентів четвертого курсу, 100
% студентів п’ятого та шостого курсів. Варто також зазначити, що 63 % респондентів другого курсу, 69
% студентів четвертого курсу, 75 % респондентів п’ятого та 71 % студентів шостого курсу мають
бажання продовжити навчання або працевлаштуватися при можливості за кордоном.
На питання: "Чим може бути вмотивований студент, щоб вивчати фахові дисципліни білінгвальним
способом?" відповіді студентів розподілилися наступним чином: 21 % студентів другого курсу, 17 %
студентів четвертого курсу, 25 % студентів п’ятого курсу та 29 % студентів шостого курсу вважають, що
престижністю диплома, в якому буде це вказано; 58 % респондентів другого курсу, 51 % студентів
четвертого курсу, 75 % студентів п’ятого курсу та 71 % респондентів шостого курсу – можливістю
працевлаштування за кордоном, незначний відсоток студентів відмітили серед мотиваційних чинників
можливість доступу до найсучасніших світових надбань у соціально-педагогічній галузі,
полікультурність сучасного суспільства, яке вимагає знання іноземної мови за фахом. Тобто є багато
мотиваційних чинників, які спонукають студентів до білінгвального навчання.
Висновок. Таким чином, можна підсумувати, що студенти соціально-психологічного факультету напряму
підготовки/спеціальності "Соціальна педагогіка" ЖДУ імені Івана Франка повністю обізнані із поняттям
"білінгвальне навчання", за умови попередньої підготовки позитивно ставляться до вивчення фахових
предметів іноземною мовою, існують певні мотиваційні чинники, які спонукають студентів до білінгвального
навчання, студенти чітко усвідомлюють переваги фахівця-білінгва на сучасному ринку праці.
На наш погляд, білінгвальне навчання забезпечить свідоме ставлення студента до професійної
діяльності, розвиватиме світогляд, самосвідомість та самовідповідальність, розширить можливості
адаптації майбутнього фахівця у різних соціальних, інформаційних, наукових реаліях сьогодення.
Білінгвальне навчання дасть змогу випускникам простіше інтегруватися у сучасний ринок праці, вимоги
якого передбачають вільне володіння іноземною мовою за фахом. Серед перспектив розвитку
білінгвального навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка – організація
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міжнародних студентських науково-практичних конференцій, пошук грантової підтримки білінгвальної
освіти соціальних педагогів, видання білінгвальних підручників та посібників за фахом.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці теоретико-методологічного базису
формування білінгвальної професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної педагогіки.
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Ситняковская С. М. Исследование отношения студентов социально-психологического факультета
Житомирского государственного университета имени Ивана Франко к преподаванию специальных
дисциплин билингвальным способом.
В статье представлены результаты опроса студентов направления подготовки/специальности
"Социальная педагогика" по преподаванию специальных дисциплин билингвальным способом. Был
определен уровень осведомленности студентов о понятии "билингвальное обучение", выяснена степень
мотивации студентов к изучению специальных дисциплин билингвальным способом, а также
сформулирован вывод о целесообразности преподавания профессиональных дисциплин на старших
курсах билингвально.
Ключевые слова: билингвальное обучение, мотивационные факторы, профессиональная подготовка.
Sytnyakivska S. M. The Research of the Attitude of Socio-Psychological Faculty Students of Zhytomyr
Ivan Franko State University to Teaching Special Subjects Bilingually.
In the article it is said that one of the essential and important problems of the modern higher education is updating its
content towards bilingualism and preparing young people for life in the multifaceted, multicultural, globalized modern
society. However, bilingual education becomes of particular importance in preparing future professionals of the
socio-educational sphere. The purpose of this paper is to study the attitude of socio-psychological faculty students of
Zhytomyr Ivan Franko State University to teaching special (socio-pedagogical) subjects by the bilingual method. To
identify the attitude, the awareness of 2-6 courses students of the socio-psychological faculty to teaching special
subjects bilingually, the pilot survey "Do you want to learn special socio-pedagogical subjects by bilingual way?" was
conducted. The questionnaire consisted of eight questions to determine the level of the students' awareness about
bilingual education, their attitude towards this type of learning, the desire to learn this way. To each question five
gradational answers were offered (from the most positive to the most negative) and the opportunity was presented to
offer their own option, provided that the proposed options do not meet the student for some reason. In the survey 48
students of the second year of studies were involved, 35 students of the fourth year of studies, 12 students of the fifth
year of studies and 7 students of the sixth year of studies. Total number was 102 students. The study found that the
socio-psychological faculty students of Zhytomyr Ivan Franko State University are fully aware of the concept of
"bilingual education", have the positive attitude for studying special socio-pedagogical subjects bilingually, besides it
was found that there are many motivational factors that motivate students to the bilingual education, students are
acutely aware of the bilingual specialist's benefits in today's job market.
Key words: bilingual education, motivational factors, professional training.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ (КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ)
Визначено низку проблем, що виникли в ході реформування системи ціннісних орієнтацій студентів
вищих закладів мистецької освіти наприкінці ХХ століття після проголошення Україною своєї
незалежності. Розкрито сутність поняття ''ціннісні орієнтації''. Схарактеризовано специфіку питань
того часу щодо формування системи ціннісних орієнтацій студентів вищих закладів мистецької освіти
країни 90-х рр. ХХ століття. Проведене дослідження не вичерпує усієї низки проблем, пов’язаних із
формуванням системи ціннісних орієнтацій студентської молоді, які є за своїм характером складними і
багатогранними. Серед перспективної тематики подальшого науково-педагогічного дослідження
зазначеної проблеми акцентовано увагу на важливості розробки моделей організації ціннісної
педагогічної взаємодії та аксіологізації спілкування.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, ціннісна педагогічна взаємодія, учасники навчального процесу,
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає нелегкі часи, період корегування політичної,
економічної та соціально-культурної стратегії свого подальшого розвитку, природним наслідком чого
постає криза цінностей. Після проголошення Україною незалежності на зміну радянській тоталітарній
державі з однозначно прописаними орієнтирами та цінностями прийшов перехідний період, у якому
тривалий час демократичні цінності тільки декларувалися, а насправді цінувалося вміння швидкого
пристосування, здатність людини докорінним способом змінити протягом короткого періоду свої
переконання, а також спрямованість на себе, на власні потреби, незважання на цінності загальнолюдського,
альтруїстичного, духовного характеру. Українське суспільство, що не мало визначеного єдиного
ідеологічного напряму, відчуття національної єдності, розколоте на різні групи та частини, постійно
лихоманило, що призвело до метання суспільства між протилежними ціннісними полюсами. На тлі
безсумнівної виправданості намірів України інтегруватися в Європейський освітянський простір
особливого статусу набували ВНЗ мистецького профілю через специфіку мистецької галузі, пов’язану із
виробництвом цінностей художньо-матеріального порядку, опікуванням процесом становлення і розвитку
людської особистості. Реалії помаранчевої революції (2004 р.) та події на Євромайдані (2013 р.) стали
справжнім випробуванням ціннісних орієнтирів сучасної молоді. А відображення цих подій у художніх та
мистецьких витворах стали візуальним віддзеркаленням їх оцінки українським суспільством Загалом.
Отже, на тлі зростаючого взаємовпливу світоглядів та культур різних країни як результату процесів
глобалізації українському суспільству потрібен фахівець нового формату, який передаватиме соціальнокультурний досвід та сприятиме збагаченню системи демократичних відносин у суспільстві. Таким фахівцем
є художник, скульптор, мистецтвознавець та музикант, які володіють знаннями та навичками культурного
взаємообміну задля трансляції та зберігання культурно-національної спадщини свого народу. Актуальність
роботи посилюється наявністю суперечності між нагальною потребою сучасного суспільства у вихованні
свідомого, активного громадянина, якому притаманні високі моральні якості й глибока духовність, та
відсутністю чітко визначеної на загальнодержавному рівні системи ціннісних орієнтирів як системи
координат формування пізнавальних інтересів і розвитку творчого потенціалу майбутніх митців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На виключній ролі мистецтва у формуванні ціннісних
орієнтирів молодого покоління акцентували у своїх дослідженнях знані українські науковці-педагоги
В. Бутенко, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Пономарьова, О. Рудницька, А. Троцко, Т. Танько, Г. Шевченко,
О. Щолокова та інші. Зазначимо, що протягом першого десятиріччя ХХІ століття набирає обертів розвиток
педагогіка мистецтва, основоположником якої справедливо вважається О. Рудницька. В останні роки в
психолого-педагогічних науках активно розвивається особистісно-орієнтована парадигма освіти (А. Асмолов,
Є. Бондаревська, В. Петровський, В. Слободчиков, Д. Фельдштейн, Є. Шиянов, І. Якиманська та ін.). Завдання
виявлення персональних особливостей, траєкторії розвитку кожного студента у період навчання у ВНЗ, а
також формування системи ціннісних орієнтацій стає усе більш актуальним. Але незважаючи на кількість
наукових праць, усе ж таки ці питання досі залишаються мало розробленими.
Метою є визначення низки проблем, що виникли в ході реформування системи ціннісних орієнтацій
студентів вищих закладів мистецької освіти наприкінці ХХ століття після проголошення Україною своєї
незалежності.
Виклад основного матеріалу. Важливо зазначити, що процес руйнування старої системи цінностей,
відлік якого починається з часів ''розбудови'', що передувала розпаду Радянського Союзу, без заміни на
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нову постійно продукує безліч соціально-культурних проблем. Привертають увагу результати
загальнодержавного опитування ''Молодь України в нових умовах соціальної диференціації'', яке було
проведено вченими інституту соціології НАНУ та УкрНДІ проблем молоді (Український інститут
соціальних досліджень) ще наприкінці 90-х рр. ХХ століття. Дані дозволяють зрозуміти представлення
різних категорій української молоді про життєвий успіх, очікувану допомогу і можливі бар'єри на шляху
до успіху, а також певні стратегії його реалізації [1: 42]. У дослідженні зазначено, що успіхом у житті
переважна більшість молоді вважає цінності приватного життя і матеріального добробуту (щодо здоров'я
власного і своїх близьких висловилося 93 % опитаних, за матеріальну забезпеченість – 88 %, за
повноцінну сім'ю – 86 %, за добре оплачувану роботу – 83 %), віддаючи їм безумовний пріоритет щодо
таких проявів життєвого успіху, як влада над людьми (12 %), переваги над іншими (14 %), вплив на
політичні події (17 %), які отримали мінімальне число відповідей. Зазначимо, що значною мірою успіх у
житті молодь трактує також в діяльнісно-творчому аспекті (професіоналізм у вибраній справі – 68 %,
реалізація власних здібностей і прагнень – 64%, виховання дітей на своїх життєвих принципах – 62 %),
хоча і меншою мірою, ніж в матеріально-побутовому ракурсі. Також підкреслюється, що в української
молоді в період істотних соціальних змін формуються установки вирішувати свої питання особистою
позицією і особистою активністю – встановлення індивідуальних схем виживання. Більшість молодих
людей зазначають, що в житті вони найбільшою мірою покладаються на себе – на свої власні знання,
здібності і сили, вони вважають також, що свою долю визначають вони самі, а не зовнішні обставини. З
іншого боку, опору і підтримку молоді люди чекають, передусім, від батьківської і власної сім'ї, якоюсь
мірою – від друзів і знайомих, але жодною мірою не від держави.
Таким чином, поступово створюється прошарок молодих людей, який серед успіхів вітчизняних
реформ особливо виділяє свободу економічної діяльності. Це дає підставу говорити про те, що
змінюються соціально-економічні умови, які більшою мірою підштовхують молодих людей до
самостійності, надії на власні сили, готовності активного творення свого життя і щастя. У той же час
розвиток цих нових якостей змінює ціннісні орієнтації молоді, робить стабільними егоцентричні
установки, молоді люди стають все більш прагматичними і стриманими в прояві духовності [2: 124-126].
На думку дослідників, коріння цих негативних проявів лежать в ідеологічному вакуумі, який утворився
внаслідок руйнування традиційної системи моралі і моральних цінностей [3: 58-61].
Кінець ХХ сторіччя може бути відзначений як особлива межа у процесі глобалізації суспільного
розвитку, інтеграції освітніх систем різних держав з орієнтацією на фундаментальні цінності
загальносвітової культури. Процеси інтеграції України до всесвітнього освітянського простору
викликали необхідність швидкого узгодження основних положень до загальносвітових, а саме:
впровадження кредитно-модульної системи та приєднання до Болонського процесу, що передбачає
''зближення і гармонізацію систем освіти країн Європи в рамках Болонської угоди з метою створення
єдиного європейського простору вищої освіти''. Так, у Дорожній карті мистецької освіти, (ЮНЕСКО,
2006 р.) справедливо визначено мистецьку освіту як ''засіб, який сприяє розвитку людських ресурсів,
необхідних для використання їх цінного культурного капіталу…'' [4].
У контексті нашого дослідження цікавою є думка ректора Харківської державної академії культури,
доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, член-кореспондента
Національної Академії мистецтв України, дійсного члена Академії наук Національного прогресу,
Російської гуманітарної академії, Міжнародної академії інформатизації Василя Шейко, що ''Болонський
процес покликаний об'єднати кращі досягнення систем освіти західних країн і нашої, я розглядаю його як
співробітництво з метою вдосконалити освіту, а не обмежити кращі досягнення тієї чи іншої нації.
Приймаю тільки лише як обмін досвідом. Адже чужий досвід як чужий одяг – щось підійде, а щось ні,
але все одно він буде чужим. Його потрібно перешивати, творчо обробляти, щоб він тобі підійшов'' [5].
Таке ж бачення обережного та поступового впровадження Болонського процесу підтримує й Володимир
Рожок, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, ректор Національної
музичної академії України ім. П. І. Чайковського. На його думку, ''рухаючись у напрямі Болонського
процесу, ми можемо системно модернізувати освітньо-кваліфікаційну структуру мистецького, зокрема
музичного навчання, але з урахуванням нашого стабільного, конкурентоздатного досвіду'' [6]. Зазначимо,
що у відповідних документах задекларовано необхідність ''розробити пропозиції щодо вдосконалення
багаторівневої структури вищої освіти в Україні на основі співставлення структури вищої освіти в
Європі з досвідом української системи освіти і науки'' ("Заходи щодо реалізації положень Болонської
декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки", п. 1,5 затверджені наказом МОН
від 23.01.04, № 49) та важливість особливо уважного ставлення до системи організації вищої культурномистецької освіти в Україні.
Упровадження модульної системи навчання, труднощі поширення дистанційної форми навчання,
збільшення кількості студентів у групі – це проблеми, які виникають у процесі неузгодженого поєднання
суттєвих ознак нашої мистецько-освітньої школи з деякими настановами європейської інтеграції.
Прагнення до мобільності в міжєвропейському обміні фахівцями мистецької галузі часто ототожнюється
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з прагматичним, а тому винятково прикладним підходом до завдань мистецької освіти. Як свідчать
результати проведеного аналізу мистецько-освітнього досвіду, бездумне реформування освітніх та
культурних традицій в аспекті задоволення вимог пануючої ідеології призводить до утилітарного
спрощення мистецької освіти, втрати особистісно-цінносних компонентів.
У цьому контексті вважаємо справедливим переконання більшості сучасних українських науковців (І.
Бех, О. Богомолець, О. Вишневський, О. Сухомлинська та інші), що в основі ціннісних орієнтацій
українського суспільства, і митців, зокрема, повинні бути закладені гуманістичні національні й
загальнолюдські цінності. Так, на підставі детального аналізу низки наукових робіт можна зробити
висновок, що підґрунтям для формування світогляду студентів у навчально-виховному процесі вищого
навчального закладу мистецького профілю має стати система цінностей, яку умовно представимо у
вигляді певних блоків, а саме: загальнолюдських (життя, людина, добро, природа, любов, вірність,
взаємовідповідальність, шанування предків); національних (цінності національної культури, тощо);
громадянських (цінності демократичного суспільства, толерантність до опонента, інформаційна культура
тощо); особистих (цінності родинного життя, самореалізація, морально-вольові якості, здоров’я та ін.).
У такій ієрархії загальні ідеали людства суттєво впливають на визначення національних,
громадянських і сімейних цінностей. А особисті цінності, в свою чергу, формуються в результаті
переведення загальнолюдських, національних, громадянських цінностей на особистісний рівень
індивідуальних інтересів. Отже, будь-який художній продукт є своєрідним відбитком певного предмету,
ідеї чи явища навколишнього світу, опосередкованим ціннісними орієнтирами особистості митця.
Сьогодні система культурно-мистецької освіти в Україні характеризується багатоплановістю
напрямів і спеціалізацій, є однією із небагатьох галузей, вільно конвертованих в європейському та
світовому освітньому і професійному просторах. При виїзді за кордон, фахівці, які здобули художню
освіту в українських мистецьких ВНЗ, відчувають затребуваність в європейських університетах,
консерваторіях, коледжах, мистецьких колективах.
Висновки. Період 90-х ХХ століття для української молоді характеризується запозиченням іноземних
висловів, продуктів побуту і неадаптованим впровадженням західних навчальних технологій, канонів у
вищу освіту. Саме мода на усе іноземне призвела до різкого падіння морально-естетичних вимог до
культурного продукту, що споживався особливо серед молоді. Так, організація ціннісної педагогічної
взаємодії учасників навчально-виховного процесу, з одного боку, дозволить сформувати власну систему
ціннісних орієнтирів не у вигляді наслідування певних догм, а через самостійне набуття та засвоєння
майбутнім фахівцем комплексу переконань та мотивів на особистісному рівні, а з іншого, буде
гарантувати їх реалізацію у реальному житті у різних проявах.
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Тарарак Н. Г. Реформирование системы ценностных ориентаций студентов высших учебных
заведений художественного профиля (конец ХХ века).
Определен ряд проблем, возникших в ходе реформирования системы ценностных ориентаций студентов
высших учебных заведений художественного образования в конце ХХ века после провозглашения
Украиной своей независимости. Раскрыта сущность понятия ''ценностные ориентации''.
Охарактеризована специфика вопросов того времени по формированию системы ценностных
ориентаций студентов высших учебных заведений художественного образования страны 90-х гг. ХХ
века. Проведенное исследование не исчерпывает всего ряда проблем, связанных с формированием
системы ценностных ориентаций студенческой молодежи, которые являются по своему характеру
сложными и многогранными. Среди перспективной тематики дальнейшего научно-педагогического
исследования указанной проблемы акцентировано внимание на важности разработки моделей
организации ценностного педагогического взаимодействия и аксиологизации общения.
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностное педагогическое взаимодействие, участники
учебного процесса, проблема, высшее художественное образование.
Tararak N. G. The Reformation of Art Students’ Valuable Orientations in the Higher Educational System
(the End of XXth Century).
The article analyzes the scientific and pedagogical literature, devoted to the issue of the reformation of students'
valuable and professional orientations in the higher art educational establishments in Ukraine after independence
proclamation in the end of the XX century. This work highlights changes in the socio-political life, affecting the
situation where the old values and professional orientations no longer met new requirements, but the new ones
were not yet formed against the background of the socio-economic situation. In the modern Ukraine dramatic
changes have occurred in the labor market, demanding urgently professionally mobile, competitive specialists. In
the new global situation, the imbalance between materiality and spirituality has become the central issue for
finding ways to humanize the educational process, promote the culture of tolerance and intercultural
communicational relationships. In general, the research reveals the essence of the creative process in the artisticpedagogical process, as well as examines and determines the concept "valuable orientations'' and characterizes the
range of problems of the art education of 90s. Valuable orientations occupy the important place in the individual's
internal structure and are the powerful means of the activity regulation. Valuable orientations are identified by
evaluating yourself and others, life circumstances, an ability to regulate professional situations and find a way out
of the problem. The integration of Ukraine to the world's educational system began with its supporting the overall
purpose of the Bologna Process that was to create a European Higher Education Area (EHEA) based on the
international cooperation and academic exchange. The latter is especially attractive to the art students of Ukraine
as well as European students and staff from any parts of the world because they are providers of interrelations of
different countries and bearers of the national moral and emotional cultural heritage of Ukraine. The results of the
analysis allow identifying the major problems in the valuable orientations development in the context of the global
educational process in higher art education of Ukraine in the investigated period. The formation of valuable
orientations of participants of the educational process in the context of humanization and axiologization of the
education should meet the national and cultural needs.
Key words: value orientations, value pedagogical interaction, participants of the educational process, problem,
higher art education.
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ФОРМИ, МЕТОДИ, ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ
У статті представлено досвід польських технічних університетів у навчанні іноземних мов студентів із
використанням різних форм, методів та педагогічних технологій. На основі аналізу з’ясовано, що для
навчання студентів іноземних мов польські викладачі використовують комбінацію форм, методів та
педагогічних технологій навчання, які корелюють з характером міжособистісної взаємодії учасників
навчального процесу. Обґрунтовано, що прагнення польських викладачів оптимізувати процес навчання
іноземних мов зумовило появу нових і вдосконалення існуючих форм, методів та педагогічних технологій.
Ключові слова: іншомовна підготовка студентів, технічні університети, Польща.
Постановка проблеми. Процес навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі
відбувається з використанням різних форм організації навчальної діяльності студентів. У сучасних
умовах ефективність форм навчання здебільшого оцінюється з погляду сприяння активній роботі
студентів на заняттях, розвитку мислення, уяви, відповідальності навчання співробітництва в колективі.
Метою статті є розгляд досвіду польських технічних університетів у навчанні іноземних мов
студентів із використанням різних форм, методів та педагогічних технологій.
Практичне заняття залишається основною формою організації навчально-виховного процесу з
іноземної мови. Водночас на занятті застосовуються такі форми організації навчальної діяльності
студентів: колективна, групова, парна та індивідуальна. Застосування тієї чи іншої форми залежить від
етапу заняття та змісту навчального матеріалу. Усі ці форми співвідносяться з характером взаємодії
учасників навчального процесу. Провідна роль, як зазначає польський педагог Е. Гожлінська
(E. Goźlińska), відводиться колективній формі (50-60 %), яка формує колективний спосіб навчання, коли
студент працює з кожним членом групи. Однією з ефективних форм колективної навчально-пізнавальної
діяльності у навчальних групах є виконання спільного проекту з метою вивчення студентами матеріалу з
довідкових видань, пошуку інформації за допомогою комп’ютера тощо.
Допоміжними формами навчання іноземних мов є: консультації, які проводяться щотижня для
студентів, які мають певні проблеми у вивченні матеріалу; домашні самостійні роботи студентів;
факультативні заняття.
Застосовуються також позааудиторні форми навчання, серед яких щорічне проведення студентських
олімпіад з іноземних мов. Інноваційними формами навчання для Польщі є закордонні обміни студентами
в межах ЄС, які здійснюються на основі міжнародних освітніх програм та міжнародних угод
університетів, листування за допомогою традиційної і електронної пошти з молоддю з інших країн,
зустрічі з носіями мови, дистанційне навчання.
Ще однією інноваційною формою навчання іноземних мов, застосування якої стало можливим в
умовах глобалізованого світу, є організація занять студентів з носіями мови. Такі заняття, як зазначають
польські педагоги, стають сильним мотиваційним поштовхом до опанування мови, оскільки під час
спілкування з носієм мови студенти мають можливість продемонструвати свої знання [1: 27-46].
Для урізноманітнення занять, мотивації студентів, а також розвитку мовних умінь, викладачі застосовують
інтерактивні форми навчання іноземних мов, які на сучасному етапі здебільшого ґрунтуються на
комп’ютерних технологіях. Студенти мають доступ до іншомовних сайтів в Інтернеті під час занять, що
використовуються для закріплення вимови, аудіювання чи удосконалення граматичних навичок. Наприклад, з
англійської мови студентам пропонується курс "Англійська мова оnline" (http://www.englishonline.republika.pl),
створений для тих, хто хоче поглибити знання з англійської мови, а також ознайомитися з культурою та
звичаями англомовних країн. На цьому сайті студенти можуть також знайти інформацію про конкурси,
читацький куточок, он-лайн підручники та цікаві Інтернет-курси, наприклад:
– Grammar Zone – курс англійської мови, спрямований на поглиблення знань і корекцію навичок
використання граматичних форм вивченням поетичних творів, коротких оповідань, анекдотів тощо;
– Pip Grammar – курс для вивчення граматики на основі пісень з популярних фільмів;
– Dictionary Update – курс лексики "Мовні новини", що передбачає ознайомлення з новими словами,
які ще не зафіксовані в словнику, або застарілими, які набувають нового значення;
– Modal Café – модальні дієслова з діалогів в Інтернет-кав'ярні;
– Get That Job! – заняття, на якому пояснюється, яким чином треба представити себе потенційному
роботодавцю.
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Для поповнення словникового запасу, а також удосконалення мовленнєвих навичок студентам
рекомендують використовувати навчальні програми: Super-Memo, e-Teacher, Lang-Master, Travel
Broadens the Mind.
Професор політехніки Бялистоцької А. Харбіш (A. Harbig) запропонувала основні критерії підбору
форм організації навчання іноземних мов: відповідність змісту навчального матеріалу навчальній меті
(вона вважає, що рівень складності має бути оптимальним, щоб зацікавити студентів у подальшому
навчанні, а не відвернути їх від продовження навчання); імовірність виконання видів діяльності
відповідно до вимог; ефективність, тобто результати діяльності мають відповідати зусиллям як
викладача, так і студентів [2: 161].
Серед інших критеріїв автор рекомендує враховувати такі: орієнтація видів навчальної діяльності на
інтереси студентів, розвиток їх критичного або творчого мислення, уміння розв’язувати проблеми та
приймати рішення; творчий характер навчальної діяльності (наприклад, написання творів, есе, нарисів,
усні доповіді, презентації тощо); спрямованість видів навчальної діяльності на втіленні важливих ідей; їх
вплив на мотивацію цілей, поставлених навчальним планом; орієнтація на реальні ситуації та зв’язок із
поточними подіями [2: 162-168].
Процес навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі передбачає наповнення
конкретним змістом кожного заняття, що, в свою чергу, потребує застосування відповідних методів
навчання, що впливають на якість засвоєння матеріалу.
Варто наголосити, що в польській методиці навчання іноземних мов поняття "метод навчання"
вживається в широкому й вузькому значенні. У широкому – як принциповий напрям у навчанні, а
вузькому – один зі способів навчання [3: 56-61]. Х. Коморовська розглядає метод навчання як
"упорядкований спосіб діяльності викладача і студентів, спрямований на ефективне розв’язування
навчально-виховних завдань" [3: 63]. Польський педагог Е. Джержавська характеризує метод навчання
як "інструмент діяльності викладача, спрямований на виконання керівної функції – научіння" [4: 9].
Польський науковець А. Бартманська (A. Bartmańska) трактує "метод" у загальному значенні як "спосіб
досягнення мети, як напрям у навчанні, який визначає стратегію навчальної діяльності викладача" [5:
212-213]. Польський дослідник Д. Обідняк (D. Obidniak) розглядає метод як "систему взаємопов’язаних
дій викладача і студентів, які забезпечують засвоєння змісту навчального матеріалу" [6: 23-29].
Викладачі технічних університетів Польщі (Б. Жило (B. Zioło) (політехніка Сілезька) та
П. Длужевський (P. Dłużewski) (політехніка Познанська) сприймають методи навчання як упорядковані
способи діяльності викладача й студентів, спрямовані на ефективне розв’язування навчально-виховних
завдань. Метод навчання є інструментом діяльності викладача у виконанні керівної функції – научіння,
переконані вчені [7: 4-11; 8: 15-23].
У вітчизняній методичній літературі термін "метод навчання" трактується як "напрям у навчанні, що
визначає цілі та завдання навчання, а також шляхи і способи досягнення визначеної мети відповідно до
умов та етапу занять" [9: 286]. З цього визначення випливає, що метод навчання дає уявлення про
загальну стратегію навчання, домінуючі ідеї розв’язування основного методичного завдання, що
становить суть методу.
З урахуванням наведених визначень подаємо уточнену дефініцію поняття методу, що застосовується
в царині іншомовної підготовки польських фахівців. Це система упорядкованих дій, що включає напрям
у навчанні, цілі і завдання, шляхи і способи досягнення визначеної мети.
Метод навчання зазвичай визначається навчальною програмою і підручником, а також іншими
матеріалами, які характеризують зміст, послідовність викладу та розподіл навчального матеріалу.
Необхідно зазначити, що в польській методичній літературі з іноземних мов немає поняття прийомів і
підходів до навчання іноземних мов. Польські науковці послуговуються лише поняттям "метод навчання".
Польський дослідник Т. Кжешовський (T. Krzeszowski) зауважує, що в методичній літературі з
навчання іноземних мов терміни "підхід" і "метод" можуть вживатися паралельно, про що свідчать два
списки переліку методів, складені ним на основі аналізу методичної літератури. Терміни першого списку
об’єднано поняттям "підхід" (podejście). Наводимо їх перелік:
1. ситуативне викладання мови;
2. аудіолінгвальний метод;
3. комунікативно орієнтоване викладання мови;
4. підхід повної фізичної реакції;
5. натуральний підхід;
6. підходи на основі стилів навчання;
7. еклектичний підхід до навчання мови.
Терміни другого списку віднесено до поняття "метод" (metoda):
1. цикл вивчення мови;
2. повної фізичної реакції;
3. сугестопедії;
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4. наука через пораду;
5. прямий метод [10: 16-35].
На думку Т. Кжешовського, мішанина в термінології виникає через те, що підхід (як головний
лінгвістично-дидактичний принцип), метод (як реальна стратегія і план навчання) і, нарешті, прийом (як
реальна дидактична діяльність) на практиці взаємопроникливі і нероздільні. Тому в польській
методичній літературі з навчання іноземних мов вживається лише поняття методу [10: 16-35].
Як свідчить аналіз, у процесі навчання студентів іноземних мов польські викладачі використовують
комбінацію методів залежно від рівня навченості студентів, теми, що вивчається, етапу вивчення
навчального матеріалу, типу заняття, специфіки іноземної мови (загального чи професійного
спрямування). Зважаючи на це, ми згрупували методи навчання іноземних мов. До першої групи
віднесли традиційні методи навчання:
1. комунікативний;
2. граматико-перекладний;
3. аудіолінгвальний;
4. безпесередній;
5. груповий;
6. конструктивістський;
7. метод проекту [11].
До другої – інноваційні методи. Метод запитань і відповідей "Академії наук" (akademii nauki) являє
собою спеціально розроблену систему повторень і запитань, що сприяє запам'ятовуванню матеріалу,
швидкому темпу ведення заняття, оскільки немає потреби перекладати навчальний матеріал, виробляє
вміння мислити іноземною мовою. Крім того, особливістю навчання іноземних мов у технічних
університетах Польщі є заміна викладача кожного семестру протягом усього періоду навчання. А зміни
лекторів привчають розуміти різні акценти та інтонації [11].
Метод "відкриття" ("Otwarcie") полягає в поступовому навчанні: спочатку – сприймати інформацію
на слух, потім – розвивати навички спілкування, після цього – оволодівати графічними навиками та
основами граматики. Основна особливість цього методу – регулярні перегляди художніх фільмів
(наприклад, раз на два тижні), а також створення ситуації перебування студента за кордоном завдяки
елементам інтерактивності.
Дуальний метод (metoda dualna) полягає в почерговому викладанні курсу іноземної мови польським
викладачем і носієм мови. На заняттях з польським лектором студенти ознайомлюються з новим
матеріалом, тренуються в правописі, тлумаченні текстів. Розглянутий матеріал закріплюється потім під
час спілкування з носієм мови.
Дистанційні методи (metody dystansowe e-learning) – сучасні методи навчання іноземних мов
студентів заочної чи дистанційної форми навчання, що ґрунтуються на сучасних ІКТ. Вони
доповнюються традиційними зустрічами з викладачем, який виконує функцію викладача-консультанта.
Таке поєднання є ефективним, тому що знання і вміння, здобуті під час підготовки студентів он-лайн, які
також контролюються викладачем, вдосконалюються під час традиційних зустрічей [12: 24-27].
Характеризуючи метод співпраці, польський науковець М. Новицька (M. Nowicka) зазначає, що
"знання є результатом спільної взаємодії з іншою особою. Цією особою може бути як викладач, так і
одногрупник. У цьому випадку йдеться про навчання у співробітництві, що відбувається попарно або в
групах" [13: 105]. Навчання в колективі, насамперед, уможливлює вироблення в студентів вміння
співробітництва, яке навчає організовувати як свою діяльність, так і діяльності інших. Вміння
співробітництва належить нині до ключових компетенцій в освіті. Оскільки, на думку польського
педагога Р. Пахоцінського (R. Pachociński), набуття студентом необхідних вмінь не принесе жодних
результатів "якщо індивід не вмітиме застосовувати ці вміння у взаємодіях, що ґрунтуються на
співробітництві з іншими людьми в питаннях, що стосуються професійної кар'єри, сім'ї чи місцевої
спільноти" [14: 180]. Він рекомендує навчати взаємодії поступово, розпочинаючи з роботи попарно.
До третьої групи ми віднесли авторські методи польських науковців. Так, метод В. Бронярка
(W. Broniarka) передбачає читання тексту вголос та його аналіз у формі перекладу (дослівного і
літературного), спочатку – з іноземної мови на польську, а потім – з польської на іноземну. Після цього
студенти вивчають нові лексичні одиниці та закріплюють граматичні правила. Цей метод потребує
творчого мислення та активності студентів. Суть його полягає в сумлінному повторенні трансльованих
викладачем зразків та в контексті володіння іноземною мовою.
Метод Л. Шкутника (L. Szkutnik) ґрунтується на діалогічному мовленні, що забезпечує механічне
засвоєння певних структур. Польський науковець Л. Шкутник створив невеликі посібники зі схемами
коротких діалогів, де подано запас слів, необхідний для обміну думками (наприклад, Express it in English,
English Dialogues).
Метод З. Бжешкевіча (Z. Brześkiewicz) передбачає використання на заняттях текстів популярних
пісень улюблених артистів, а також прислів’їв, приказок, афоризмів. Для популяризації свого методу
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дослідник створив підручник "Lyrics" на основі текстів пісень, а польський науковець С. Гачинський
(S. Garczyński) видав посібник для навчання англійської мови "Attractive Exercises", що містить
прислів’я, приказки, афоризми та анекдоти [12: 16-19].
Усі згадані методи мають певні переваги і застосовуються на практиці. Проте, як зазначає польський
науковець Е. Шверчинська (E. Świerczyńska) (Політехніка Вроцлавська), вибір методу залежить
виключно від таких чинників:
– рівень мовної підготовки студентів;
– потреби студентів (тобто мета опанування курсу);
– особисті якості студентів;
– методичні переконання викладача;
– тривалість курсу іноземної мови [15: 11-13].
Особливістю польського досвіду є те, що в програмних документах з питань навчання іноземних мов
автори не нав’язують жодного методу для обов’язкового застосування. Натомість подаються лише певні
пропозиції чи рекомендації. На практиці відбувається поєднання більшості проаналізованих методів.
Методичний плюралізм, що полягає у використанні різних методів, уможливлює вибір такого
способу учіння, який відповідає особистим потребам і пізнавальним стилям студентів.
Аналізуючи методи навчання, необхідно звернути увагу на інтенсифікацію методів, орієнтованих на
студента. Згідно з думкою Х. Коморовської, "успіх у навчанні – це досить суб’єктивне твердження, що
поставлену мету реалізовано через тих, хто навчається, а бажаний рівень уміння досягнуто або навіть
перевищено" [3: 164]. Основною зміною, яка відбувається в навчанні іноземних мов, вважає науковець, є
"спрямованість дидактичних дій на особистість того, хто навчається, а не особистість того, хто навчає"
[3: 168]. Тепер процес навчання іноземної мови трактується як комплекс активності, завдяки якому
процес учіння відбувається ефективніше. Метою вивчення іноземних мов є не опанування словникового
запасу і граматичних структур, а вироблення вміння спілкуватися іноземною мовою. Х. Коморовська
встановила чинники, які сприяють успішному навчанню іноземної мови:
– ініціативність та активний підхід до завдань, тобто студент сам відшукує ефективні форми роботи
і організовує власне навчання;
– формування компенсаторних умінь: мовної здогадки, здатності порозумітися за умови володіння
недостатнім обсягом мовних одиниць;
– застосування різноманітних методів навчання для розв’язування поставлених завдань;
– вміння знаходити необхідний додатковий матеріал;
– віра у власне вміння, належна самооцінка;
– високий рівень вмотивованості;
– готовність обговорювати свій прогрес у навчанні з іншими [3: 85-89].
Одним iз важливих моментів у навчанні іноземних мов є створення педагогічних умов для активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів та продуктивної реалізації технологій процесу здобування
знань. Це означає розроблення варіативних методичних систем навчання, що включають технологію
забезпечення мотивації учіння, добір змісту, матеріалів, методів, прийомів, організаційних форм
раціонального поєднання викладу матеріалу педагогом та самостійного навчання студента, підготовку
диференційованих, професійно спрямованих комплексів вправ, визначення орієнтирів навчальнопізнавальної діяльності.
У дослідженнях польських науковців Т. Левовицького (T. Lewowicki) і Б. Семеницького
(B. Siemieniecki) виділені такі ознаки технології:
– доцільність: у технології повинен міститися опис цілей завдань, на розв’язування яких спрямовано
відповідні дії;
– результативність: опис результатів;
– алгоритмічність: фіксація послідовності дій викладача і студентів;
– керованість: планування, організація, здійснення контролю і коригування дій;
– проектованість: технологія підлягає модернізації і коригуванню з урахуванням конкретних умов
[16: 129-137].
У сучасному польському вищому технічному навчальному закладі реалізація змісту іншомовної
освіти здійснюється з використанням цілісних педагогічних технологій. У багатьох міжнародних
виданнях з питань педагогічних технологій визначено два напрями їх розвитку: 1) використання
технічних засобів навчання і 2) технологічний підхід до організації навчального процесу загалом [17: 7582]. Саме другий напрям став основою у розробленні педагогічних технологій.
Таким чином, педагогічні технології навчання іноземних мов передбачають управління дидактичним
процесом у контексті організації діяльності студента і здійснення контролю за цією діяльністю.
Для впровадження подібних технологій, на думку польських науковців, необхідно, по-перше,
забезпечити мотиваційну базу студентів реалізації технологій навчання, по-друге, удосконалити зміст
навчального матеріалу, тобто його структурування відповідно до обраних підходів педагогічного
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стимулювання, як-от евристична бесіда, диспут, мозковий штурм, дидактична гра, постановка
проблемного завдання, оцінні судження, педагогічна оцінка, аналіз життєвих ситуацій тощо.
Враховуючи сучасні підходи до функціонування освітнього середовища, важливо наголосити на
особливостях проектування технологій навчання іноземних мов у професійній освіті, до яких відносять і
впровадження диференціації студентів за рівнем володіння іноземною мовою, проведення перевірок
засвоєння матеріалу, постійний обмін досвідом між викладачами та науковцями, які працюють над
впровадженням нових технологій як у польських, так і зарубіжних вищих навчальних закладах,
ініціювання науково-дослідної та позааудиторної роботи студентів.
У практиці роботи технічних університетів Польщі ми виокремили три групи педагогічних
технологій: традиційні, інноваційні та інформаційно-комунікаційні (ІКТ). У рамках традиційних
технологій студентам відводиться роль виконавців репродуктивного характеру. Традиційні педагогічні
технології пов’язані з аудиторними заняттями. Вони забезпечують засвоєння студентами змісту
навчання, перевірку та оцінювання його якості на репродуктивному рівні. Дії викладача пов’язані з
поясненням, демонструванням основного матеріалу, оцінюванням рівня його виконання студентами та
подальшим його коригуванням.
Інноваційні педагогічні технології навчання передбачають не просто здобування знань, а їх творче
використання, яке шляхом перетворення знань в особисте буття та свідомість людини формує її культуру.
До інноваційних технологій навчання іноземних мов у польських технічних університетах можна
віднести технологію модульно-рейтингового навчання, проблемного, дистанційного. Кожна із
зазначених технологій має свої особливості в методиці, організації та здійсненні контролю навчання [18:
233]. Модульно-рейтингова технологія навчання має на меті підвищення зацікавленості студентів у
результатах навчання та об’єктивності оцінювання знань. Переваги модульно-рейтингового навчання:
– самостійна і регулярна робота студентів протягом року, вибір курсу навчання;
– врахування всіх видів діяльності студентів;
– підвищення ефективності навчального процесу;
– вчасне коригування результатів навчання [18: 235-241].
Істотне значення має підвищення ролі поточного та модульного контролю знань, надання модульним
результатам важливого значення в підсумковому оцінюванні знань студентів, що є визначальною
особливістю використання модульно-рейтингової системи.
Отже, можна зробити висновок, що основним вектором розвитку іншомовної підготовки студентів є
застосування інноваційних технологій, системоутворювальною основою яких є розвиток творчості,
активної співпраці студентів і викладачів, їх взаємодія.
Використання ІКТ у процесі навчання студентів іноземних мов дає можливість оптимізувати зміст
навчання, удосконалити форми та методи організації навчального процесу, забезпечити високий науковий і
методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та покращити
якість освітніх послуг. Підтвердженням ефективного впровадження ІКТ у навчальний процес іншомовної
підготовки студентів є створення лабораторій ІКТ; підготовка викладачів для озброєння їх практичними
навичками роботи в новому інформаційному середовищі; створення мультимедійних навчальних
комплектів, електронних посібників; організація творчих груп викладачів для розроблення та
впровадження новітніх засобів навчання іноземних мов на основі інформаційно-комунікаційних
технологій; розміщення навчальних матеріалів на WEB-сайтах університетів; Інтернет-комунікація
викладачів із зарубіжними колегами з проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ [19: 56-62].
Отже, технологія навчання іноземних мов є багатовимірною системою відповідних дій, що
спрямовані на отримання запрограмованих результатів. Використання технології як педагогічного явища
спрямоване на розвиток особистості, що передбачає:
– формування в студентів почуття власної гідності;
– виховання прагнення до незалежності;
– виховання усвідомленої відповідальності за власні вчинки й навчальну діяльність;
– підвищення в студентів особистої автономії, мобільності та активності;
– розвиток в них інтелекту;
– самореалізацію у процесі розв’язування будь-яких питань особистісного характеру [19: 56-62].
Узагальнюючи, можна зробити висновок, що процес навчання іноземних мов неможливий без
застосування відповідних форм і методів навчання. Іншомовна підготовка студентів технічних
університетів Польщі передбачає використання основних (аудиторні практичні заняття) та допоміжних
форм навчання (консультації, домашні завдання, факультативні заняття, заняття з носіями мови,
інтерактивні форми навчання), які корелюються з характером міжособистісної взаємодії учасників
навчального процесу.
На основі аналізу з’ясовано, що для навчання студентів іноземних мов польські викладачі
використовують комбінацію методів навчання, які ми об’єднали в три групи. До першої – віднесли
традиційні методи навчання (комунікативний, граматико-перекладний, аудіолінгвальний тощо). До
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другої – інноваційні (метод запитань і відповідей "академії наук", метод "відкриття", дуальний і
дистанційні методи). Третя група – авторські методи польських науковців, зокрема, метод Бронярка,
метод Шкутника, метод Бжешкевіча. На практиці, у процесі навчання іноземних мов використовуються
методи та їх комбінації.
Прагнення польських викладачів оптимізувати процес навчання іноземних мов зумовило появу нових
і вдосконалення існуючих педагогічних технологій. Педагогічні технології навчання іноземних мов
розглядаються польськими науковцями як системний, нормативний, концептуальний опис діяльності
викладача та студента, направлений на досягнення загальноосвітньої мети. У практиці навчання
студентів іноземних мов у технічних університетах Польщі застосовуються традиційні, інноваційні та
інформаційно-комунікаційні технології, системоутворювальною основою яких є розвиток активної
співпраці студентів і викладачів.
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Шеверун Н. В. Формы, методы, педагогические технологии обучения иностранным языкам
студентов технических университетов: опыт Польши.
В статье представлен опыт польских технических университетов в обучении иностранным языкам
студентов с использованием разных форм, методов и педагогических технологий. На основе анализа
выяснено, что для обучения студентов иностранным языкам польские преподаватели используют
комбинацию форм, методов и педагогических технологий, которые коррелируют с характером
межличностного взаимодействия участников учебного процесса. Обосновано, что стремление польских
преподавателей оптимизировать процесс обучения иностранным языкам обусловило появление новых и
совершенствование существующих форм, методов и педагогических технологий.
Ключевые слова: иноязычная подготовка студентов, технические университеты, Польша.
Sheverun N. V. Forms, Methods, Pedagogical Technologies of Students' Foreign Languages Training at
Technical Universities: the Polish Experience.
The research deals with students’ foreign languages training at Polish technical universities. The article
contains the information on peculiarities of students’ foreign languages training at Polish technical universities
based on considering different forms, methods and pedagogical technologies of education. The scientific
methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out types and the
character of students’ foreign languages training at Polish technical universities. The research results have
showed that students’ foreign languages training at Polish technical universities envisages the use of basic
(audience practical classes) and auxiliary forms of studies (consultations, homeworks, optional classes, classes
with native speakers, interactive forms of studies), that correlate with the character of the inter-personal
cooperation of the educational process participants. It is proved that in practice, in the process of foreign
languages training a group of methods and their combinations are used, which we united into three groups. To
the first group we referred the traditional methods of studies (communicative, grammatical and translating,
audio-lingual etc.). In the second group we considered innovative methods (method of questions and answers of
"academy of sciences", "opening method", dual and the methods controlled from distance). The third group is
represented by authorial methods by Polish scientists, in particular, Broniarka method, Shkutnyk method,
Bzheshkevych method etc. It is educed that the Polish teachers’ aspiration to optimize the process of foreign
languages training is stipulated by the appearance of new and the perfection of existent pedagogical
technologies. It is exposed, that pedagogical technologies of foreign languages training are considered by the
Polish scientists as a system, normative, conceptual description of the teacher and student’s activity, directed on
the achievement of the general aim. It is educed that in practice of students’ foreign languages training
traditional, innovative, informational and communicative technologies are used, the system formative basis of
which is the development of students and teachers’ active collaboration.
Key words: students’ foreign languages training, technical universities, Poland.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЙ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті проаналізовано сучасний стан формування професійної компетентності майбутніх соціологів
засобами технологій особистісно орієнтованого навчання. Розглянуто гуманізацію освіти як
найважливіший педагогічний принцип, що відображає актуальні суспільні тенденції у побудові та
функціонуванні системи освіти. Зазначено, що в рамках психолого-дидактичної концепції особистісно
орієнтованого навчання основна увага приділяється технології особистісно орієнтованого навчання.
З’ясовано, що сутність аксіологічного підходу полягає у визначенні гуманістичної спрямованості освіти
як соціально-цілісного комплексу поглядів, переконань, ідеалів, де людина виступає вищою цінністю.
Вказано, що суть дидактичної моделі особистісно орієнтованої освіти полягає в тому, що особистість
як педагогічна категорія відображає специфічну сферу освіти та розвитку людини і в цьому сенсі
виступає як її специфічна ціль. Визначено зв’язки між сутністю особистісно-орієнтованого навчання
та особистостями учасників навчального процесу у проективній моделі особистісно орієнтованого
навчання. З’ясовано основні освітні процеси в культурологічній концепції особистісно орієнтованого
підходу. Проаналізовано соціоцентричні та антропоцентричні концепції І. А. Зязюна, С. І. Подмазіна, І.
Д. Беха, М. Г. Чобітька та ін.
Ключові слова: формування професійної компетентності, майбутні соціологи, особистісно
орієнтоване навчання.
Постановка проблеми. Розробка методик підготовки майбутніх соціологів, що включали б
технології особистісно орієнтованого навчання, неможлива без аналізу наукових праць, в яких
висвітлюються методологічні, методичні та практичні аспекти впровадження особистісно орієнтованого
підходу у навчальний процес.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аспекти професійної підготовки та компоненти
професійної освіти розкрито у дослідженнях О. А. Абдуліної, В. С. Аванесова, О. М. Алексюка, І. П.
Андрійчук, В. П. Андрущенка, С. С. Вітвицької, В. Г. Галузинського, С. І. Денисенко, Л. М. Дибкової, О.
О. Заболотської, В. А. Козакова, В. І. Лугового та ін. Методологічні та методичні засади професійної
соціологічної освіти проаналізовано у працях А. М. Єлсукова, Н. Р. Малікової , О. О. Нестулі, Н. Д.
Сорокіної та ін.
Незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, присвячених розвитку особистості загалом, і
формуванню професійної компетентності майбутніх соціологів зокрема, системних наукових
досліджень, системних наукових досліджень, в яких узагальнюється досвід формування професійної
компетентності майбутніх соціологів засобами технологій особистісно орієнтованого навчання, не існує.
Саме тому аналіз сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх соціологів
засобами технологій особистісно орієнтованого навчання має великий науковий інтерес.
Метою статті є аналіз сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх соціологів
засобами технологій особистісно орієнтованого навчання.
Виклад основного матеріалу. В наш час існує велика кількість наукових концепцій у сфері
педагогіки, що визначаються їх авторами як ''особистісно орієнтовані''. Зупинимося на тих концепціях,
які, на нашу думку, найбільш повно відповідають зазначеній характеристиці навчального процесу, хоча і
не позбавлені окремих недоліків. Так, у межах гуманістичної концепції (К. Роджерс, А. Маслоу)
гуманізацію освіти розглядають як найважливіший педагогічний принцип, що відображає актуальні
суспільні тенденції у побудові та функціонуванні системи освіти.
Згідно гуманістичної теорії особистості К. Роджерса, індивід протягом свого життя набуває
життєвого досвіду шляхом засвоєння відповідної інформації про соціальні явища та процеси
(''символізований досвід'') [1: 37]. Подібний досвід є унікальним, індивідуальним і у повній мірі є
доступним лише конкретній особистості. Він утворює ''феноменальне (перцептивне) поле'', яке є для
індивіда реальністю, на яку реагує його організм. Таким чином, сприйняття особистістю навколишньої
реальності грає вирішальну роль у визначенні її поведінки.
Основним постулатом гуманістичної теорії А. Маслоу є налаштованість індивіда на реалізацію своїх
творчих досягнень. Маслоу виділив два типи потреб, що лежать в основі розвитку особистості:
''дефіцитарні'', які припиняються після їх задоволення, і ''зростаючі'', які, навпаки, тільки підсилюються
після їх реалізації [2: 48]. Маслоу розробив ієрархічну модель людських потреб, наведену нижче: 1)
© Ткаченко В. В., 2015
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фізіологічні потреби (потреба в їжі, сні); 2) потреби в безпеці (потреба в квартирі); 3) потреби в
приналежності, що відображають потреби однієї людини в іншій людині, наприклад в створенні сім'ї; 4)
рівень самооцінки (потреба в самоствердженні, компетенції, гідність); 5) потреба в самоактуалізації
(метапотребності творчості, краси, цілісності і т. д.).
Потреби перших двох рівнів відносяться до дефіцитарних, третій рівень потреб вважається
проміжним, на четвертому та п'ятому рівнях знаходяться зростаючі потреби. Маслоу сформулював закон
поступального розвитку мотивації, згідно якого мотивація людини розвивається поступально: рух на
більш високий рівень відбувається в тому випадку, якщо задоволені (в основному) потреби нижчого
рівня. Іншими словами, якщо людина голодна і в неї немає даху над головою, то їй важко буде створити
сім'ю і тим більше відчувати повагу до себе або займатися творчістю. Найбільш важливими для людини,
на думку Маслоу, є потреби в самоактуалізації. Самоактуалізація – не кінцевий стан досконалості
людини. Жодна людина не стане настільки самоактуалізованою, щоб відкинути всі мотиви. У кожної
людини завжди залишаються таланти для подальшого розвитку. Дослідник зазначав, що людина, яка
досягла п'ятого рівня, називається ''психологічно здоровою особистістю''.
У межах психолого-дидактичної концепції особистісно орієнтованого навчання (І. С. Якиманська)
основна увага приділяється технології особистісно орієнтованого навчання, основною метою якого автор
вважає розвиток індивідуальності людини.
Основною формою навчання в концепції І. С. Якиманської є особистісно орієнтоване заняття, що
концентрує всі вищезгадані положення організації особистісно значущого навчання. Дослідниця виділяє
найважливіші засоби навчальної роботи в контексті реалізації особистісно орієнтованого підходу в
освітньому процесі [3: 12]:
– розробка предметного змісту, технології його використання в навчальному процесі;
– аналіз використання різноманітних способів опрацювання навчального матеріалу (вибір найбільш
раціональних, зіставлення своїх і чужих способів, їх аналіз, обговорення, аргументація застосування і т. п.);
– спрямованість педагога на навчальні можливості кожного підопічного; складання індивідуальної
карти його особистісного (пізнавального) розвитку, індивідуальної корекційної програми навчання з
опорою, насамперед, на успіх у досягненні позитивних навчальних результатів;
– побудова заняття, спрямованого на створення умов самореалізації, самостійності кожного
підопічного; на розкриття і максимальне використання суб'єктного досвіду особистості.
Зазначимо, що послідовне застосування принципу суб'єктності як методологічної основи
проектування особистісно-орієнтованого освітнього процесу і всіх його компонентів, дозволило
І. С. Якиманській створити теорію, яка вказує на можливість виникнення і дії внутрішніх механізмів
розвитку, створюваних самою людиною, що навчається, у процесі навчання та самостійної пізнавальної
діяльності (наприклад, спосіб навчання, спосіб самореалізації та ін.). Можна припустити, що ці
механізми є значно більшим ступенем дієвості, ніж ті, які виникають під впливом зовнішніх
педагогічних впливів і їх інтеріоризації у внутрішній план особистості. Сутність аксіологічного
(ціннісного) підходу (І. Б. Котова, А. С. Смирнов, Є. М. Шиянов) полягає у визначенні гуманістичної
спрямованості освіти як соціально-цілісного комплексу поглядів, переконань, ідеалів, де людина
виступає вищою цінністю [4: 14]. Гуманізація освіти, згідно положень аксіологічного підходу, є умовою
гармонійного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, зростання сутнісних сил і
здібностей; вона являє собою процес, спрямований на розвиток особистості як суб'єкта творчої
діяльності. Основним змістом процесу навчання стає розвиток особистості, якість і міра якого є
показниками роботи освітньої установи [4: 55].
Є. М. Шиянов та І. Б. Котова зазначають, що розвиток особистості варто розглядати як процес
взаємопов’язаних змін у пізнавальній та емоційній сферах, що характеризують рівень гармонії її самості
та соціумності. Саме досягнення цієї гармонії є стратегічним напрямом особистісно орієнтованого
навчання [4: 56].
Самість як відображення внутрішнього плану розвитку особистості, передусім, психофізичного,
характеризує глибину індивідуальності особистості [4: 56]. Соціумність відображає зовнішній план розвитку
особистості. Вона має такі параметри, як широта і висота сходження особистості до соціальних цінностей,
норм, звичаїв, ступінь орієнтації у них і рівень набутих на їх основі особистісних якостей [4: 56-57].
Система цінностей, що утворюють аксіологічний аспект педагогічної свідомості, включає [4: 57]:
– цінності, пов'язані із затвердженням особистістю своєї ролі в соціальній і професійній сфері
(суспільна значущість праці педагога, престижність педагогічної діяльності тощо);
– цінності, які задовольняють потреби у спілкуванні (спілкування з вихованцями, колегами,
референтними особами, переживання і т. д.);
– цінності, які орієнтують на саморозвиток творчої індивідуальності (можливості розвитку творчих
професійних здібностей, самовдосконалення тощо);
– цінності, що дозволяють здійснити самореалізацію (творчий характер праці педагога, захопленість
професією, можливості допомоги підопічним тощо);
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– цінності, що дають можливість задоволення практичних потреб (можливість отримання
гарантованої бюджетної'' служби, оплата праці та тривалість відпустки і т. д.).
Є. М. Шиянов та І. Б. Котова визначають наступні завдання особистісно орієнтованого навчання
[4: 57-58]:
– світоглядна орієнтація особистості в розумінні сенсу життя, свого місця в світі, своєї унікальності та
цінності;
– надання допомоги у побудові особистісних концепцій, що відображають перспективи і межі
розвитку фізичних та духовних задатків і здібностей, творчого потенціалу, а також – в усвідомленні
відповідальності за життєтворчість;
– залучення особистості до системи культурних цінностей й вироблення свого ставлення до них;
– розкриття діапазону і конкретного змісту загальнолюдських норм гуманістичної моралі (доброти,
взаєморозуміння, милосердя, співчуття та ін.), культивація інтелігентності як важливого особистісного
параметра;
– розвиток інтелектуально-моральної свободи особистості, здатності до адекватної самооцінки,
саморегуляції поведінки і діяльності, світоглядної рефлексії;
– формування відношення до праці як до соціально та особистісно значимої діяльності, джерела і фактору
матеріальних і духовних цінностей, які, у свою чергу, забезпечують можливості особистісного росту;
– розвиток уявлень про здоровий спосіб життя, формування життєвих планів із реалізації
особистісних і соціальних перспектив.
У зв'язку з цим основним завданням педагогічної освіти, на думку Є. М. Шиянова та І. Б. Котової, є
підготовка педагога як творчої особистості, здатної до рефлексії та корекції своїх дій щодо здійснення
культурно-гуманістичної особистісно утворюючої функції [4: 76].
Зазначимо, що ціннісна зрілість самого педагога визначає ефективність співпраці із студентами в
освоєнні необхідних їм цінностей, бажання або небажання іти за прикладом педагога, цілеспрямовано
працювати над собою. Відповідно до аксіологічного підходу управління зусиллями і можливостями
студентів залишається в руках умілого, добре підготовленого в аксіологічному відношенні наставника.
Ми вважаємо, що це повинно стати в сучасному педагогічному процесі не випадковою, а систематичною
й цілеспрямованою справою.
В. В. Сєріков є автором дидактичної моделі особистісно орієнтованої освіти. Суть концепції
В. В. Сєрікова можна сформулювати наступними положеннями [5: 40]:
– особистість як педагогічна категорія відображає специфічну сферу освіти та розвитку людини і в
цьому сенсі виступає як її специфічна ціль;
– подібно до того, як людина в освітньому процесі набуває досвіду застосування життєвих знань й
використання методів вирішення пізнавальних та практичних завдань, творчим досвідом він повинен
набути й досвіду ''бути особистістю'', тобто досвіду виконання специфічних особистісних функцій
(вибірковості, рефлексії, сенсовизначення, самореалізації, соціальної відповідальності та ін.).
''Особистісне функціонування'' індивіда не є предметною діяльністю, а виступає, скоріше, як певна
метадіяльність, як своєрідний внутрішній план будь-якої іншої діяльності людини.
В. В. Сєріков виділяє специфічні закономірності особистісно орієнтованої освіти порівняно з
аналогічними характеристиками традиційного навчання, орієнтованого, передусім, на передачу знання [5: 41]:
– Якщо при проектуванні традиційного навчання предметом проектної діяльності є фрагмент змісту
цього навчання та його діяльнісно-процесуального забезпечення (інакше кажучи, спеціально
структурований навчальний матеріал та метод його засвоєння визначають сутність технології освіти у
широкому сенсі цього слова), то при особистісно орієнтованій освіті елементом проектування є не
фрагмент матеріалу, а подія в житті особистості, що дає їй цілісний життєвий досвід, в якому знання є
його частиною.
– Проектування навчання стає спільною діяльністю викладача та студента. Діалог в особистісно
орієнтованому навчальному процесі виступає як засіб життєдіяльності суб’єктів в освіті.
– Нівелюється принципова межа між змістовним та процесуальним аспектами навчання: процес
(діалог, пошук, гра) стає джерелом особистісного досвіду.
– Навчання втрачає традиційні для нього риси штучності та зовнішньої регламентації та
наближається до природної життєдіяльності людини.
– Взаємодія учасників навчального процесу втрачає формальність та функціоналізм, набуває рис
міжособистісного, міжсуб’єктного спілкування.
– Текст як фрагмент певної культури засвоюється через контекст (він першопочатково орієнтується
на актуалізацію особистісних сенсів, а не на поверхневе відтворення); розвиток ''Я'' відбувається через
''своє інше'', через діалог; засвоюється не фрагмент цілісної діяльності (знання та вміння), а сама ця
цілісність, що передбачає, як мінімум, імітаційно-ігрове відтворення життєвих ролей та ситуацій.
Центральним поняттям поняттям концепції В. В. Сєрікова є особистісно орієнтована педагогічна
ситуація. Дослідник зазначає, що ситуація є особливим педагогічним механізмом, за допомогою якого
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викладач ставить студента в якісно нові умови навчального процесу. Ситуаційний підхід, на думку вченого,
пов’язаний із проектуванням подібного роду життєдіяльності студентів, адекватного природі особистісного
розвитку індивіда. Специфіка подібного розвитку полягає в осмисленні, переживанні власної життєвої
ситуації, котра одночасно має об’єктивні причини, і породжена суб’єктом – вибрана, створена ним,
особливим чином розуміється, приймається, тлумачиться та означується ним, постає для нього як певне
співбуття. Особистісний досвід – це осмислений суб’єктом досвід поведінки в життєвій ситуації, яка
вимагала використання особистісного потенціалу індивіда, його прояву як особистості [5: 88].
Варто зазначити, що життєві ситуації, особливо соціальні, настільки унікальні і так швидко
розвиваються й видозмінюються, тому в процесі викладання соціологічних дисциплін варт приділяти
велику увагу моделям динамічних ситуацій. Педагогічна модель В. В. Сєрікова орієнтована на розвиток
аналітичних здібностей й уміння знайти правильні рішення відповідно до ситуації. Саме тому, на наш
погляд, її варто врахувати в процесі особистісно орієнтованої підготовки фахівців-соціологів.
Проективна модель особистісно орієнтованого навчання (М. І. Алексєєв). У моделі, розробленій
М. І. Алексєєвим, сутність особистісно орієнтованого навчання пов'язується не тільки з унікальністю та
самобутністю студента, але і з неповторністю особистості педагога, з одного боку, а з іншого боку, з
поняттям ''культурного акту'', сенс якого полягає в створенні студентом себе, своєї особистості за
допомогою самоствердження в культурі [6: 13]. Педагогічна технологія в контексті особистісно
орієнтованого навчання розглядається Алексєєвим, по-перше, як авторська (тобто створювана самим
педагогом з урахуванням особливостей студентів, змісту навчального матеріалу, ситуації навчання, своїх
власних можливостей), і по-друге, як принципово неінваріантна, оскільки припускає власне
''довизначення'' в конкретних умовах навчання. Тому педагог, який бере ідею особистісно орієнтованого
навчання, повинен зайняти позицію його проектувальника. Проектування особистісно орієнтованого
навчання – особливий тип педагогічної діяльності, зміст і організаційне оформлення якого орієнтоване
на облік: а) типу псіхічного розвитку студентів; б) особистісних можливостей педагога; в) психологічно
адекватного уявлення для студента специфіки предмета [6: 19].
Тип психічного розвитку студента, за М. І. Алексєєвим, детермінований спрямованістю навчання –
інструментальною або культурологічною. У першому випадку розвиваються, в основному, когнітивні
здібності особистості як інструменти пізнання: пам'ять, увага, мислення, самостійність і активність у
пізнанні; в іншому – розвивається ціннісно-емоційна сфера особистості, її особистісне ставлення до
світу, діяльності, себе. Такий підхід привів дослідніка до розрізнення суб'єктно орієнтованого та
особистісно орієнтованого навчання. Сенс діяльності, ієрархія оцінок, розвиток рефлексії, самостійності
як суб'єктивної освіти (наявність особистої позиції) і т. д. є головними орієнтирами особистісно
орієнтованої освіти. Тільки в особистісній педагогіці проявляється ''надситуативна активність'', в
суб'єктній педагогіці вершина творчості є ''перенесенням засвоєного знання в нову ситуацію'', –
стверджує М. І. Алексєєв [6: 28]. Типологізуючи підходи до особистісно орієнтованої освіти, І. С.
Якиманська відзначила три групи освітніх моделей: соціально-педагогічні, предметно-дидактичні,
психологічні. Проте аналіз її власної розробки, а також розробок В. В. Сєрікова і М. І. Алексєєва привів
нас до висновку, що жодна з них не може бути однозначно віднесена до тієї чи іншої із виділених
моделей і виходить за рамки цієї класифікації, оскільки кожна з них являє собою інтегрований варіант, в
якому оригінально поєднуються соціально-педагогічний, предметно-дидактичний та психологічний
аспекти. Ця обставина вказує на те, що теорія особистісно орієнтованої освіти розвивається на основі
інтеграції наукових знань про людину та її освіту.
Аналізуючи стан проблеми виховання особистості в працях сучасних зарубіжних учених варто
зазначити культурологічну концепцію особистісно орієнтованої освіти, автором якої є
Є. В. Бондаревська. Вона вважає, що методом проектування особистісно орієнтованої освіти повинен
бути культурологічний підхід [7: 14].
Є.В.Бондаревська визначає наступні компоненти культурологічного підходу в освіті [7: 58]:
– відношення до людини, що навчається як до суб’єкта життя, здатного до культурного саморозвитку
та самозмінення;
– відношення до педагога як до посередника між своїм підопічним та культурою, здатного ввести
його у світ культури та надати підтримку його особистості в її індивідуальному самовизначенні у світі
культурних цінностей;
– відношення до освіти як до культурного процесу, рухомими силами якого є особистісні сенси,
діалог та співробітництво його учасників у досягненні цілей їх культурного саморозвитку;
– відношення до навчального закладу як до цілісного культурно-освітнього простору.
Метою особистісно орієнтованої освіти, згідно положень культурологічного підходу, є ''людина
культури''. Є. В. Бондаревська тлумачить зазначене поняття наступним чином: ''тип особистості, ядром
якого є суб’єктні властивості, що визначають рівень її свободи, гуманності, духовності, життєтворчості''
[7: 59-60].
Є. В. Бондаревська визначає основні освітні процеси в особистісно орієнтованій системі навчання [7: 70]:
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– особистісно розвиваюче навчання;
– ''окультурювання'' суб’єктного досвіду людини, що навчається;
– педагогічна підтримка індивідуальності.
Доцільність використання культурологічного підходу під час особистісно орієнтованої професійної
підготовки соціологів пов’язана із необхідністю ''розуміння'' фахівцем тих культурних реалій, з яким
йому доведеться мати справу. Використання соціологом наукового інструментарію, базованого на інших
культурних цінностях, може слугувати причиною невдалого виконання поставлених перед ним завдань.
Соціолог повинен вміти створювати науковий інструментарій, адаптований до культурних реалій, з
якими йому доведеться працювати. Розвиток відповідної професійної навички у студентів, на нашу
думку, можливий за використання педагогами культурологічного підходу.
Сучасна українська педагогічна наука також не стоїть на місці і має досвід створення концепцій
розвитку особистості в контексті особистісно орієнтованого навчання. Для нашого дослідження можуть
бути корисними соціоцентричні та антропоцентричні концепції, що мають за основу певні типи
ціннісних систем.
Найважливішою цінністю, що визначає соціоцентричну орієнтацію педагогічних концепцій
(І. А. Зязюн, С. І. Подмазін, П. М. Щербань та ін.), є сформованість національної свідомості особистості,
любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці на благо країни. Формування національної
свідомості передбачає усвідомлення молоддю своєї етнічної спільності (спільність мови, культури,
території), патріотизм, що сприяє утвердженню власної національної гідності, внутрішньої свободи. В
концепції визначені принципи культуровідповідності, гуманізації, демократизації, безперервності,
етнізації, диференціації, індивідуалізації, інтегративності навчального процесу, послідовності,
систематичності, варіативності форм і методів навчання.
Центральне місце в системі антропоцентричних теорій посідає особистісно орієнтована педагогічна
модель І. Д. Беха [8]. Особистісно орієнтоване виховання, на думку вченого, передбачає мету
формування і розвитку у людини особистісних цінностей. Лише особистісні цінності спроможні
виконувати функцію вищого критерію для орієнтації індивіда в світі для особистісного самовизначення.
Цінність сьогодення має вимірюватись ступенем оволодіння особистістю культурними здобутками
людства та ступенем особистісної віддачі у своїй життєдіяльності.
В. В. Рибалка розглядає особистісно орієнтований підхід як сукупність концептуальних уявлень,
принципів, цільових установок, орієнтацій, методико-психодіагностичних та психодидактичних засобів,
що сприяють гармонійному розвитку та саморозвитку особистості [9]. Вчений визначає наукові основи
особистісно орієнтованого навчання: інтегроване наукове уявлення про особистість; концептуальне
розуміння психологічної структури особистості.
В. В. Рибалка наголошує на важливості зазначених принципів для формування повноцінного
ставлення до особистості молодої людини зі сторони педагога та для встановлення розвиваючих
взаємовідносин між педагогом та його підопічним.
Проблематику творчого розвитку особистості в контексті особистісно орієнтованого навчання
досліджує С. О. Сисоєва [10]. Дослідниця вважає, що творчість окремої людини може бути розглянута у
двох аспектах: як сутність якості особистості, в якій відбивається ставлення суб'єкта до самого себе і
світу, а також спосіб її самоствердження; як діяльність певного характеру, яка відбиває вищий ступінь
активності людини, спрямованої на подолання певного протиріччя відповідно до поставленої мети.
Заслуговують на увагу дослідження М. Г. Чобітька та О. М. Пєхоти в сфері особистісно орієнтованого
навчання. У роботі М. Г. Чобітька ''Технології особистісно орієнтованої освіти'' [11] аналізуються основи
особистісно орієнтованої професійної освіти: її становлення, понятійний апарат, основні концептуальні
положення, шляхи реалізації у професійній сфері. Розкриваються питання, присвячені проблемам
освітніх технологій, які відпрацьовані педагогічною практикою, умінню проектувати на їхніх засадах
технологію особистісно орієнтованої власної викладацької діяльності.
У дослідженні О. М. Пєхоти ''Освітні технології'' [12] аналізуються основи технологічного підходу в сфері
освіти: шляхів становлення його понятійного апарату та основних концептуальних положень. Досліджено
питання, присвячені проблемам практичної реалізації особистісно орієнтованих освітніх технологій.
Торкаючись питання реалізації концепцій особистісно орієнтованого навчання в сфері формування
професійної компетентності майбутніх соціологів варто зазначити, що наукових публікацій із цієї
проблеми не існує. На нашу думку, заслуговує на увагу досвід фахівців соціологічного профілю по
використанню технологій активного навчання у навчальному процесі.
Активне навчання характеризується таким ознаками, як самостійне творче прийняття рішень, високий
рівень мотивації та емоційності студентів, постійна взаємодія викладачів із своїми підопічними. Дана
модель навчання перетворює студента з пасивного споживача інформації в активного суб’єкта
пізнавальної діяльності. Саме тому вона може стати підґрунтям для реалізації особистісно орієнтованого
підходу у підготовці фахівців-соціологів.
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Проблемами реалізації методів активного навчання в сфері соціологічної освіти займались
В. Я. Віленський, П. І. Образцов, А. І. Уман [13], Р. С. Піонова [14], А. М. Єлсуков [15], Н. Р. Малікова
[16], Н. Д. Сорокіна[17] та ін. У працях зазначених науковців розглядаються методи активного навчання,
які доцільно використовувати на заняттях із соціологічних дисциплін. Якщо говорити про лекційну
форму викладення матеріалу, то це може бути лекція-''удвох'', лекція ''прес-конференція'', лекція''провокація'' тощо. На практичних заняттях, на думку фахівців з методів активного навчання соціології,
доцільно використовувати метод ''мозкового штурму'', метод ''круглого столу'', метод аналізу ситуацій
(кейс-стаді), метод рольових ігор та ін.
Висновки. Представники гуманістичної концепції (К. Роджерс, А. Маслоу) гуманізацію освіти
розглядають як найважливіший педагогічний принцип, що відображає актуальні суспільні тенденції у
побудові та функціонуванні системи освіти. В межах психолого-дидактичної концепції особистісно
орієнтованого навчання (І. С. Якиманська) основна увага приділяється технології особистісно
орієнтованого навчання, основною метою якої є розвиток індивідуальності людини. Сутність
аксіологічного (ціннісного) підходу (І. Б. Котова, А. С. Смирнов, Є. М. Шиянов) полягає у визначенні
гуманістичної спрямованості освіти як соціально-цілісного комплексу поглядів, переконань, ідеалів, де
людина виступає вищою цінністю. Суть дидактичної моделі особистісно орієнтованої освіти
В. В. Сєрікова полягає в тому, що особистість як педагогічна категорія відображає специфічну сферу
освіти та розвитку людини і в цьому сенсі виступає як її специфічна ціль. У проективній моделі
особистісно орієнтованого навчання, розробленій М. І. Алексєєвим, сутність особистісно орієнтованого
навчання пов'язується не тільки з унікальністю та самобутністю студента, але і з неповторністю
особистості педагога, з одного боку, а з іншого боку, з поняттям ''культурного акту'', сенс якого полягає в
створенні студентом себе, своєї особистості за допомогою самоствердження в культурі. В освітній
концепції Є. В. Бондаревської основними освітніми процесами в особистісно орієнтованій системі
навчання визначено особистісно розвиваюче навчання, ''окультурювання'' суб’єктного досвіду людини,
що навчається, педагогічну підтримку індивідуальності.
Серед досліджень вітчизняних науковців можна відзначити соціоцентричні та антропоцентричні
концепції І. А. Зязюна, С. І. Подмазіна, І. Д. Беха, М. Г. Чобітька та ін., що мають за основу певні типи
ціннісних систем.
Усі розглянуті нами теоретичні концепції та методи проведення навчальних занять будуть втілені у
концептуальній моделі формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами
технологій особистісно орієнтованого навчання.
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Ткаченко В. В. Анализ современного состояния формирования профессиональной компетентности
будущих социологов методами технологий личностно ориентированного обучения.
Проанализировано современное состояние формирования профессиональной компетентности будущих
социологов методами технологий личностно ориентированного обучения. Установлено, что в рамках
гуманистической концепции гуманизацию образования рассматривают как самый важный
педагогический принцип, отображающий актуальные общественные тенденции в построении и
функционировании системы образования. Отмечено, что в рамках психолого-дидактической концепции
личностно ориентированного обучения основное внимание уделяется технологии личностно
ориентированного обучения. Выяснено, что сущность аксиологического подхода заключается в
определении гуманистической направленности образования как социально-целостного комплекса
взглядов, убеждений, идеалов, где человек выступает высшей ценностью. Указано, что суть
дидактической модели личностно ориентированного образования состоит в том, что личность как
педагогическая категория отражает специфическую сферу образования и развития человека и в этом
смысле выступает как ее специфическая цель. Определены связи между сущностью личностноориентированного обучения и личностями участников учебного процесса в проективной модели
личностно ориентированного обучения. Выяснены основные образовательные процессы в
культурологической концепции личностно ориентированного подхода. Проанализированы
социоцентрические и антропоцентрические концепции И. А. Зязюна, С. И. Подмазина, И. Д. Беха,
Н. Г. Чобитько и т. д.
Ключевые слова: формирование профессиональной компетентности, будущие социологи, личностно
ориентированное обучение.
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В. В. Ткаченко. Аналіз сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами
технологій особистісно орієнтованого навчання

Tkachenko V. V. The Analysis of the Current State of Future Sociologists' Professional Competence
Development by Means of the Personally-Oriented Learning.
The author analyzes the current state of future sociologists' professional competence development by means of
technologies of the personally-oriented learning. In the context of the humanistic concept the humanizing
education is considered as the most important pedagogical principle that reflects current social trends in the
educational system construction and operation. It is noted that in the framework of the psycho-didactic concept
of the learner centered education the main attention is focused on the personal oriented educational technology.
It is found out, that the nature of the axiological approach is to determine the orientation of the humanistic
education as a social and holistic set of attitudes, beliefs, ideals, where a person is a superior value. The essence
of the didactic model of the personally-oriented education is that identity as a pedagogical category reflects the
specific education and human development, and in this sense it acts as a specific target. Relationships between
the personally-oriented education essence and the individual members of the educational process in the
projective model of the personally-oriented learning are defined. Basic educational processes in the cultural
concept of the personally-oriented approach are shown. Sociologically and anthropocentric concepts by I. A.
Zyazyun, S. I. Podmazin, I. D. Bekh, M .G. Chobitko etc are analyzed.
Key words: professional competence development, future sociologists, personally-oriented education.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ,
СЕМАНТИКА ЯКИХ МОТИВУЄТЬСЯ / НЕ МОТИВУЄТЬСЯ
СЕМАМИ ПРЕФІКСА ТА КОРЕНЯ
У статті описано етапи методики навчання префіксальних дієслів давньогрецької мови, семантика
яких мотивується семами префікса та кореня або не мотивується ними. Розкрито актуальність моделі
навчання похідних дієслів семантично вивідних та не мотивованих значенням префікса. Встановлено, що
навчання похідних дієслів із таким характером впливу афікса на твірну основу спрямоване на
формування потенціального та пасивного словника студента-класика. Розроблено систему вправ для
організації навчання префіксальних дієслів давньогрецької мови.
Ключові слова: афікс, давньогрецька мова, вмотивованість, нейтральна семантика, префіксальні
дієслова, твірна основа.
Постановка проблеми. Студенти-класики вперше знайомляться із темою "префіксальні дієслова
давньогрецької мови" вже на першому році навчання і продовжують її вивчення протягом майже всього
періоду вивчення курсу. Префіксальні дієслова вивчаються студентами на всіх рівнях давньогрецької
мови: граматика, синтаксис і словотвір. У нашій статті ми розглядаємо особливості префіксальних
дієслів як похідних одиниць давньогрецької мови, які утворилися в результаті словотворчих процесів,
характер яких є певним і важливим.
Метою статті є розробка методики та організації навчання префіксальних дієслів давньогрецької
мови, семантика яких мотивується семами префікса та кореня або не мотивується ними. Актуальність
цієї розробки полягає в тому, що на матеріалі давньогрецької мови не досліджувалося питання
характеру впливу афікса префіксального дієслова на твірну основу і семантики вмотивованого дієслова
як результату деривації, що, в свою чергу, є важливим для розуміння і швидкого запам’ятовування
новоутвореної лексичної одиниці студентами під час навчання.
Виклад основного матеріалу. Технологія формування лексичних навичок передбачає, насамперед,
визначення етапів та упровадження комплексів вправ і завдань, релевантних психології формування
лексичної навички, мнемо-когнітивних процесів у свідомості студентів, етапності формування
розумових дій, дидактичним і методичним принципам навчання.
Навчання похідних дієслів давньогрецької мови передбачає інтегроване формування рецептивних
лексичних навичок, потенціального словника, рецептивних граматичних навичок, соціокультурних знань
та навичок, умінь читання.
Отже, важливим етапом, на нашу думку, є навчання похідних дієслів, семантично вивідних: дієслів,
семантика яких мотивується семами префікса та кореня. Цей етап спрямований на формування
потенціального словника студента-класика.
До потенціального словника належать: 1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і / або
написанням та значенням до слів рідної мови; 2) похідні та складні слова, що складаються з відомих
компонентів; 3) конвертовані слова; 4) нові значення відомих багатозначних слів; 5) лексичні одиниці,
про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом [1: 19]. Тексти насичені різноманітними
лексичними одиницями, про значення яких учні мають навчитися здогадуватися [2: 10].
Провідним механізмом у формуванні потенціального словника Н. Качалов і В. Ростовцева вважають
керований позитивний перенос, який забезпечує ефект розширення потенціального словника. На
характер перенесення впливають такі фактори: 1) свідоме засвоєння матеріалу; 2) вербалізація знань;
3) обов’язкова установка на перенесення [3]. Методичні прийоми формування потенціального словника
Н. Качалов і В. Ростовцева класифікують на: а) прийоми навчання здогадки (мовної, контекстуальної);
б) прийоми навчання використання внутрішніх опор слів і словотворчого аналізу [3].
Похідні дієслова складають найбільший прошарок потенціального словника. Морфемна будова слова
є основним джерелом потенціального словника і виконує роль мовної (внутрішньомовної) здогадки
(підказки) [1: 21].
Мовна здогадка ґрунтується на аналізі загальної структури та окремих компонентів лексичної
одиниці, її графічної чи звукової форми. Здійснюючи мовну здогадку, як вважає Н. Богушевич, читач не
потребує аналізу широкого мовленнєвого середовища навколо незнайомого слова, буває достатньо
проаналізувати саму лексичну одиницю [4: 10]. Тому на мовну здогадку можна спиратися під час
навчання префіксальних дієслів з префіксами, які мотивують семантику слова шляхом кумуляції семи
префікса й семи кореня (ἀ-βλεπτέω – не бачити, συν-αδικέω – разом скоювати злочин) та дієслів з
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префіксом нейтральної семантики, який не впливає на зміну семантики безпрефіксального дієслова
(αἰθριάζω – прояснювати(ся) (ἀέρα) – συναιθριάζω – прояснюватися).
Мовленнєва здогадка спирається на аналіз контекстуальних умов незнайомої лексичної одиниці, на
аналізі її семантико-смислових зв’язків із іншими словами в контексті: в реченні, групі речень чи цілого
абзацу. Мовленнєва здогадка працює на основі знання базового значення багатозначного слова, яке у
контексті набуває іншого, ще невідомого реципієнтові значення; знання базових значень слова, які
входять до складу фразеологізмів; розуміння контексту незнайомого слова, його мовного середовища,
умовиводу на рівні групи речень чи цілого абзацу [4: 10-11]. На мовленнєву здогадку варто спиратися під
час навчання префіксальних дієслів з полісемантичними префіксами, значення яких зумовлене
контекстом (ἀνα-βλέπω – дивитися нагору), з префіксом, який надає у контексті дієслову емотивно
маркованої семантики: (ἐπι-βλέπω – пильно дивитися; заздрити), з префіксами, які надають дієслову
культурно маркованої семантики (як наслідок вторинних номінативних процесів) (ὑποσταχύομαι –
розростатися, наче колосся; плодитися), похідних дієслів, які набувають особливих значень у
синтагматиці (ἀνα-κοινόω τινί τι – повідомляти; τινι περί τινος – радитися; τινι ὑπερ τινος– радитися).
Для формування потенціального словника необхідно розробити комплекс спеціальних вправ, який
має відповідати наступним вимогам, які визначає Н. Богушевич: 1) вправи повинні відповідати характеру
навичок і вмінь мовної і мовленнєвої здогадки, тобто співвідноситися з усіма видами прийомів мовної і
мовленнєвої здогадки; 2) послідовність вправ повинна відповідати принципу нарощування складності,
що передбачає зміну обсягу контексту, потрібного для застосування прийомів мовної і мовленнєвої
здогадки (рівень слова, речення, тексту) [2: 11].
У розробці та впровадженні вправ будемо опиратися на технологію формування потенціального
словника, розроблену С. Шатіловим. Науковець виділяє 2 етапи: 1-ий етап (орієнтовно-підготовчий), на
якому нове слово пасивного словника вводиться в контексті або ізольовано, проводиться аналіз його
зовнішніх даних (форми, структури) і внутрішніх даних (етимологічний, тематичний, семантичний
зв’язок з іншими словами); 2-ий етап пасивного закріплення за допомогою вправ рецептивно-пасивного
характеру: 1) вправи на правильне упізнавання пасивно засвоюваного слова за зовнішнім виглядом в ряді
інших слів, з якими учні можуть плутати нове слово; 2) вправи на аналіз слів за будовою і визначення
значення слова за елементами слова; 3) вправи на розвиток здогадки про значення слова у знайомому
контексті, визначення значення нового слова в реченні, абзаці; 4) вправи на закріплення пасивної
лексики шляхом читання спеціально підібраних мікроконтекстів [5: 127].
Для префіксальних дієслів, які мотивують семантику слова шляхом кумуляції семи префікса й семи
кореня, та дієслів з префіксом нейтральної семантики, який не впливає на зміну семантики
безпрефіксального дієслова, використовуємо вправи, спрямовані на застосування здогадки на основі
морфемних компонентів слова. Для цього методисти використовують вправи на визначення похідних
слів зі списку поданих; на групування слів у залежності від способу їх утворення; на переклад слів,
утворених від знайомих коренів за допомогою відомих афіксів [2: 11]. Усі ці вправи можуть бути
використані і при навчанні давньогрецької мови.
Однак для закріплення знань кореневих морфем та префіксів, а також удосконалення навички
визначення семантики слова на основі поєднання кореня з префіксами пропонуємо лексичні двомовні
некомунікативні вправи на переклад дериватів, які являють собою один корінь, поєднаний з кількома
моносемантичними префіксами.
Вправа 1. Прочитайте та перекладіть подані дієслова, за значенням префікса і кореня встановіть
їх лексичне значення.
ἀ-βουλέω, ἀνα-βιόω, ὑπο-βαίνω, ὑπο-βρέχω, ὑπερ-αιωρέω, προ-αιτιάομαι, προ-αγορεύω, ἀ-βλεπτέω, συνακούω, συμ-βασιλεύω, ὑπερ-ανατείνω.
Мета вправи: формування знань префіксальних і кореневих морфем похідних дієслів, формування
навичок визначення семантики слова шляхом інтегрування семи префікса і кореня.
На цьому етапі можна вдатися також до навчання полісемантичних префіксів, але опрацьовувати
тільки основні або загальні значення дієслова.
Вправа 2. Прочитайте та перекладіть подані дієслова, за значенням префікса і кореня встановіть
їх лексичне значення.
ὑπερ-βαίνω, κατα-βαίνω, ὑπο-βαίνω, ἀνα-βαίνω, μετα-βαίνω, καθ-οράω, ὑπερ-οράω, δι-οράω, περι-οράω.
Мета вправи: формування знань префіксальних і кореневих морфем похідних дієслів, формування
навичок визначення семантики слова шляхом інтегрування семи префікса і кореня.
Наступним кроком має стати робота з похідними дієсловами з нейтральною семою префікса.
Вправа 3. Прочитайте та перекладіть подані пари дієслів, визначте, чи впливає значення префікса
на зміну значення дієслова.
Αἰθριάζω (ἀέρα) – συν-αιθριάζω, βοάω - ἀνα-βοάω, ἀγγέλλω – ἀν-αγγέλλω, λαλέω – κατα-λαλέω, ἀλγέω –
κατ-ἀλγέω.
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Мета вправи: формування знань слів з нейтральною семою префікса, формування навичок
ігнорування семи префікса й кореня.
Наведені зразки вправ спрямовані на закріплення знань загальних лексичних значень слів та знань
семантики префіксів; навичок визначення значення дієслова шляхом кумуляції семи префікса і кореня;
на формування знань дієслів з нейтральним значенням префікса.
Наступним, не менш важливим, етапом є навчання дієслів з префіксами, які змінюють семантику
кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з
префіксами. Ця група дієслів варта уваги, адже вона викликає внутрішньомовну інтерференцію –
перенесення акумульованої семантики префікса і кореня на дериват. Оскільки ця група слів виходить за
межі потенціального словника, їх необхідно вивчати як частину пасивного словника. Тому мовні та
мовленнєві опори у цьому випадку не будуть дієвими. Процес навчання таких слів розпочинається з їх
добору та семантизації (семантизація – це система дій, пов’язана з розкриттям значення слова, тобто
встановлення взаємозв’язку між формою слова і вираженим ним поняттям, предметом, явищем [3]):
викладач подає реєстр широко вживаних лексем, значення яких не є результатом інтегрування семи
префікса та кореня, та лексем з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами. Після
семантизації необхідно навчити студентів відмежовувати ці дієслова від дієслів того ж самого
словотвірного гнізда, до якого належить не мотивоване семою префікса слово (або з ініціальними
кореневими складами, омонімічними з префіксами), та від дієслів, які мають спільні префікси.
Для формування навичок розрізнення та семантизації таких слів пропонуємо лексичні
некомунікативні аналітичні вправи на рівні слова: а) на порівняння лексичного значення твірного слова з
похідним; б) на лексико-семантичний аналіз дериватів із словотвірного гнізда та виявлення слів,
значення яких не мотивоване семою префікса; в) на лексико-семантичний аналіз похідних дієслів з
однаковим префіксом та виявлення слів, значення яких не мотивоване семою префікса; г) на морфемний
та лексико-семантичний аналіз слів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами та
виокремлення їх. Зразками таких вправ є наступні.
Вправа 4. Прочитайте слова, визначте їхні твірні основи. Зверніть увагу на лексичне значення
похідного та твірного слова. Перекладіть ці слова і запам’ятайте.
Мета вправи: ознайомити студентів зі словами, семантика яких не мотивується семою префікса,
формувати навички семантизації цих слів та відмежування їх від слів, мотивованих семами префіксів.
(ἀγορεύω) – προ-αγορεύω, (αἰδέομαι) – προ-αιδέομαι, (ἀλγέω) – μετ-αλγέω, κατ-ἀλγέω, (ὁρίζω) – ὑπερορίζω, περι-ορίζω.
Вправа 5. Прочитайте слова, випишіть у дві колонки: 1) слова, у яких виділені частини є
префіксами; 2) слова, у яких виділені частини не є префіксами. Перекладіть і запам’ятайте ці слова.
Мета вправи: ознайомити студентів зі словами, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з
префіксами, формувати навички семантизації цих слів та відмежування від слів з префіксами.
Προβατεύω, ὑπνόω, ὑποβαίνω, ὐπνώττω, ὐπολαμβάνω, ὑπτιάζω, ὑπτιόω, περιπάττω, περκάζω, ἀναβάλλω,
περονάω, ἀνάκειμαι, πέρθω, περαίνω, περιάπτω.
Наступним кроком, згідно з етапами формування лексичної навички, має бути самостійне називання
об’єктів певним словом, тобто активізація слова в операційній пам’яті. Для цього одним із оптимальних,
на нашу думку, прийомів може бути словниковий диктант (усно або письмово): викладач говорить слова
українською, студенти перекладають давньогрецькою.
Після самостійного називання об’єктів переходимо до навчання зв’язку слова у синтагматиці (етап
комбінування). Основна мета цього кроку є формування навичок граматичної та змістової
сполучуваності деривата, зміни лексичного значення деривата у граматичній сполучуваності (керування)
та лексичній сполучуваності (поєднання з іншими словами). Для реалізації цих цілей можуть бути
використані такі вправи:
Вправа 6. a) Зверніть увагу на основні випадки керування дієслова "ἀνάκειμαι" та на зміну його
значення:
ἀνάκειμαι + Dat. – лежати (де-небудь, біля чогось);
ἀνάκειμαι + ὑπό τινος – бути поставленим кимось;
ἀνάκειμαι + πρὸς (Dat.) – бути виставленим;
ἀνάκειμαι + εἴς τινα – бути віднесеним, приписувати (Her.)
б) Перекладіть словосполучення та речення:
δειπνοῦσι ἀνακείμενοι (Arst.); βωμοὶ ἀνακείμενοι ὑπὸ τινος (Arst.); ἀνάκειμαι πρὸς τοῖς ἱεροὶς (Lys.); τὸ δὲ
ὄρος εἰς μεσόγειαν μὲν ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιθον· τὸ δὲ παρὰ θάλατταν πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι
σταδίους δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις (Xen. Anab. 6.4.5.2).
Мета вправи: формування знань про семантичну парадигму полісеманта у граматичних зв’язках,
умінь інтерпретації лексичного значення полісеманта у граматичному зв’язку з іншими словами.
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Вправа 7. Прочитайте словосполучення / речення, перекладіть. Зверніть увагу на значення виділених
дієслів.
Καταλέγω τῶν ἀυτῶν; καταλέγω τῶν Σκυθέων τὴν ἀπορίαν; καταλέγω εἰς κατάλογον; στρατεύεσθαι,
καταλέγεσθαι; διαλέγω κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια; τά διαλέγω ὑγιῆ καὶ τὰ μή; διαλέγω τῆς κατασκευῆς τὰ
πολυτελέστατα καὶ τὰ δυνατὰ κομίζεσθαι (Polyb.); ἀλλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον
τίνες εἰσίν (Xen.).
Мета вправи: формування у студентів навичок розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті.
Вправа 8. Визначте, з якими фразами в правій колонці співвідносяться слова в лівій колонці.
1
2
3
4
5

εἰσβάλλω (вкидати)
ἀναβάλλω (садити)
περιβάλλω (одягатися)
περιβάλλεσθαι (зводити укріплення)
ὑποβάλεῖν (підстилати)

A
B
C
D
E

ταῖς πόλεσιν ἐρύματα
τινὰ ἐπὶ τὸν ἵππον
τῶν Μηκικῶν πίλων
ἐν ἱματίοις λευκοῖς
τινά εἰς ἀπρόοπτον πῆμα

Щоб завершити процес формування навичок оперування словами, семантика яких не мотивується
семою префікса, та словами з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами, варто
перейти до перекладу окремих словосполучень та невеликих за обсягом речень з української
давньогрецькою мовою. Для реалізації такої мети можна використовувати вправи на зразок наступної,
згідно з принципом поступового нарощення труднощів, спочатку виконується на матеріалі
словосполучень письмово, потім – на матеріалі словосполучень усно. Після цього студенти
перекладають речення, відповідно, письмово й усно.
Вправа 9. Перекладіть подані словосполучення / речення давньогрецькою мовою. Зверніть увагу на
значення дієслів.
1) Завдавати людині неприємностей; 2) посадити вершника на коня; 3) одягтися в білу сукню;
4) зводити укріплення навколо міста; 5) підстилати килим.
1) Хлопець весь час переходить від ложа до ложа. 2) Солдати швидко перепливають на той острів.
3) Він перевершує свого друга в красномовстві. 4) Завтра вони перетинатимуть річку Євфрат.
Мета вправи: удосконалення навичок оперування звуко-буквеними образами полісемантів та їхніми
семантичними парадигмами.
Висновки. Отже, похідні дієслова складають частину потенціального й частину пасивного словника. До
потенціального словника належать префіксальні дієслова, семантика яких мотивується семами префікса та
кореня, дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не впливає на зміну семантики безпрефіксального
дієслова. До пасивного словника належать префіксальні дієслова, семантика яких не мотивується семами
префікса та кореня, дієслова з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами. Такі похідні
дієслова давньогрецької мови потребують особливого викладу з боку методики навчання, підходів і системи
вправ, оскільки формування лексичних навичок передбачає, насамперед, визначення етапів та
упровадження комплексів вправ і завдань, релевантних психології формування лексичної навички,
мнемо-когнітивних процесів у свідомості студентів, етапності формування розумових дій, дидактичним і
методичним принципам навчання. Наступним і перспективним дослідженням може бути етап навчання
похідних дієслів давньогрецької мови з оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики, про
значення яких студент може здогадатися, оперуючи знаннями загального лексичного значення слова, про
оцінно-емотивний та логіко-поняттєвий компоненти мовної картини світу, логіку вторинної номінації носіїв
мови, з інтерпретації фрагменту тексту, в який вплетене слово.
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Чепякова И. Ю. Методика обучения префиксальным глаголам древнегреческого языка, семантика
которых мотивируется / не мотивируется семами префикса и корня.
В статье описываются этапы методики обучения префиксальным глаголам древнегреческого языка,
семантика которых мотивируется семами префикса и корня или не мотивируется ими. Раскрыта
актуальность модели обучения производным глаголам семантически выводных и не мотивированных
значением префикса. Установлено, что обучение производным глаголам с таким характером влияния
аффикса на производящую основу направлено на формирование потенциального и пассивного словаря
студента-классика. Разработана система упражнений для организации обучения префиксальных
глаголов древнегреческого языка.
Ключевые слова: аффикс, древнегреческий язык, мотивированность, нейтральная семантика,
префиксальные глаголы, производящая основа.
Chepiakova I. Yu. Methods of Ancient Greek Prefix Verbs Teaching, Semantics of which is Motivated / not
Motivated by Semes of Prefix and Root.
Classical department students study the topic "Ancient Greek Prefix Verbs" for the first time on the first year of
their school and continue to study it during the whole period of the course. Prefix verbs are studied by students
at all levels of the Ancient Greek language: grammar, syntax and the word formation. In this article we discuss
the features of the prefix verbs as Ancient Greek derivative verbs, which have been formed as the result of wordformative certain and important processes. The main aim of the article is to develop methods and the
organization of teaching of Ancient Greek prefix verbs, semantics of which are motivated by semes of prefix and
root or not motivated by them. The actuality of this development is next: the nature of the prefix verb affix
impacts on the generating base and the semantics of a motivated verb, as the result of derivation, has never been
studied on the material of the Ancient Greek language. However this process affects the understanding and
remembering of the new lexical unit by students during their studying. Derivative verbs form the part of the
potential and passive vocabulary. Such prefix verbs need the special presentation of the teaching methods,
approaches and systems of exercises, as the formation of lexical subskills involves primarily the definition of
stages and the implementation of exercises and tasks relevant to the psychology of lexical subskills formation, to
mnemonic and cognitive processes in the students’ minds, to the phasing of mental actions formation, to didactic
and methodological principles of teaching.
Key words: affix, generating base, motivation, neutral semantics, prefix verbs, Ancient Greek language.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В ІНШОМОВНІЙ
ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ КАНАДИ: АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
Статтю присвячено висвітленню особливостей становлення та динаміки розвитку ідей
мультикультурного підходу в освіті Канади. Уточнено форми його еволюційного розвитку шляхом
аналізу методологічних засад мультикультуралізму як державної та освітньої політики Канади.
Конкретизовано позиції канадських учених щодо розуміння феномену "мультикультурна освіта", а
також ефективності її реалізації у процесі професійної підготовки вчителя іноземної мови.
Ключові слова: мультикультуралізм в освіті, мультикультурний підхід в освіті, мультикультурна
освіта, професійна підготовка вчителя, принципи мультикультуралізму в освіті, чинники розвитку
мультикультурного підходу в освіті Канади, іншомовна педагогічна освіта.
Постановка проблеми. У сучасних умовах, попри певну критику, ідеї мультикультуралізму
отримують все більше визнання у світі завдяки своїй універсальності та доступності для багатьох людей.
Це підтверджує той факт, що вона є по суті новою філософією суспільства, спрямованою на
інтегрування світового співтовариства на засадах співробітництва та мирного співіснування.
Прогресивність означеної концепції підтверджується й спробами формування нової парадигми освіти,
віддзеркаленої у "Загальній декларації прав людини", де відзначається, що "освіта повинна бути
спрямованою на всезагальний розвиток людини та на збільшення уваги до прав людини й основних
свобод", а також повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між всіма народами, расовими
та релігійними групами (Стаття 26:2). Завдяки цьому закордоном мультикультурна освіти є усталеним та
широким сегментом науково-педагогічних досліджень та професійно-педагогічної практики.
Своєрідним зразком у реалізації принципів мультикультуралізму може слугувати зарубіжний
(американський, канадський) досвід, зокрема, у контексті розробки філософських засад даної теорії та її
практичної реалізації.
Аналіз основних досліджень і публікацій, ступінь наукового опрацювання проблеми. Загальні
питання розвитку сучасної філософії освіти розглядаються у працях вітчизняних дослідників С.
Гончаренка, С. Клепка, В. Кременя, В. Лутая, М. Поповича, Ю. Терещенка та ін. Однак проблема
мультикультурного підходу в освіті лише частково була предметом їх наукових інтересів. Безпосередньо
ж питанням мультикультурності в освіті та її методологічним засадам присвячені роботи відомих
зарубіжних, зокрема американських та канадських учених: Дж. Бенкса, К. Гранта, Л. Джонсон, Р. Джоші,
В. Мейсан, К. Мок, С. Нієто, К. Пек, А. Сірса, К. Слітер, які стосуються аналізу даного питання в школах
США та Канади як країн з традиційним розмаїттям культур. Натомість в українському науковопедагогічному дискурсі провідні концептуальні ідеї та основні напрями розвитку теорії і практики
мультикультурного підходу в освіті Канади є недостатньо висвітленими.
Формулювання мети статті. З огляду на сучасні потреби гуманістичного розвитку національної
системи освіти, мета поданої статті полягає у висвітленні чинників становлення і розвитку, а також
методологічних засад мультикультурного підходу в педагогічній освіті вчителів іноземних мов Канади.
Виклад основного матеріалу. Термін "мультикультуралізм" з’явився в Канаді в 60-х рр. XX ст. для
позначення стану етнокультурної, расової, релігійної різноманітності населення країни, де поруч з
європейськими, африканськими, азіатськими іммігрантами (та їхніми нащадками) живуть численні
корінні народи – індіянці, ескімоси, алеути. Саме в цей час значно актуалізувався пошук ознак
"канадської ідентичності", на що й були спрямовані ідеї плюралізму культур та мультикультурного
виховання й освіти. Натомість тільки в 1971 р. прем’єр-міністр П. Е. Трюдо виголосив
мультикультуралізм офіційною політикою уряду. Проте тільки у 1982 р. мультикультуралізм знайшов
своє відображення у "Канадській хартії прав та свобод", а у 1988 р. Парламентом Канади був
затверджений "Акт про мультикультуралізм", згідно якого "механізм" стабілізації суспільства, розвитку
його етнічної та культурної різноманітності на основі рівності прав національної більшості, етнічних і
культурних меншин став розглядатися в Канаді як феномен мультикультуралізму. Завдяки цьому
багатоетнічна Канада виявилася однією із перших країн у справі реального впровадження засад
мультикультуралізму у державне життя та освіту. При цьому, основними принципами канадської
державної політики мультикультуралізму стали наступні:
- позитивне відношення до етнокультурних відмінностей, відштовхуючись від визнання того факту,
що культурне різноманіття збагачує суспільство, робить його більш життєспроможним;
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- право всіх членів і груп суспільства на культурну відмінність, збереження та підтримку своїх
культурних особливостей;
- культурна рівноцінність і взаємна толерантність (ідентифікація індивіда з тією чи іншою
етнокультурною групою формує в нього стійку самосвідомість, сприяє його психологічній захищеності,
чим створює передумови для відкритості індивіда відносно інших етнокультурних груп і виховання в
ньому терпимості);
- наявність ієрархічно структурованої подвійної (множинної) ідентичності (кожен індивід за своїм
вибором може одночасно бути частиною декількох множин, що робить їх перехресними);
- ідентифікація себе з державою (громадянська ідентифікація) є первинною, з тією чи іншою
групою – вторинною);
- єдність у множинності (культурна автономія тієї чи іншої групи визнається у тій мірі, у якій вона
не суперечить загальним базисним цінностям більшості, з якою себе ідентифікує держава [селективне
збереження культур]);
- право на рівні шанси (культурні відмінності доповнюються принципом недискримінації та
рівності в соціальній сфері);
- політична керованість (мультикультуралізм не є феноменом, що розвивається самотужки, для його
формування та розвитку є необхідною політична воля та підтримка) [1].
Як бачимо, Канада, починаючи з 1971 р. реально стала першою в світі країною, де офіційно та
відкрито була проголошена політика мультикультуралізму, яка з контексту риторики відразу перейшла
на план широкомасштабних дій, передбачаючи практичну реалізацію відповідних соціальних програм і
створення відповідних служб, націлених на підтримку етнокультурних асоціацій та допомогу меншинам
у подоланні перешкод, що заважають їх повноправній участі у житті суспільства. Великою мірою цьому
сприяли праці канадського вченого, прихильника політики мультикультуралізму, автора одного з
найвідоміших підручників з політичної філософії У. Кимлики. Зокрема, розробляючи основи методології
мультипарадигмального підходу, він виокремив два великих табори у сучасній політичній філософії, які
справляють суттєвий вплив на домінування політичних еліт:
- ліберально-демократичний, до якого відносять наступні напрямки: утилітаризм (Т. Нагель),
ліберальний егалітаризм (Дж. Ролз, Р. Дворкін) і лібертаризм (Р. Нозік), домінуючий дискурс яких,
відображаючи сподівання англо-американської системи ліберальної демократії, базується на таких
поняттях-формулах, як "права людини", "свобода", "більше благ для більшої кількості людей", "рівність
можливостей" и др.;
- альтернативний табір, що репрезентує амбівалентне ставлення до ідей ліберальної демократії, в силу
чого під критику підпадають ліберально-демократичні теорії справедливості, в яких є відсутніми такі поняття,
як "експлуатація" та "відчуження" (марксизм), "соціальний атомізм" (комунітаризм), "підкорення жінок",
"етика відповідальності та піклування" (фемінізм), "політична апатія", "переговорна демократія" (теорія
громадянства), "культурна маргіналізація" або "асиміляція" (мультикультуралізм) [2: 100].
Як можна бачити, аналіз парадигмальних основ провідних і альтернативних течій у сучасній
політичній філософії У. Кимлика починає з виявлення основних соціальний викликів часу, що були
артикульовані у вимогах і зазіханнях певних соціокультурних груп, вказуючи на те, що політичні
філософи альтернативних течій добре розуміють, що дефекти, які стали предметом критики, коріняться
не стільки в самих парадигмах і принципах ліберальної демократії, скільки в їх неправильному втіленні
або у відсутності необхідних умов для їх реалізації. Тому політична теорія мультикультуралізму
розглядається ним з позицій двох викликів-зазіхань – зазіхання на громадянські права та зазіхання на
культурно-політичне визнання. Ідеологія та політична практика, спрямовані на реалізацію даних
зазіхань, передаються наступними базовими поняттями: "політика відмінності", "політика ідентичності",
"політика визнання", "мультикультуралізм" [2: 101].
Інтерес до даних феноменів, як зазначає У. Кимлика, був розпалений не тільки розвитком теорії
соціальної філософії, але також низкою подій та трендів світового масштабу кінця 80-х – початку 90-х р.
минулого століття. До них учений відносить: збільшення апатії виборця; сплеск націоналістичних рухів у
Східній Європі; політичну напруженість, пов'язану з формуванням мультикультурного та
мультинаціонального складу населення у Західній Європі; провал концепції держави загального
добробуту в Англії; спад довіри до глобалізації та відчутні втрати в національних суверенітетах та ін. Всі
ці події та процеси дали зрозуміти, що стан і стабільність сучасної демократії залежать не тільки від
належного функціонування її основних установ, але також від якості та стану громадянського
суспільства, відчуття громадянської ідентичності, здатності громадян до толерантності, спільної праці з
іншими, відмінними від них, від їх бажання залучатися до політичного процесу, їх досвіду соціальної
відповідальності та ін. Без громадян, що мають усі перераховані якості, говорить У. Кимлика, управління
демократичною державою буде ускладненим [2: 102].
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Тому невипадково мультикультуралізм став у Канаді правовою нормою, чому сприяло прийняття
"Канадської хартії прав і свобод", а також спеціальних законів, зокрема, "Акту про мультикультуралізм",
яким було передбачено, що серед провідних завдань держави варто визнати наступні:
- поширювати розуміння, що багатокультурність відображає культурне й расове різноманіття
канадського суспільства;
- визнавати для всіх членів суспільства свободу зберігати, збагачувати та поділяти з іншими свою
культурну спадщину;
- забезпечувати, аби суспільні, культурні, господарчі й політичні інституції Канади визнавали й
враховували у своїй діяльності багатокультурний характер Канади;
- оберігати й підтримувати використання в суспільстві інших мов, водночас зміцнюючи статус та
використання офіційних мов Канади (англійської та французької);
- поширювати багатокультурність у Канаді у злагоді з відданістю канадської нації своїм офіційним
мовам [3].
І хоча за характером своїх положень, як зауважує О. Б. Слоньовська, цей закон був радше
"рамковим", адже його конкретизація (наприклад, норми, що регулюють врахування засад
багатокультурності в шкільництві) відбувається вже на іншому рівні – освітніх законів та підзаконних
актів, переважно нефедеральних, а провінційних, тому що відповідальність за освіту у Канаді несуть
провінції. За цим законом федеральні органи були зобов’язані досягти таких цілей мультикультурної
політики: вживати таких заходів, які б посилювали взаємне розуміння й повагу до різноманітності всіх
членів канадського суспільства; там, де це доцільно, використовувати мовний і культурний запас
громадян різного походження; діяти з усвідомленням і врахуванням багатокультурності Канади [3].
Як зазначають Дж. Р. Джилл та П. Т. Уебб, виклики багатонаціонального канадського суспільства
щодо прийняття політики мультикультуралізму як "механізму" його стабілізації шляхом розвитку
етнічної та культурної різноманітності на основі рівності прав національної більшості, етнічних і
культурних меншин [4] відчутно вплинули на інноваційні педагогічні ідеї та практики мультикультурної
освіти. Оскільки мультикультурна освіта розумілася як нова гуманістична парадигма, що базується на
визнанні у навчально-виховному середовищі переваг різноманітності, прав людини, соціальної
справедливості, поваги до альтернативних стилів життя, то її провідним завданням стала підготовка
кожної особистості до успішного життя та діяльності в сучасних умовах через забезпечення пріоритету
принципу доступності вивчення різноманітних культур. Тому мультикультурна освіта у навчальних
закладах Канади мала три основні етапи еволюційного розвитку [5: 25]:
- додавання етнокультурних компонентів до навчального плану;
- перетворення мультикультурної складової у невід’ємну складову навчального плану;
- відбір змісту та методів навчання, що відповідають ідеям мультикультуралізму (визнання різних
способів пізнання, врахування різних видів інтелекту, посилення комунікативності навчання, увага та
повага різних точок зору).
Отже, впровадження мультикультурної освіти у різних типах навчальних закладів Канади відбувалося
шляхом кардинальної зміни традиційної педагогічної стратегії та чинних навчальних програм з метою
задоволення індивідуальних потреб учнів і студентів різних етнокультурних груп, залучення їх до
ситуацій, які сприяють засвоєнню ними ефективних способів реагування на реалії багатокультурного
суспільства. Аналіз наукових праць (Л. Джонсон, Р. Джоші, К. Тейтор, Я. Хейра, Ф. Хенрі) свідчить, що
у системі мультикультурної освіти Канади як основи реалізації ідеї розвитку цілісної людської
особистості впродовж 80-х рр. ХХ ст. виявилися тенденції, які сприяли:
- гуманізації, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, що зумовило
пріоритет освітніх технологій, орієнтованих на особистість учня, розвиток його здібностей, задоволення
різноманітних освітніх потреб, виховання почуття власної гідності, свободи, гармонії стосунків із
навколишнім середовищем;
- гуманітаризації освіти з метою формування духовності й культури особистості;
- посиленню національної спрямованості освіти як єдності освіти та національної основи, тобто
органічне поєднання освіти з історією і народними традиціями, збереження та збагачення національних
цінностей народу;
- перенесенню акценту з навчальної діяльності педагога на навчально-пізнавальну діяльність учня
для розвитку його особистості, яка реалізує свої творчі здібності та бажання;
- застосуванню активних методів і форм організації навчання з використанням елементів наукового
пошуку;
- створенню умов для самоствердження, самореалізації і самовизначення особистості, що є
результатом її самоорганізації за підтримки вчителя-наставника;
- співпраці педагога та учня як формі особистісно-рівноправних стосунків, що передбачало зміну
ролей і функцій учасників педагогічного процесу: педагог не виховує, не навчає, а активізує, стимулює
намагання, формує мотиви учня до саморозвитку, вивчає його активність, створює умови для саморуху:
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від максимальної допомоги педагога учневі у вирішенні навчальних завдань на початковій стадії
навчання через поступову активізацію до повної саморегуляції у навчанні і виникнення відносин
партнерства між ними;
- творчій спрямованості освітнього процесу, що передбачає безпосередню мотивацію навчальної та
інших видів діяльності і дає можливість учневі пережити радість від усвідомлення власного зростання й
розвитку, досягнення власних цілей; створює умови для самореалізації особистості, виявлення і розвитку
її творчих можливостей;
- попередженню актів порушення прав і свобод учнів, дискримінації їх особистості за будь-якими
соціальними чинниками [6].
67 % канадського населення розмовляють англійською та 21% – французькою мовами [7]. Тому,
оскільки в Канаді на державному рівні затвердився паритет двох мовних груп, головною особливістю
канадської моделі впровадження ідей мультикультурного підходу в шкільній освіті стали так звані
імерсійні програми, тобто програми мовного занурення, які вперше були реалізовані за вимогою батьківбілінгвів у 60-ті роки у франкомовній провінції Квебек. Причиною їх застосування було те, що для
багатьох англомовних дітей основним шляхом для засвоєння французької мови було спеціально
організоване навчання в школі, що, як вважає Фоллмер, нагадувало вивчення іноземної мови в освітніх
закладах Німеччини. У більшості джерел імерсія тлумачиться як довготривале занурення учнів в
іншомовне середовище при незначному використанні рідної мови й розглядається як поняття ідентичне
білінгвальному навчанню [9].
Як закономірний наслідок, мультикультурна педагогічна освіта була спрямована в Канаді на
підготовку компетентного й толерантного вчителя іноземної мови, здатного розуміти проблеми
мультикультурного суспільства й враховувати їх вплив на навчальне середовище. Це, в свою чергу,
зумовило виникнення певних вимог до професіоналізму особистості й діяльності канадського вчителя:
знання етнології; здатність долати етнокультурні стереотипи та упередження; вміння інтегрувати ідеї
мультикультуралізму у зміст своєї навчальної дисципліни; спроможність налагоджувати толерантні
відносини з учнями.
За результатами досліджень канадських науковців К. Мок та В. Мейсман, які у 1985 році провели
ретельний аналіз стану мультикультурних педагогічних програм на загальноканадському рівні, було
встановлено, що в Канаді мультикультурний аспект у педагогічній освіті з означеними вище вимогами
до майбутніх учителів, брався до уваги в таких провінціях, як Британська Колумбія, Альберта, Манітоба,
Онтаріо. У цей період велика увага почала приділятися практичній підготовці майбутніх учителів
іноземних мов до педагогічної діяльності в умовах мультикультурної освіти. Цьому сприяла оновлена
програма педагогічної практики, зазвичай, яка стала тривати від 10 до 16 тижнів [8].
Висновок. Досвід розвитку мультикультурної освіти в Канаді надзвичайно актуальний для України з її
багатонаціональним спектром населення. Зумовлено це тим, що мультикультуралізм в Україні має стати
новою освітньою стратегією, що визначатиме якісно нові засади організації навчально-виховного процесу,
характер викладу шкільних дисциплін й методики виховної роботи. Саме тому головна мета
мультикультурної освіти як форми реалізації професіоналізму діяльності вчителя іноземної мови – це
формування особистості, вільної від негативних етнокультурних стереотипів, що володіє розвинутим
почуттям розуміння інших культур і поваги до них, що вміє жити в мирі та злагоді з людьми будь-яких
національностей і віросповідань, а отже, є готовою до творчої життєдіяльності в соціокультурному соціумі.
Перспективи дослідження полягають у конкретизації форм і методів, а також змісту
мультикультурної складової професійної підготовки вчителя іноземної мови в Канаді.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Корогодов И. Политика мультикультурализма как политика интеграции иммигрантов в национальное
социальное государство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://evolutio.info/content/view/1016/176/.
2. Русакова О. Ф. Современная политическая философия : [учеб. пособие] / О. Ф. Русакова. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 300 с.
3. The Canadian Multiculturalism Act [Електронний ресурс]. – 1988. – Режим доступу до ресурсу : http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/c-18.7/page-1.html#h-3.
4. Multicultural Education : A Place To Start – Guideline for Classrooms, Schools and Communities Diversity in
Canada [Електронний ресурс] / E. Krugly-Smolska, K. McLeod // Canadian Association of Second Language
Teachers. – 1997. – Режим доступу до ресурсу : http://www.caslt.org/Print/rep5ep.htm.
5. Балицкая И. В. Мультикультурное образование в США, Канаде и Австралии : автореф. дисс. на соискание
уч. степени д-ра пед. наук / И. В. Балицкая. – Москва, 2009. – 30 с.
6. Основні тенденції розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :
http://readbookz.com/book/172/5413.html.
7. 2006 Census : The Evolving Linguistic Portrait [Електронний ресурс] // Statistics Canada. – 2006. – Режим
доступу до ресурсу : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-555/p1-eng.cfm.

166

Р. Ю. Булгаков. Становлення та розвиток мультикультурного підходу в іншомовній педагогічній освіті Канади:
аналіз методологічних засад
8. Пиж Н. Тенденції розвитку практичної підготовки вчителів іноземної філології в університетах Канади
(1982-1989 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Пиж. – Режим доступу до ресурсу :
http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1489.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Korogodov I. Politika multikulturalizma kak politika integratsii immigrantov v natsionalnoe sotsialnoe gosudarstvo
[Multiculturalism Policy as a Policy of Immigrants’ Integration into the Social National State] [Elektronnyy resurs].
– Rezhym dostupu : http://evolutio.info/content/view/1016/176/.
2. Rusakova O. F. Sovremennaya politicheskaya filosofiya [Modern Political Philosophy] : [ucheb. posobie] / O. F.
Rusakova. – Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2010. – 300 s.
3. The Canadian Multiculturalism Act [Elektronnyy resurs]. – 1988. – Rezhym dostupu : http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/c-18.7/page-1.html#h-3.
4. Multicultural Education : A Place To Start - Guideline for Classrooms, Schools and Communities Diversity in
Canada [Elektronyy resurs] / E. Krugly-Smolska, K. McLeod // Canadian Association of Second Language
Teachers. – 1997. – Rezhym dostupu do resursu : http://www.caslt.org/Print/rep5ep.htm.
5. Balitskaya I. V. Mul'tikul'turnoe obrazovaniye v SShA, Kanade i Avstralii [Multicultural Education in the US, Canada, and
Australia] : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni d-ra ped. nauk / I. Balytskaya. – Moskva, 2009. – 30 s.
6. Osnovni tendentsiyi rozvytku osvity [Main Tendencies of Education Development] [Elektronyy resurs]. – Rezhym
dostupu : http://readbookz.com/book/172/5413.html.
7. 2006 Census : The Evolving Linguistic Portrait [Elektronyy resurs] // Statistics Canada. – 2006. – Rezhym dostupu :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-555/p1-eng.cfm.
8. Pyzh N. Tendentsiyi rozvytku praktychnoyi pidhotovky vchyteliv inozemnoyi filolohiyi v universytetakh Kanady
(1982-1989 rr.) [Trends in the Practical Training of Teachers of Foreign Languages at the Canadian Universities
(1982-1989)] [Elektronyy resurs] / N. Pyzh. – Rezhym dostupu : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1489.

Матеріал надійшов до редакції 23.01. 2015 р.
Булгаков Р. Ю. Становление и развитие мультикультурного подхода в иноязычном педагогическом
образовании Канады: анализ методологических принципов.
Статья посвящена особенностям становления и динамики развития идей мультикультурного подхода в
образовании Канады. Уточнены формы его эволюционного развития путём анализа методологических
основ мультикультурализма как государственной политики Канады. Конкретизированы позиции
канадских учёных относительно понимания феномена "мультикультурное образование", а также
эффективности его реализации в процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка.
Ключевые слова: мультикультурализм в образовании, мультикультурный подход в образовании,
мультикультурное образование, профессиональная подготовка учителя, принципы
мультикультурализма в образовании, факторы развития мультикультурного образования в Канаде,
иноязычное педагогическое образование.
Bulgakov R. Yu. Establishment and Development of Multicultural Approach in the Foreign Pedagogical
Education of Canada: Analysis of Methodological Principles.
The article covers the issues of the multicultural approach establishment and development in Canada. Its forms
of evolution are specified via the analysis of methodological multiculturalism foundations as a Canadian public
policy. Also, Canadian scholars’ opinions concerning the understanding of the phenomenon of "multicultural
education", as well as the effectiveness of its implementation in the process of the foreign language teacher’s
education, are specified. Main trends in the multicultural approach theory and practice and the role of this
approach in the competent and tolerant foreign language teacher’s training, who is able to understand the
problems of the multicultural community and take into account their impact on the educational environment, are
made more specific. The main goal of the multicultural education as a form of the foreign language teacher’s
professionalism realization is defined as a molding of a personality who is free from negative ethnic stereotypes,
who has a well-developed sense of other culture’s understanding and respect to other cultures, who can live in
peace and harmony with people of whatever ethnicity and religious confession, in other words, who is ready for
the constructive living in nowadays socio-cultural environment.
Key words: multiculturalism in education, multicultural approach in education, multicultural education,
teacher’s education, multiculturalism principals in education, factors of multicultural education development in
Canada, foreign language teacher’s education.
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ДІАХРОНІЧНИЙ МЕТОД ЯК ЗАСІБ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ ТИПІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Означено вибір методу періодизації (діахронічного методу) для обґрунтування періодизації розвитку
дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України у період другої половини ХХ ст. –
початку ХХІ ст. На прикладі змістового наповнення одного із критеріїв (законодавчого) підтверджено
його адекватність, ефективність та максимальну відповідність вирішуваним завданням, зокрема, на
основі історичних та історіографічних джерел визначено наповнення історичного часу нашого
дослідження, що дозволило здійснити хронологічну локалізацію процесу розвитку дошкільних навчальних
закладів різних типів.
Ключові слова: метод періодизації, критерій, історіографічне поняття ''час'', періодизація.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Питання сучасного вдосконалення та розширення мережі дошкільних
навчальних закладів різних типів та форм власності є актуальним для системи освіти України, зокрема
дошкільної освіти. Враховуючи сучасні вимоги до функціонування дошкільної освіти, можемо
стверджувати про важливість вивчення проблеми розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів.
Дане історико-педагогічне дослідження спрямовує до вибору адекватних методів його проведення саме з
метою обґрунтування періодизації процесу розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів.
Попередній аналіз досліджень і публікацій. Аналіз досліджень, присвячених вивченню розвитку
дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (Л. Артемова, З. Борисова, Л.
Голиш, М. Бистра, В. Золотоверх, З. Негачевська, Н. Манжелій, Т. Поніманська, Л. Пісоцька, І. Руснак,
М. Соловей, Т. Степанова, О. Таранченко, Д. Федоренко) доводить, що з метою обґрунтування
періодизацій в історії розвитку освіти в Україні у більшості випадків визначено такі методи історикопедагогічного дослідження: історико-структурний, конструктивно-генетичний, порівняльно-зіставний та
бібліографічний, хронологічний, термінологічний, контент-аналіз, метод історичної реконструкції,
періодизації (діахронний метод), порівняльно-історичний та інші. Зокрема у дослідженні С. Дітковської
використано метод періодизації для визначення етапів розвитку відомчих дошкільних закладів Донбасу,
виявлення напрямків їх роботи в досліджуваний період [1: 4-5].
Однак, періодизація дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України як
наукова проблема не була об’єктом спеціального вивчення вище вказаних авторів історико-педагогічних
та історичних досліджень.
У пропонованій статті ми поставили за мету означити вибір методу періодизації (діахронічного
методу) для обґрунтування періодизації розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у системі
освіти України у період другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. та на прикладі змістового наповнення
одного із критеріїв (законодавчого), підтвердити його адекватність, ефективність та максимальну
відповідність вирішуваним завданням.
Виклад освного матеріалу. Важливим для нашого дослідження є визнання О. Аніщенко адекватних
меті і завданням наукового пошуку методів історико-педагогічного дослідження, зокрема методу
періодизації (діахронного методу), який сприяє розкриттю якісних змін у ході розвитку подій та явищ,
що вивчаються, їх форми і змісту на певних етапах історичного розвитку. Цей метод дослідження
спрямовує науковців до певних критеріїв періодизації основної ідеї праці. Даний метод допомагає не
лише виявити певні кількісні та якісні зміни педагогічних явищ, а також пояснити причини їх
перетворень [2: 22].
Можливість використання міждисциплінарних (міжнаукових) методів до історико-педагогічного
дослідження [3: 37; 4: 13] зумовила наше звернення до методології історії як концептуальної складової
дослідження наукової дисципліни історії України з метою виявлення чітких правил застосування методу
періодизації (діахронного методу).
Водночас одним із важливих питань дослідження є обґрунтування періодизації розвитку дошкільних
навчальних закладів різних типів, оскільки наше дослідження охоплює досить тривалий період часу.
Період другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. наповнений подіями та явищами, зміст яких
відображено в архівних, сучасних державних документах та педагогічній пресі. Відповідно до
встановлених критеріїв нами розглянуто історичні та історіографічні факти, які склали змістове
наповнення історичного часу нашого дослідження.
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Методологія історії використовує традиційні спеціально-історичні методи дослідження. Діахронічний
метод характерний для структурно-діахронічного дослідження як виду дослідницької діяльності, метою якого
є виявлення особливостей побудови у часі різноманітних за природою процесів. Термін ''діахронія'' –
різночасовість, за Ф. де Сосcюром, характеризує послідовність розвитку історичних явищ у деякій області
дійсності [5: 182]. Термінологічний аналіз визначає поняття ''діахронний'' та ''діахронічний'' як похідні
прикметники від терміну ''діахронія''. Враховуючи знання про структурно-діахронічне дослідження та
характеристики терміну ''діахронія'', нами використано діахронічний метод з метою виявлення побудови
процесу розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у часі (особливість у послідовності).
Історіографічне поняття ''час'' існує у двох видах: фізичний ''рахівний'' час, яке використовують у
хронології та історичний час. Історичний час є змістовним, наповненим подіями та залежить від
характеристик цих подій, а визначений часовий відрізок і процес, пов’язаний з ним, уявляють собою
нерозривне ціле. Конкретність історичного часу безпосередньо виявляється у чіткій хронологічній
локалізації процесів, які вивчаємо [5: 132-133]. Обрані нами хронологічні межі історико-педагогічного
дослідження визначають рахівний час – друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. Існування історичного
часу – чіткої хронологічної локалізації процесу розвитку ДНЗ різних типів, знаходимо у змістовому
наповненні хронологічних меж (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Змістове наповнення вказаних
вище хронологічних меж, а відповідно історичного часу нашого дослідження, підтверджено існуванням
фактів історичних джерел (архівних державних документів, матеріалів педагогічної преси) та
історіографічних фактів (наукових історико-педагогічних досліджень у галузі дошкільної та загальної
педагогіки, спеціальної педагогіки, історії України). Отже, маємо за мету поділити історичний час
шляхом чіткої хронологічної локалізації процесу, який вивчаємо. Хронологічну локалізацію процесу,
який вивчаємо, розуміємо як оточення даного процесу часовими межами. Виходячи із вищесказаного,
процес здійснення історико-педагогічної періодизації розвитку дошкільних навчальних закладів різних
типів у системі освіти України розуміємо як конкретний розподіл історичного часу на часові межі –
періоди, визначений шляхом чіткої хронологічної локалізації процесу розвитку дошкільних навчальних
закладів різних типів.
Період розглядаємо як проміжок історичного часу, протягом якого проходить розвиток дошкільних
навчальних закладів різних типів, пов’язаний із соціальним розвитком нашого суспільства та України.
Критерій періодизації – міра для оцінки історико-педагогічного фактора, який є рушійною силою
процесу розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у визначений період дослідження.
Розглянемо на прикладі змістового наповнення одного із критеріїв (законодавчого) процес розвитку
дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України при використанні діахронічного
методу (методу періодизації).
Аналіз історичних фактів дозволяє зробити висновок, що починаючи з 1950 року до типів закладів
для дітей раннього та дошкільного віку попереднього етапу 1943-1949 рр. їх розвитку приєднались та
отримали законодавче забезпечення: стаціонарні дитячі ясла та дитячі садки, дитячі будинки (1950);
дошкільні заклади для дітей з розладами слуху (з окремими групами для глухонімих, оглухлих і
туговухих дітей), для дітей з розладами зору (з окремими групами для сліпих і для слабозорих) (1950);
для дітей раннього віку – групи в яслах та окремі ясла для дітей з дефектами слуху та мови (1952), дитячі
будинки санаторного типу для дітей із туберкульозною інтоксикацією (1953), що сприяло розвитку
дошкільних закладів основних типів та переходу ''групової'' диференціації у диференціацію дошкільних
закладів за фізичним дефектом дітей. Рішення з 1952 року про організацію груп у яслах та окремих ясел
для дітей раннього віку з дефектами слуху та мови сприяло продовженню ''групової'' диференціації у
дитячих яслах та диференціації закладів для дітей раннього віку на різні типи [6].
У зв’язку із значним зменшенням спеціального контингенту вихованців дитячих будинків в
Українській РСР та недоцільністю утримання наявної кількості спеціальних дитячих будинків були
реорганізовані спеціальні дитячі будинки у дитячі будинки загального типу, що спричинило
трансформаційні процеси у розвитку дитячих будинків різних типів. Рішення про трансформацію
дитячих будинків у школи-інтернати прийнято у 1958 році. Відомості про контингенти дитячих будинків
УРСР та зведені дані річних звітів дитячих будинків УРСР дозволяють прослідкувати процес
реорганізації дошкільних дитячих будинків у школи-інтернати за віковою ознакою вихованців та
стверджують про трансформаційні процеси у розвитку дитячих будинків різних типів.
Створенню типу дошкільного закладу – ясла-дитячий садок сприяла постанова ЦК КПРС та Ради
Міністрів СРСР з питань народної освіти (1956), в якій вказано, що у разі необхідності Міністерства та
відомства можуть об’єднувати або реорганізовувати по згоді з виконкомами місцевих Рад депутатів
трудящих та профспілковими органами дитячі ясла та садки в єдині заклади для дітей дошкільного віку.
Законом ''Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР'' (1958), постановою ''О мероприятиях, связанных с исполнением закона Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР''
(1959) проголошено ясла-дитячий садок одним із нових типів дошкільних закладів та встановлено його
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існування Положенням про об’єднану дошкільну дитячу установу (ясла-садок) (1960). Даний документ
наголошує на відкритті у разі потреби таких типів ясел-садків: для дітей з фізичними вадами
(глухонімих, сліпих та інших; діти з ураженням Центральної нервової системи до дошкільних закладів
загального типу не приймаються), ясел-садків санаторного типу для дітей з туберкульозною
інтоксикацією, що дозволяє стверджувати про перетворення основних типів дитячих ясел і дитячих
садків у інший основний тип ''ясла-садок''. Таке перетворення продовжує трансформацію у основних
типах дошкільних закладів та диференціацію за класами захворювань у дітей.
Організаційні засади функціонування і розвитку дошкільних закладів різних типів (контингент дітей
із врахуванням їх віку, комплектація дошкільних навчальних закладів, тривалість перебування та
кількість дітей, наповнення груп, їх режим роботи) визначено законодавчими документами Міністерства
освіти УРСР та Міністерства охорони здоров’я УРСР (у законах, постановах, положеннях та санітарних
правилах, окремих листах та вказівках) та розкрито у історіографічних джерелах.
Отже, на основі діахронічного методу, нормативно-правового (законодавчого) критерію, аналізу
історіографічних джерел, зокрема нормативно-правових документів в СРСР та Українській РСР, нами
обмежено процес розвитку дошкільних закладів різних типів та визначено в історичному часі 1950-1959
рр. як один із етапів розвитку дошкільних закладів різних типів.
Постанова Ради Міністрів СРСР ''О мероприятиях по дальнейшему снижению заболеваемости
туберкулезом'' (1960) сприяє диференціації санаторних дошкільних закладів на дошкільні заклади для
дітей із ранніми проявами туберкульозної інфекції та із активною формою туберкульозу, направляє дітей
в санаторні дошкільні заклади для тривалого лікування, у школи-інтернати із затихаючою формою
вказаної хвороби. Положення про дошкільні установи для глухонімих та туговухих дітей (1960)
підтримало процеси розвитку та диференціації дошкільних закладів на основні типи: дитячі садки,
дошкільні дитячі будинки для дітей-сиріт і дітей, дошкільні дитячі будинки і дитячі садки з організацією
2 відділень (глухі та туговухі діти в самостійні групи та в інтернатах для туговухих дітей), дошкільні
групи або відділення при школах-інтернатах для глухих та туговухих дітей, що означило початок
диференціації за групами захворювань у дітей.
Постанова ''О мероприятиях по улучшению дела обучения и воспитания детей с дефектами
умственного и физического развития'' (1961) сприяла забезпеченню дітей з дефектами розумового
розвитку (розладами мови) та фізичного розвитку яслами-садками та дитячими будинками.
Розвитку дошкільних закладів для дітей раннього та дошкільного віку у сільській місцевості як
постійно діючих сприяло Положення про дитячі дошкільні заклади у колгоспах Української РСР (1963),
яке визначило організаційні засади їх функціонування та забезпечило право дитини на отримання
дошкільного виховання.
Подальший розвиток дошкільних закладів для дітей із психофізичними вадами – аномальних дітей
спричинено Положенням про спеціальні дошкільні заклади для косооких дітей, які є лікувальновиховними закладами і організуються як самостійні заклади інтернатного типу, а в 1972 році введенням у
дію номенклатури дошкільних закладів для аномальних дітей системи Міністерства освіти СРСР:
дошкільні заклади та групи для дітей з порушеннями слуху, з порушеннями мови (при збереженні
слуху), з порушенням зору, для дітей з порушення інтелекту, з порушенням опорно-рухового апарату.
Типові положення про дошкільні заклади та групи для дітей з порушенням мови, для дітей з порушенням
зору, для розумово відсталих дітей (для дітей з порушенням інтелекту) визначають основні типи
дошкільних закладів: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі будинки; дошкільні групи при дошкільних
закладах загального типу, при школах-інтернатах різних типів та диференціюють їх за конкретним
дефектом дитини. Практику впровадження даної номенклатури підтверджено історичними фактами [6].
Водночас історичні факти дозволяють установити, що організаційні засади функціонування
дошкільних закладів різних типів у історичному часі нашого дослідження (контингент дітей із
врахуванням їх віку, комплектація дошкільних навчальних закладів, тривалість перебування та кількість
дітей, наповнення груп, їх режим роботи) мали місце в законодавчому полі Української РСР та
розкривали особливості функціонування таких закладів.
Отже, рушійною силою розвитку, трансформації та диференціації, ''групової'' диференціації
дошкільних закладів різних типів продовжували бути законодавчі документи уряду СРСР та уряду
УРСР. Вважаємо що, на основі нормативно-правового критерію протягом 1960-1972рр. ХХ століття
відбувались значні зміни у типології дошкільних закладів, що, у свою чергу, дозволяє обмежити
(локалізувати) процес розвитку дошкільних закладів різних типів та виокремити в історичному часі 19601972 рр. як наступний етап розвитку дошкільних закладів різних типів.
Історіографічні джерела дозволяють охарактеризувати історичний час 1972-1985 рр. як час якісних
змін у дошкільних закладах різних типів. Введення у 1985 році Положення про дитячий дошкільний
заклад сприяло трансформації дошкільних закладів та утворенню дитячих дошкільних закладів, які
розподіляємо на основні типи: дитячі ясла-садки, дитячі ясла, дитячі садки та означило дитячі дошкільні
заклади спеціального та іншого призначення, а також виокремило спеціалізовані групи в дитячих
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дошкільних закладах загального призначення, продовжило процес ''групової'' диференціації у дитячих
дошкільних закладах різних типів.
Саме у 1972-1985 рр. відбувається диференціація дошкільних закладів та груп з причини науково
обґрунтованої ранньої корекції дефекту у дітей, яка попереджує виникнення вторинних та наступних
дефектів розвитку. Спеціально організовані дошкільні заклади визначені основним засобом корекції та
компенсації їх розвитку. Утворені дошкільні заклади нових типів отримують законодавчо установлені
організаційні засади їхнього функціонування, в яких чітко прописані: контингент дітей із врахуванням їх
віку, механізми комплектації дитячих дошкільних закладів, тривалість перебування та загальна кількість
дітей у них, наповнення груп, їх режим роботи, що дозволяє забезпечити навчання, виховання та
розвиток дітей раннього та дошкільного віку із урахуванням їх психічних та фізичних особливостей;
законодавче забезпечення права дитини на отримання дошкільного виховання у дитячих дошкільних
закладах різних типів.
Відповідно, аналіз історіографічних джерел за нормативно-правовим (законодавчим) критерієм
дозволяє обмежити розвиток дошкільних закладів різних типів та виокремити в історичному часі 19721985 рр. як наступний етап у розвитку дошкільних закладів різних типів у радянський період в УРСР.
У 1986 році малокомплектні школи та дитячі садки сільської місцевості об’єднано у новий тип для
дітей дошкільного віку – ''школи-дитячі садки'', які забезпечували не тільки наступність у вихованні та
навчанні дітей дошкільного та шкільного віку, а й надавали дітям окремих малих сіл можливість
отримувати дошкільне виховання, що дає право стверджувати про трансформацію основного типу –
дитячого садку у новий тип ''школа-дитячий садок''.
Із проголошенням незалежності України та побудовою нової самостійної держави гостро постало
питання про докорінне реформування системи народної освіти. Одним із найважливіших пунктів
національної програми дій стала Конвенція з Прав Дитини та впровадження її положень в Україні.
Конвенція з Прав Дитини набула чинності 02.09.1990 р. як юридично обов’язковий документ з прав
людини, який захищає дітей та надає право на освіту. З часу свого затвердження Конвенція була
ратифікована Україною у 1991 р. Державна національна програма ''Освіта'' (''Україна ХХІ ст.'')
проголосила про необхідність створення дошкільних виховних закладів різних типів і профілів з метою
розвитку обдарованих дітей, а також тих, що потребують корекції здоров’я та визначила один із шляхів
реформування дошкільного виховання в Україні – створення дошкільних виховних закладів нового
покоління, відповідно привнесла суттєві зміни у розвиток дошкільних виховних закладів різних типів.
Наявність організаційних засад функціонування дитячих дошкільних закладів та шкіл-дитячих садків
окреслено у законодавчих документах УРСР, змістова складова яких наповнена не тільки настановами про
відкриття нового типу закладу для дітей, але й розкриває шляхи формування контингенту дітей із
врахуванням їх віку, уточнює комплектацію дитячих дошкільних закладів різних типів, тривалість
перебування та загальну кількість дітей у них, наповнення груп, їх режим роботи, зокрема встановлює, що до
шкіл-дитячих садків приймаються діти із дитячих дошкільних закладів та груп загального типу, наголошує на
особливостях режиму перебування дітей 6-7 років у них. Право дітей раннього та дошкільного віку на
отримання дошкільного виховання регламентовано програмовими документами та положеннями.
Отже, впродовж 1986-1991 рр. нормативно-правове забезпечення створення дошкільних закладів
різних типів спрямовано на організацію шкіл-дитячих садків, що спричиняє динаміку трансформації у
розвитку дошкільних закладів та впливає на зміни у їх типології. Локалізація процесу розвитку
дошкільних закладів різних типів дозволяє визначити історичний час 1986-1991 рр. як останній етап у
розвитку дошкільних закладів різних типів у радянський період в УРСР.
З 1991 року протягом 3-х років відбувався розвиток дошкільних виховних закладів різних типів
системи освіти України. У такому процесі типи дошкільних виховних закладів розподілялись на дитячі
ясла, дитячі ясла-садки, школи-дитячі садки, сімейні, прогулянкові та дошкільні заклади і групи
спеціального призначення (профілю) для дітей з відхиленнями в розумовому або фізичному розвитку
(1991). У 1992 році додались дошкільні заклади компенсуючі (для дітей, які потребують корекції фізичного
і психічного розвитку) та комбіновані (загального типу із компенсуючими або сімейними групами) дитячі
садки інтернатного типу: дитячі будинки, школи-садки та інші. Положення про дошкільний виховний
заклад України (1993) встановило та спричинило зміни у типології дошкільних виховних закладів до 2001
року та визнало: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, як такі які можуть діяти у комплексі з іншими
закладами освіти (школи-дитячі садки). У разі потреби створювались такі типи дошкільних виховних
закладів: загального розвитку, комбіновані, сімейні, прогулянкові та інші. Означені вище документи
розкривають особливості створення дошкільних виховних закладів (організаційні засади їх
функціонування), зокрема, використання різних форм власності під час створення дошкільних виховних
закладів різних типів. Варто наголосити на законодавчому ствердженні існування дошкільних виховних
закладів загального типу, що розподілялись за спеціалізацією: фізичною, художньо-естетичною,
музичною, вивченням іноземних мов, які задовольняли потреби батьків щодо інтелектуального розвитку
дітей та відповідно вносили зміни до типології ДВЗ загального типу.
171

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (79). Педагогічні науки

Міжвідомча Інструкція про організацію роботи та комплектацію дошкільних виховних закладів
компенсуючого типу (1994) забезпечує дітей, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку чи
ослаблене здоров’я внаслідок соматичного захворювання, дошкільними виховними закладами різних типів.
Даний документ утверджує ''групову'' диференціацію за класами захворювань у дітей, зокрема санаторні
дошкільні заклади та санаторні групи у такому порядку: для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання, із захворюваннями серцево-судинної системи, із хворобами органів
травлення, ендокринної системи, що спричиняє зміни у типології дошкільних виховних закладів.
Уряд України приймає низку офіційних документів щодо розвитку системи дошкільної освіти:
Державна національна програма ''Освіта'' (''Україна ХХІ ст.'') 1993 р.; Закон України ''Про освіту'' 1996 р.;
Конституція України 1996 р.; Закон України ''Про охорону дитинства'' 2001 р., які на законодавчому рівні
забезпечили дітей раннього та дошкільного віку дошкільними виховними закладами різних типів та
продовжили процеси їх трансформації та диференціації. Локалізація процесу розвитку дошкільних
закладів різних типів на основі діахронічного методу та аналіз історіографічних джерел за нормативноправовим критерієм дозволяють виокремити у історичному часі 1991-2001 рр. як етап у розвитку
дошкільних виховних закладів різних типів незалежності Україні.
Закон ''Про дошкільну освіту'' (2001), Національна доктрина розвитку освіти (2002), Положення про
дошкільний навчальний заклад (2003) і досі забезпечують на законодавчому рівні право існування
дошкільних навчальних закладів різних типів, діяльність яких стверджено наявністю ліцензій, виданих у
встановленому законодавством України порядку. Відповідно до потреб громадян, створюються
дошкільні навчальні заклади: дошкільний навчальний заклад (ясла), дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок), дошкільний навчальний заклад (дитячий садок), дошкільний навчальний заклад (ясласадок) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), будинок дитини, дошкільний навчальний заклад
(дитячий будинок) інтернатного типу, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу,
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу, дошкільний навчальний заклад (центр
розвитку дитини), дитячий будинок сімейного типу, навчально-виховний комплекс ''дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад'', дошкільні групи при школах інтернатах –
санаторних та спеціальних загальноосвітніх школах, дошкільні відділення, дошкільний навчальний
заклад з сезонним перебуванням дітей, що дозволяє говорити про продовження процесів трансформації
та диференціації у дошкільних навчальних закладах та групах, зміни у їх типології, розпочатих у
радянський період в Української РСР.
На виконання закону ''Про дошкільну освіту'' видано законодавчі документи, які підтримали практику
створення дошкільних навчальних закладів різних типів. Положення про Центр розвитку дитини (2009)
означило створення центрів розвитку дитини як однієї із форм здобуття дітьми дошкільної освіти. Лист
Міністерства освіти і науки України ''Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним
перебуванням дітей' відкрив можливість інтеграції дошкільних навчальних закладів до складу навчальновиховного комплексу або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами. Проектом Концепції
розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр. спричинено зміни у дошкільних навчальних закладах,
розширено їх функції та встановлено обов’язковість для відвідування дітей, особливо старшого дошкільного
віку; удосконалення закладів різних типів та передбачення можливостей соціалізації дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Також створено Концепцію Державної цільової програми
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року на забезпечення захисту конституційних прав дітей
дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у
державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема дітей п’ятирічного віку. Дана концепція
визначила процеси збереження та розширення, підтримки дошкільних навчальних закладів різних типів,
зокрема закладів з інклюзивними групами; розширення дошкільних навчальних закладів, що провадять
діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий,
музичний, гуманітарний тощо), що є актуальними для системи освіти України. Вказані вище нормативні
документи вважаємо найвагомішим доказом процесів трансформації та диференціації у дошкільних
навчальних закладах різних типів, що визначають їх розвиток.
Питання щодо обов’язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти
підтримано законом України ''Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу''. Відповідно вирішено вжити заходів
щодо створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти у сільській місцевості: відкриття
дошкільних навчальних закладів у пристосованих приміщеннях, у тому числі на базі загальноосвітніх
навчальних закладів та відкриття груп короткотривалого перебування; сприяння створенню дошкільних
навчальних закладів-центрів розвитку дитини, дошкільних навчальних закладів сімейного типу, базових
дошкільних навчальних закладів по роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Також змінам у типології
дошкільних навчальних закладів сприяв проект змін до закону ''Про дошкільну освіту'', зокрема
створенням закладів сімейного типу та корпоративних.
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Отже, здійснена локалізація процесу розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів на основі
історіографічних джерел та нормативно-правового (законодавчого) критерію дозволяє виокремити 20012012 рр. як один із етапів розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у незалежній Україні.
Висновки та перспективи подальших досліджень: отже, змістове наповнення хронологічних меж
нашого дослідження на прикладі одного із критеріїв (законодавчого), а відповідно історичного часу
нашого дослідження, підтверджено існуванням історичних та історіографічних фактів. Діахронічний
метод сприяв визначенню чіткої хронологічної локалізації процесу розвитку дошкільних навчальних
закладів різних типів у системі освіти України та поділу історичного часу на часові межі – етапи, що
складають періодизацію їх розвитку та окреслюють періоди.
Подальше дослідження спрямовано до визначення періодизації розвитку дошкільних навчальних
закладів різних типів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
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Матеріал надійшов до редакції 16.01. 2015 р.
Васильева С. А. Диахронический метод как способ обоснования периодизации развития дошкольных
учебных учреждений разных типов в системе образования Украины
(вторая половина ХХ ст. – начало ХХІ ст.).
Отмечен выбор метода периодизации (диахронического метода) для обоснования периодизации
развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины в период
второй половины ХХ ст. – начала ХХІ ст. На примере содержательного наполнения одного из
критериев (законодательного) подтверждены его адекватность, эффективность и максимальное
соответствие решаемым задачам, в частности, на основе исторических и историографических
источников определено наполнение исторического времени нашего исследования, что позволило
осуществить хронологическую локализацию процесса развития дошкольных учебных учреждений
разных типов.
Ключевые слова: метод периодизации, критерий, историографическое понятие "время", периодизация.
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Vasil’yeva S. A. Diachronic Method as a Way of Justifying the Periodization of Preschool Educational
Institutions of Various Types in the Educational System of Ukraine (the Second Half of the Twentieth
Century – the Beginning of the XXI Century).
Questions regarding the modern improvement and the expansion of the network of preschool educational
institutions of different types and forms of ownership are actual for the educational system in Ukraine, in
particular the pre-school education. Giving current requirements for the operation of pre-school education, we
can say about the importance of studying the problem of pre-school educational institutions of different types.
Historical and pedagogical researches are directed on the choice of adequate methods in carrying out the
purpose – the justification periodization of the development of pre-school educational institutions of different
types. The study proves that the periodization of preschool educational institutions of various types in the
educational system of Ukraine as a scientific problem has not been the subject of the special study of the
historical and pedagogical researches. To determine the periodization of preschool educational institutions of
various types in the educational system of Ukraine in this article, we set out to identify the choice of the
periodization method (diachronic method) and an example of one of the substantive content of the criteria, in
particular, legislative, confirm the adequacy, effectiveness and compliance with the maximum current tasks. The
analysis of scientific views on the historical and educational research methodology implementation allowed the
appeal to history, which uses specially-traditional historical research methods. To give the data of the structural
and diachronic study and the characteristics of the term "diachrony", we used the diachronic method to identify
the construction of the developmental process of preschool educational institutions of different types over time
(especially in the sequence). In the process of the historical and pedagogical research the facts of historical
sources (archival governmental documents, materials of pedagogical press) and historiographical facts
(scientific-historical and pedagogical research in the field of pre-school and general pedagogy, special
education and history of Ukraine) are revealed. On the example of the substantial content of legislative criteria
we consider the process regarding the development of pre-school educational institutions of various types in the
system of education in Ukraine and outline its periodization using the diachronic method (periodization).
Keywords: periodization method, criterion, historiographic concept "time", periodization.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ:
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
Статтю присвячено аналізу історичного досвіду становлення та розвитку системи освіти Туреччини з
часів заснування до сьогодення. Простежено зв'язок між загальним станом освіти та соціальнополітичною, економічною ситуацією у країні. Розглянуто вплив історичних, соціально-економічних
чинників на діяльність системи вищої освіти. Виділено і описано основні періоди розвитку системи
освіти в Туреччині, проаналізовано перші навчальні заклади медресе, їх структуру та зміст освіти.
Ключові слова: освіта Туреччини, вища освіта, періоди розвитку освіти, освітня реформа,
медресе, дарульфунун.
Постановка проблеми. Одним із найголовніших завдань, які постали перед Україною, є інтеграція у
світове співтовариство. Соціальні, економічні, культурні та освітні трансформації сьогодення
зобов’язують здійснити модернізацію та реформування вищої освіти з урахуванням норм і стандартів,
узагальнених у декларації Болонського саміту міністрів освіти європейських держав, які проголошують
прихильність університетів до європейських гуманістичних традицій, нероздільність навчання і наукових
досліджень.
Упровадження Болонської системи в Україні зумовлює необхідність вивчення історичного досвіду
тих країн, які розпочали процес адаптації своїх освітніх систем до сучасної загальноєвропейської моделі
значно раніше і вже досягли певних успіхів, використовуючи нові форми та методи у вищій освіті. На
нашу думку, через схожість освітніх змін корисним для України може стати досвід реформування
системи вищої освіти країн-сусідів, зокрема Туреччини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що сьогодні наукова спадщина з проблеми
розвитку та становлення вищої освіти Туреччини є об’єктом вивчення як українських, так і зарубіжних
учених. У дослідженнях Н. Абашкіної, С. Ада (S. Ada), К. Айтач (K. Aytaç), А. Гюльдем Джеріт
(A. Güldem Cerit), Р. Гюнлю (R. Günlü), А. Дікіджі (A. Dikici), М. Ергюн (M. Ergün), А. Збруєвої,
Т. Коротько, А.- М. Нол (A.-M. Nohl), Л. Пуховської, К. Салімова, І. Шварц (İ. Schwarz) та ін.
розглядаються питання становлення вищої освіти в Туреччині. Але, незважаючи на розширення та
інтенсифікацію дослідницьких зусиль, спрямованих на вивчення особливостей розвитку вищої освіти
зарубіжних країн, зокрема Туреччини, певні питання залишилися недослідженими.
Метою статті є ретроспективний аналіз процесу зародження та становлення системи вищої освіти
Туреччини.
Виклад основного матеріалу. Історія розвитку системи освіти є широкою темою. Важливість впливу
вищих навчальних закладів визначає центральне місце вищої освіти в різні історичні періоди, що
зумовлено соціальними, економічними, політичними та педагогічними чинниками. Суттєвий інтерес для
нашого дослідження становить структура системи вищої педагогічної освіти у Туреччині, яка є
державою із специфічним економічним, політичним розвитком і у галузі освіти також представляє
особливий інтерес для дослідників. Процес розвитку вищої освіти в Туреччині характеризується
трансформаціями, що пов’язані з поступовим переходом освіти з рівня середніх навчальних закладів до
університетів [1].
Дослідження теорії і практики вищої освіти вимагає обґрунтування різних етапів розвитку цієї
проблеми. Поділяючи погляди низки науковців, етапом розвитку називаємо частину історичного шляху,
який пройшла система освіти країни. Нижньою та верхньою межею етапу є важлива суспільно-політична
подія або педагогічне явище, що дали поштовх новим якісним та кількісним перетворенням у системі
освіти. Розглянемо еволюцію виникнення перших вищих навчальних закладів Туреччини.
Аналіз наукових поглядів, представлених у сучасній педагогічній літературі, дозволяє виділити
наступні підходи до періодизації історії турецької освіти, беручи за основу критерії політичних,
соціально-економічних та культурних змін у турецькому суспільстві.
Перший період (початок XIV ст. – 1800 рр.) – створення та поширення перших навчальних закладів.
Першими вищими навчальними закладами вважають медресе. Медресе мали певну автономію, входили
до комплексу разом із мечеттю, притулком та іншими доброчинними закладами. Перше медресе в
Османській Імперії було відкрите у 1330 р. Газі Орхан беєм в Ізніку, у той час це був центр невеликого
бейліку (округу). Директором медресе призначили Шерефюддіна Давуда (Давуд-і Кайсері), вихідця з
міста Кайсері, який отримав освіту в Єгипті. Згодом мережа медресе поступово розширювалася, оскільки
турецькі султани запрошували до навчальних закладів учених із культурних центрів Анатолії, зокрема
© Гюль А., 2015
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Коньї, Кайсері, Аксарая, з таких ісламських країн, як Персія, Сирія, Туркістан, Єгипет, Іран та ін. Така
тенденція стала показником культурного динамізму того періоду [2; 3].
Варто зазначити, що вже до початку періоду правління султана Фатіха було відкрито 25 медресе у
Бурсі, 13 – у Едірне, 4 – в Ізнікі. Саме завдяки медресе система освіти Туреччини досягла апогею свого
розвитку, оскільки не було міста, в якому б не було створено медресе. Улеми вважалися найкращими
випускниками медресе. Улеми, улама (в пер. з араб. – учені) – загальновизнані вчені ісламської теорії та
практики, належали до вищого духовенства. В Османській імперії існувала ієрархія улемів – мюдерріси,
муфтії та кадії. У навчальних закладах викладали вчителі-професіонали (мюдерріси), які призначалися
розпорядженням султана і були людьми визнаного авторитету у релігійних та духовних науках. Мюдерріси
вважалися посередниками між навчальним закладом і студентом, фахівцями, без дозволу яких студент не
мав змогу підтвердити свою компетентність в певній дисципліні. Улемам були доступні найвищі політичні
та адміністративні посади у суспільстві, тому нерідко вони обіймали посади візирів, ставали вірними
помічниками султанів та мали право узаконювати сходження нового султана на трон [4].
Концепція Ташкьопрюлю Заде Ахмеда дозволяє дослідити зміст освіти в медресе в Османській
імперії. Ташкьопрюлю Заде Ахмед – відомий викладач медресе, науковець, літературний діяч – виділяє
чотири стадії знання (духовне, інтелектуальне, усне та письмове). Метою всякого знання, а особливо
духовних наук, було пізнання Бога. Тому зміст освіти медресе складали наступні предмети: сикх
(ісламське право), тафсир (тлумачення Корану), хадіси, синтаксис та морфологія. Спочатку у
навчальному розкладі були відсутні природничо-математичні науки, але згодом до змісту освіти були
введені такі предмети, як філософія, логіка та математика.
Турецькі медресе поділялися на дві великі категорії. Харіч – зовнішні школи, в свою чергу,
поділялися на нижчі і вищі школи. В перших, відомих як "ібтіда-ї-харіч", вивчали основи арабської
граматики, синтаксис, логіку, теологію, астрономію, геометрію та риторику. Таджрід медресе, були
відомі як медресе ''двадцяти'' (кількість монет, яку отримував учитель в день), "міфтаг медресе" або
"медресе тридцяти". Більшість "медресе двадцяти і тридцяти" функціонували у невеликих містечках та
селищах. "Харіч" вищого типу або "медресе сорока" були засновані у Стамбулі та Бурсі.
"Дахіль" – внутрішні школи, які готували майбутніх релігійних діячів, були засновані дружинами
султанів та візирами. Відомими школами внутрішньго типу є "медресе п’ятдесяти" або "ібтіда-ї-дахіль"
та "медресе тетімме" або "мюсіле-ї-сагн". Найпрестижнішими серед внутрішніх шкіл були "медресе
семанійє", в яких студенти, отримуючи знання з юриспруденції, теології, риторики, готувалися до
державних посад.
Через величезне різноманіття медресе виникла необхідність створення їх ієрархії, тому Сулейман I,
відкривши чотири медресе у Стамбулі, надав їм найвищого рангу, встановивши, таким чином, ієрархію
медресе, яка проіснувала до кінця імперії.
Другий період (1839-1876 рр.) – період Танзимату. Султан Абдул-Меджид у 1845 р. основною
причиною проблем у соціально-економічному розвитку Туреччини виділив повне неуцтво населення і
підкреслив необхідність розвитку світської освіти в країні, оголосивши її настільки ж необхідною, як і
релігійну освіту. Тому вже у серпні 1846 р. було представлено три проекти законів, які передбачали
реформу в галузі освіти та передбачали створення закладів початкової, середньої і вищої освіти
("дарульфунун"). Автори проекту реформ освіти виступили за створення спеціального комітету для
управління справами освіти, розробку відповідних програм та інструкцій по контролю за їх виконанням [5].
У своїй праці "Процес вестернізації в політичному житті Туреччини" турецький дослідник Т. Тунайя
розглядає процес еволюції поглядів турецьких державних і громадських діячів на систему освіти в
державі, прерогативи державної влади та прав людини, можливість запозичення у буржуазного Заходу
його політичного устрою, ідей науки, техніки і культури тощо. Науковець вводить в обіг термін
"співіснування" культури та освіти Османської імперії та Заходу, наголошуючи на необхідності
європеїзації культури та науки Туреччини, що стало єдиним засобом порятунку імперії, її самозахистом і
життєвим принципом [6]. У своїй концепції автор особливо підкреслює, що для того щоб приступити до
"європеїзації", потрібно було визнати перевагу Заходу. Тому важливе значення в європеїзації турецького
суспільства відіграв компроміс з духовенством та військовими, які виступали ніби посередниками між
султаном і народом.
Реформи освіти періоду Танзимату мали на меті "об’єднання всіх мусульман і немусульман в імперії
в єдину османську націю". У державному документі "Положення народної освіти" (Maarif-а Umumiye
Nizamnamesi) характеризуються основні типи навчальних закладів, серед них – школи першого типу або
початкові ("subyan schools"), школи другого типу або середні ("rusdiye schools"), школи підвищеного
типу ("idadi schools") – коледжі, двірцеві школи або ліцеї, дарульфунун ("sultani (lycees) schools",
"darulfunun"). За часів Османської імперії, термін "дарульфунун" використовувався в якості заміни для
слова "університет".
Усередині ХІХ ст. в період Танзимату європейський вплив на процес реформ у Османській Імперії не
обійшли і освітні установи. 23 липня 1846 року під гаслом "прогрес можливий лише за сприяння науки"
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було випущено фірман про секуляризацію вищої школи. Першим вищим навчальним закладом став
Стамбульський університет (відкритий в 1870 р.), який мав три факультети – філософсько-філологічний,
юридичний та природничий.
Третій період (поч. ХХ ст. – 1950 рр.) – період ранніх республіканських реформ: націоналізація та
секуляризація освіти. Третій період пов'язаний із закриттям в 1933 р. "дарульфунун" і початку створення
системи університетської освіти.
Сьогодні система вищої освіти виступає фактором формування інтелектуального потенціалу країни, а
вищі навчальні заклади виступають основним, системоутворюючим елементом інноваційної системи
Туреччини як демократичної, світської, унітарної, конституційної республіки, вищу систему якої в її
нинішньому вигляді було впроваджено після падіння Оттоманської імперії у 1923 р. [7; 8].
Основні засади державного устрою Туреччини розроблено Турецьким національним рухом та її
лідером Мустафою Кемалем Ататюрком. Одним із найважливіших сторін кемалізму є "секуляризм",
який вимагає дотримання принципів світськості. На цьому шляху у лютому 1937 р. з Турецької
Конституції було усунуто статтю, яка проголошувала Іслам "державною релігією Туреччини".
Нацистський режим у Німеччині звільнив велику кількість університетських викладачів через расові
або політичні причини, чим відразу і скористався Турецький уряд, запросивши велику групу
німецькомовних науковців до Туреччини з метою зміцнення наукового потенціалу вищої освіти [9].
Четвертий період (сер. ХХ ст. – 1980 рр.) характеризується відродженням ісламу, збільшенням
кількості навчальних закладів та продовження їх модернізації. Реформування освіти в цей період
пов'язаний зі зміною соціально-політичного устрою, оскільки Туреччина пройшла складний шлях
економічних, соціальних та культурних перетворень, які через рівень добробуту в суспільстві впливають
на зростання освітніх потреб громадян, зумовлюють більші або менші можливості для освітньої сфери.
Варто зазначити, що високий рівень загального економічного розвитку, високорозвинені ринкові
відносини створили сприятливі умови для наповнення бюджету держави, що позитивно позначилося на
необхідності вирішення освітніх проблем на державному рівні.
Висновки. На нашу думку, дослідження особливостей розвитку та становлення системи вищої освіти
Туреччини дозволить більш об'єктивно розглянути особливості реформ, які відбувалися в країні від
моменту зародження перших університетів і до сьогодення.
Подальшим перспективним напрямком дослідження проблеми дослідження ми вважаємо
організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Туреччини.
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Гюль А. Анализ процесса становления системы высшего образования Турции:
историческая ретроспектива.
Статья посвящена анализу исторического опыта становления и развития системы образования Турции
со времен основания до современности. Прослеживается связь между общим состоянием образования и
социально-политической и экономической ситуацией в стране. Рассматривается влияние исторических,
социально-экономических факторов на деятельность системы высшего образования. Выделены и
описаны основные периоды развития системы образования в Турции, проанализированы первые учебные
заведения Турции медресе, их структура и содержание образования.
Ключевые слова: образование Турции, высшее образование, периоды развития образования,
образовательная реформа, медресе, дарульфунун.
Gul A. The Analysis of Establishing the Higher Educational System in Turkey: the Historical Perspective.
The article discusses basic problems of higher education in Turkey over the past centuries. We analyze the
historical experience of formation and development of Turkish higher educational system from its foundation to
the present time. The famous Islamic educational institution, the medrese (college) started to develop in the X
century and was the main cultural and scientific center in the Ottoman Empire. Ottoman Sultanate was centered
in the present-day Turkey, extending its influence into the south-eastern Europe as well as the Middle East.
DarulFunun (House of Sciences) was an university type, unique institution of higher education in the middle of
the XIX century. The objective was to train future employees who would serve Turkey. The internal organization
was modeled after French universities. Later the fall of Ottoman Empire and the foundation of the republic
became two important factors in the establishment of the new educational system in all its stages in such a way
as to diffuse its light to all classes of the population. Finally we describe the major periods of the educational
system development in Turkey and discuss links between the general state of education and sociopolitical and
economic situation in the country.
Key words: Turkish education, higher education, periods of education, educational reforms,
medrese, darulfunun.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАСТАВНИЦТВА МОЛОДИХ
УЧИТЕЛІВ У США
У статті розкрито особливості реалізації програм наставництва молодих учителів у США,
виокремлено та охарактеризовано основні підходи до здійснення педагогічного наставництва у США.
З’ясовано, що існування різних підходів до розробки й реалізації програм наставництва вчителівпочатківців у США є наслідком гетерогенності системи професійної підготовки вчителів, їх
ліцензування та сертифікації, а також широкої автономії шкільних округів, що встановлюють правила
і висувають власні вимоги до кандидатів на посаду вчителя. Висвітлено прогресивні ідеї американського
досвіду реалізації програм педагогічного наставництва з урахуванням контекстуальних факторів,
реальних потреб їх учасників та конкретного навчально-виховного закладу. Обґрунтовано доцільність
імплементації у вітчизняну практику наставництва рефлексивного, мотиваційного й андрагогічного
підходів, а також здійснення наставництва у формі діалогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії .
Ключові слова: наставництво, молодий учитель, наставник, підопічний, концептуальний підхід, період
входження у професію, програма підтримки молодих учителів, професійне становлення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Підвищення якості освіти, її оновлення відповідно до
світових тенденцій глобалізації, інтернаціоналізації, інформатизації й міжкультурного діалогу, а також нових
соціально-економічних реалій, сьогодні є одним із пріоритетних завдань політики більшості розвинених
країн. Ключову роль у реалізації цих завдань відіграє учитель, який виступає активним суб’єктом
вдосконалення освітнього процесу, ініціатором власного неперервного професійного розвитку. Цілком
очевидно, що якісна професійна підготовка у вищому педагогічному навчальному закладі не завжди гарантує,
що його випускник є цілком сформованим учителем. Для успішної адаптації, професійного становлення і
подальшого професійного розвитку молодим учителям необхідна чітко спланована і науково-обґрунтована
система індивідуальної соціально-психологічної й методичної підтримки. Така система підтримки молодих
учителів, ядром якої є педагогічне наставництво, протягом 3-х останніх десятиліть успішно функціонує у
США та інших економічно розвинених країнах (Канада, Австралія, Велика Британія, Франція, Нідерланди
тощо). Актуальність проблеми та відсутність наукових досліджень, сфокусованих на особливостях здійснення
педагогічного наставництва у США, зумовлюють вибір теми статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічне наставництво як інструмент оптимізації
професійної адаптації, становлення й розвитку молодих учителів, подолання високої плинності
педагогічних кадрів та підвищення ефективності навчально-виховного процесу широко висвітлено у
дослідженнях відомих американських науковців: С. Вінмана, Г. Вонга, Т. Бей, К. Гальвез-Хьорневік,
Т. Гансера, Д. Геселкорна, Л. Гулінг-Остін, М. Джейкобі, Л. Дарлінг-Гаммонд, Р. Інгерсолла, К. Крем,
Д. Левінсона, Дж. Літтла, Д. Лорті, Ш. Мерріем, Е. Муар, C. Оделл, Х. Портнера, Р. Стануліса,
Л. Тіллман, Ш. Фейман-Немсер, Г. Флукігер, М. Фуллана, А. Харгрівса та ін. Окремі аспекти
наставництва молодих учителів у США розкрито у дисертаційних дослідженнях українських науковців
Я. М. Бельмаз, Т. С. Кошманової, М. В. Нагач, Р. М. Роман, Т. Г. Чувакової, О. В. Садовець.
Мета статті – проаналізувати американський досвід реалізації програм наставництва молодих учителів,
з’ясувати особливості та виокремити підходи до здійснення педагогічного наставництва у США.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз літературних джерел дає підстави констатувати, що
американськими науковцями не досягнуто єдиної думки щодо визначення наставництва у педагогічній
діяльності. Проте, синтезувавши низку трактувань цього терміну, можна охарактеризувати педагогічне
наставництво як форму співпраці досвідченого педагога і молодого вчителя, спрямовану на оптимізацію
процесу соціалізації молодого фахівця у шкільному середовищі, його професійної адаптації і становлення, а
також на взаємний професійний розвиток на засадах партнерства. Окрім надання практичної методичної
підтримки, завдання наставника – допомогти учителеві-початківцю пристосуватися до реальних умов праці,
сформувати стійку професійну мотивацію і позитивне ставлення до своєї професії, відчути психологічний
комфорт в нових умовах середовища навчального закладу, встановити доброзичливі взаємини із суб’єктами
навчально-виховного процесу, розвинути власний педагогічний стиль.
Педагогічне наставництво у США здійснюється за декількома напрямами: а) практична професійна
підготовка майбутніх учителів (студентів-практикантів); б) надання професійної допомоги і підтримки
молодим учителям зі стажем роботи до 3 років; в) допомога досвідченим учителям щодо освоєння ними
новітніх інформаційних технологій. Окрім учителів-початківців, у програмах педагогічного
наставництва у США беруть участь: а) випускники педагогічних коледжів й університетів, що
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розпочинають педагогічну діяльність і проходять процедуру сертифікації/ліцензування; б) вчителі з
певним досвідом роботи, які прибули на нове місце роботи з іншого шкільного округу (''вчителімігранти''); в) вчителі, що приступають до роботи після довготривалої перерви (більше трьох років).
У процесі дослідження програм наставництва молодих учителів у США, нами виявлено різні підходи
до трактування ролей наставника і підопічного, змісту їх співпраці. Так, у деяких програмах
використовується навчальний підхід, що передбачає їх спрямованість на навчання, інформування
вчителя-початківця, надання йому консультативної допомоги. Навчальний підхід передбачає
компенсацію відсутніх знань та вмінь учителів-початківців, що зумовлена: по-перше, теоретичним
характером додипломної підготовки; по-друге, значними відмінностями у її якості, що склалися як
наслідок децентралізації освітньої системи США; по-третє, розбіжностями у вимогах, що висуваються до
кандидатів на посаду вчителя у різних штатах. Так, диференційована процедура прийому вчителів на
роботу в якості стажиста, що застосовується американськими штатами, розрахована на різні рівні їх
підготовки: 1) вчителі, ліцензовані за традиційною програмою; 2) ліцензовані за альтернативною
програмою; 3) неліцензовані, але залучені до певної програми підготовки (інтерни); 4) неліцензовані і
незалучені до жодної програми підготовки. У цьому контексті важливою функцією наставництва як
процесу навчання молодого вчителя є нівелювання наслідків гетерогенності системи професійної
підготовки, ліцензування й сертифікації американських учителів. Адже американські вищі навчальні
заклади мають досить широкі повноваження і є автономними, що спричиняє значні відмінності у змісті
та якості програм підготовки студентів.
Інструментальний підхід до планування й організації програм наставництва молодих учителів
висуває на перший план реалізацію методичної складової процесу наставництва: передачу наставником
певного набору методів і прийомів навчання, розвитку професійних умінь і навичок. Застосування
американськими освітянами інструментального підходу до планування й організації програм
наставництва пояснюється тим, що вчителі-початківці відчувають потребу в оперативній методичній
допомозі досвідченого педагога, вирішенні професійних проблем початківців синхронно з їх
виникненням. Про занепокоєність молодих учителів проблемами організації класу, планування занять,
добору дидактичного матеріалу, підтримання дисципліни на уроці свідчать результати численних
опитувань, проведених Національним центром освітньої статистики США (National Center for Education
Statistics) та експериментальних досліджень американських науковців С. Вінмана, Д. Лорті, Д. Бейнер та
ін. Програми, орієнтовані на реалізацію інструментального підходу, зазвичай, реалізовуються шкільними
округами з метою швидкого підвищення методичної компетентності молодих учителів, профілактики чи
подолання плинності педагогічних кадрів і не передбачають здобуття молодим учителем глибоких знань
предмету викладання чи ґрунтовної загальнопедагогічної підготовки.
В останнє десятиліття в американській психолого-педагогічній літературі все частіше
обґрунтовується необхідність імплементації у практику наставництва рефлексивного підходу. На відміну
від нав’язування певного способу мислення й ідеології, що притаманне навчальному підходу до
організації підтримки молодих учителів, а також суто практичного характеру наставницької діяльності,
що лежить в основі інструментального підходу, ''рефлексивні'' програми торкаються філософських і
концептуальних проблем, спонукають молодого вчителя до аналізу власної професійної діяльності,
осмислення себе як педагога і суб’єкта власного професійного розвитку. Упродовж минулих століть
педагогічна практика майбутніх вчителів та стажування молодих вчителів мали пасивний характер, тобто
зводилися до спостереження за роботою наставника. Сучасна інформаційна ера вимагає широкого
спектру когнітивних, міжособистісних і технічних умінь та навичок, і наставництво змінюється з метою
задоволення потреб, що зростають. Сьогодні, перед учителем-початківцем ставляться інші завдання:
брати активну участь, цікавитися, здобувати нові знання і мислити критично. Завдання сучасних
учителів-початківців – не копіювати методику досвідчених учителів, а розвивати педагогічну рефлексію
і відкривати власні стилі викладання. Роль наставника ХХІ ст. також змінилася. Наставник, діяльність
якого раніше зводилася до надання консультативної допомоги і вирішення проблем підопічного, тепер
повинен уміти слухати, ставити запитання, обговорювати і сприяти розвитку рефлексії у підопічного.
Ефективний наставник виступає у ролі активного спостерігача, радше ніж виконавця, не нав’язуючи
своєї думки, а радше спонукаючи підопічного до професійної рефлексії [1: 132-134]. При цьому, самому
наставнику рефлексія забезпечує можливість оновлення й регенерації, що мотивує його до подальшого
професійного зростання, а також сприяє більш усвідомленому і самовідданому ставленню до співпраці з
підопічним. Рефлексивне наставництво спонукає вчителів до критичної оцінки своєї роботи,
усвідомлення власних помилок і досягнень.
Метою мотиваційного підходу до підтримки вчителів-початківців є надання соціально-психологічної
допомоги молодим фахівцям, підвищення їх впевненості у собі, заохочення до усвідомлення свого
професійного ''Я'', активної взаємодії з іншими учасниками навчально-виховного процесу. Програми, в
яких домінує мотиваційна складова, спрямовані, насамперед, на подолання плинності педагогічних
кадрів, а також запобігання емоційному виснаженню молодих учителів. Результати аналізу програм
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підтримки молодих учителів у США свідчать про те, що у більшості з них присутня імпліцитна
психологічна підтримка. Рідше надається експліцитна цілеспрямована психологічна допомога у рамках
комплексних програм підтримки молодих учителів, які реалізуються за участі психолога або
психологічно компетентного педагога і містять тести на визначення наявності у вчителів ознак
емоційного виснаження, пропонують техніки регуляції емоцій та рекомендації щодо боротьби зі стресом.
Деякі шкільні округи у США також пропонують літні психотренінги для вчителів.
До освітніх реформ 1980-х років у кадровій політиці США переважав принцип ''sink or swim'' (''пан
або пропав'') [2: 1619], що полягав у ігноруванні потреб і проблем молодих учителів, пов’язаних із їх
професійною адаптацією та становленням. Після отримання диплому вчителя, молоді фахівці, не
заручившись кваліфікованою підтримкою, відправлялися у ''вільне плавання'', що нерідко нагадувало
''вільне падіння''. Реформи 1980-х років поклали початок вдосконаленню системи психолого-педагогічної
підтримки педагогічних кадрів, оптимізації їх професійного становлення та розвитку. Впродовж трьох
наступних десятиліть було здійснено ґрунтовні дослідження, що довели існування безпосереднього
впливу психологічного комфорту вчителів на якість їх ефективної професійної діяльності.
Увага до психологічних проблем учителів з боку американських науковців зумовлена тим, що професія
вчителя у США традиційно вважається однією із найбільш стресогенних професій. Згідно з рейтингом
2013 р., за рівнем професійного стресу, педагогічна діяльність поступається лише роботі
військовослужбовців, що перебувають у зонах бойових дій, та поліцейських [3]. Найбільш стресовою є
робота вчителів у центральних муніципальних школах великих міст з соціально й етнічно гетерогенним
складом учнів, де частіше виникають проблеми незадовільної поведінки учнів, проявів насильства і агресії,
низькою академічною успішністю учнів. Високий рівень плинності педагогічних кадрів у таких школах, у
свою чергу, погіршує психологічний комфорт учнів і лише підсилює неблагополучність таких шкіл.
Робота вчителя, у процесі якої щоденно реалізуються різні форми міжособистісної взаємодії,
призводить до більшого емоційного навантаження, ніж інші види професійної діяльності. Про це,
зокрема, свідчать результати соціологічних досліджень, здійснених американським Інститутом Геллапа,
у ході яких з’ясовано, що майже половина американських учителів (46 %) скаржаться на високий рівень
щоденного стресу протягом усього навчального року. З опитаних груп представників 14 професій такі ж
високі показники лише у медичних сестер (46 %) і лікарів-терапевтів (45 %) [4]. Постійне емоційне
напруження вчителів нерідко призводить до емоційного і фізичного виснаження, цинічного ставлення до
педагогічної діяльності, відчуття власної непотрібності і безсилля.
Для характеристики хронічного пригніченого стану досвідчених педагогів у психолого-педагогічній
літературі США використовується термін ''емоційне вигорання' (burnout), введений 1974 р. американським
психіатром Г. Фрейнденбергером як вид неспецифічної професійної деформації [5: 160-162]. Синдром
емоційного вигорання проявляється у вигляді емоційного і фізичного виснаження, деперсоналізації та
редукції професійних досягнень (зниження робочої продуктивності) [6: 102-103]. Найбільш поширеними
факторами, що спричиняють емоційне вигорання вчителів, є: а) незадовільна поведінка учнів; б) надмірне
робоче навантаження; в) тенденція до нав’язування учителям шкільною адміністрацією
вузькопрагматичної моделі досягнення цілей (goal-achievement behavior) в організації навчально-виховного
процесу, що не сприяє розвитку їх професійної творчості; г) недостатня віра у професійну компетентність
учителя; д) шкільна культура, що обмежує особистість вчителя і його діяльність; ж) некомфортне фізичне
середовище [7: 497]. Іншими чинниками, що впливають на розвиток синдрому емоційного вигорання
вчителів, науковець вважає вік, стать, рівень освіти та педагогічний стаж.
На думку ізраїльського психолога І. Фрідмана, у вчителів, що добре підготовлені до професійних
реалій, набагато більше шансів уникнути психологічних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю.
Учений стверджує, що навчання без відриву від робочого місця (in-service training) довело свою
ефективність у боротьбі зі стресом та емоційним вигоранням для фахівців різних галузей. Щодо вчителів,
головну роль у зменшенні професійного стресу і запобіганні синдрому емоційного вигорання І. Фрідман
відводить вирішенню проблем дисципліни учнів й організації навчально-виховного процесу [8: 602]. З цією
метою, ним обґрунтовано проведення з учителями методичних семінарів, що складаються з двох етапів –
діагностики (аналіз причин, що лежать в основі тієї чи іншої проблеми) і ''лікування'' (тренування учасників
у пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем, моделювання реальних педагогічних ситуацій,
обговорення учасниками семінару відеозаписів, що демонструють проблемні педагогічні ситуації під
керівництвом досвідченого педагога-наставника) [8: 603]. Важливе місце у зазначеному дослідженні
відводиться: а) групам взаємодопомоги професіоналів (peer-professional help groups), що мають на меті
поширення досвіду між рівними за статусом колегами, зменшення відчуття власної ізольованості і
зниження рівня тривожності; б) роботі досвідчених учителів у якості наставника.
Позитивний вплив наставництва на психоемоційний стан самого наставника пояснюється тим, що у
процесі наставництва педагог може регенеруватися у психологічному і професійному плані, виконуючи
функцію передачі досвіду наступному поколінню, відчути свою потрібність, авторитет і визнання, а
також безпосередню причетність до професійного становлення молодого фахівця. Також, часткове або
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повне звільнення наставника від навчально-виховної роботи сприяє зміні роду діяльності, переключенню
фокусу з суб’єкт-об’єктих відносин з учнями на суб’єкт-суб’єктну взаємодію – партнерську творчу
співпрацю з підопічним. Окрім того, наставницька діяльність стимулює педагогічну рефлексію і дає
можливість перейти на більш високий рівень професійного розвитку, таким чином попереджаючи
професійну стагнацію вчителя. Доведено, що особи, які мали наставників на початку своєї кар’єри, більш
схильні у майбутньому теж стати наставниками для молодих фахівців, що дає підстави вважати
наставництво саморепродуктивною системою.
Зарубіжні науковці наголошують на доцільності трактування наставництва як процесу навчання
дорослих і надають особливого значення андрагогічному підходу до розробки програм наставництва та
програм підтримки молодих учителів. Так, на думку британської дослідниці Р. Райс [9], наставництво
варто розглядати, насамперед, як взаємодію двох дорослих осіб. Відтак, підготовка навіть найбільш
досвідчених учителів до виконання функцій наставника може викликати певні труднощі за відсутності у
них досвіду навчання дорослих. Адже доросла людина – це фізіологічно, психологічно, соціально і
морально зріла особа, яка має певний життєвий досвід і рівень самосвідомості. Вчителі-початківці, на
відміну від учнів, мають професійні інтереси, знання, вміння та навички, професійні погляди й
переконання. Вони виступають ініціаторами власного навчання і професійного розвитку.
Дослідження американського науковця Р. Стануліса [10] також містить обґрунтування важливості
побудови стосунків наставника з підопічним з урахуванням принципів навчання дорослих і окреслює
низку важливих завдань, що стоять перед наставником: спостереження за роботою молодого вчителя у
класі, забезпечення належної зворотної реакції, аналіз роботи учнів, спільне планування уроків, розробка
навчально-методичних матеріалів, визначення шляхів професійного зростання підопічного, спільне
вирішення проблем, допомога у досягненні успішності учнів. Для реалізації зазначених завдань,
андрагогогічно компетентний наставник повинен бути толерантним, комунікабельним, емпатійним,
коректним і доброзичливим.
При цьому, з метою виявлення індивідуальних психологічних особливостей, когнітивного стилю,
професійних потреб та рівня компетентності вчителів-початківців, доцільно здійснювати андрагогiчну
діагностику, результати якої використовуються для оцінювання і прогнозування їх професійного
розвитку. Методична робота з молодими учителями повинна бути зорієнтована на дотримання принципів
спільної діяльності, діагностичності, системності, актуалізації результатів, опори на досвід молодого
фахівця, розвитку освітніх потреб та розвитку педагогічної рефлексії. Андрагогічний підхід до
організації наставництва також передбачає: а) створення сприятливої атмосфери співпраці:
демократичність, відмову від критики молодих учителів, заохочення вільного висловлення думок,
розвитку творчості; б) реалізацію принципів мотивованого навчання (invitational learning) [11: 94-96].
Принципи мотивованого навчання полягають у тому, що всі учні є цінними і відповідальними особами,
які мають нерозкритий потенціал, і завданням учителя є сприяти їх особистісному і професійному
розвитку. Наставництво вимагає від більш досвідченого фахівця заохотити початківця брати активну
участь у житті організації, тобто виконувати більше, ніж поставлені завдання чи вимоги.
Американський педагог M. Ноулз, який у 1970 р. вперше використав термін ''андрагогіка'', стверджує,
що у навчанні дорослих необхідною є чітка мотивація до навчання, його емпіричність, проблемний
підхід. M. Ноулз визначає 6 принципів навчання дорослих, відповідно до яких дорослі учні: 1) є
самокерованими і потребують атмосфери довіри, відвертості, поваги і співробітництва; 2) вимагають
урахування попереднього досвіду в навчальному процесі; 3) мають усвідомити необхідність навчатися;
4) є більш схильними до проблемного методу навчання; 5) прагнуть бачити перспективи подальшого
застосування здобутих знань, умінь та навичок; 6) засвоюють знання лише за умови достатньої
самомотивації [12: 57]. На ефективність навчання дорослих також впливають такі чинники: мотивація
тих, хто навчається; рівень зрозумілості та сприйняття цілей і завдань навчання; атмосфера і умови
навчання (найбільш ефективним є навчання, що здійснюється у неформальній, неавторитарній
атмосфері); рівень підготовленості; вибір навчальних методів; урахування життєвого досвіду слухачів і
можливість майбутнього застосування здобутих знань та вмінь у практичній діяльності. Тому у США
програми наставництва, що реалізуються з урахуванням принципів андрагогіки, орієнтовані на те, щоб
під час педагогічної взаємодії наставника з підопічним обговорювалися реальні життєві ситуації
освітньої направленості, використовувалися сучасні педагогічні технології, створювалися умови для
самостійного пошуку знань, розвитку педагогічної рефлексії.
Андрагогічна модель організації навчання передбачає, що головною рушійною силою навчання є той,
хто навчається, в той час як викладач відіграє роль координатора процесу, обираючи найбільш ефективні
методи і форми донесення інформації. Зокрема, для наставника це: дискусії, майстер-класи, семінари,
тренінги, вебінари, презентації, онлайн-конференції. Андрагогічно компетентний наставник демонструє:
а) розуміння особливостей навчання дорослих; б) знання особливостей дорослої людини як суб’єкту
освітньої діяльності; в) володіння технологіями навчання, що відповідають особливостям позиції
дорослих учнів; г) здатність до взаємодії, що ґрунтується на партнерстві. На відміну від традиційного
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навчання з його дидактичною спрямованістю, взаємодії наставника з молодим учителем притаманна, з
одного боку, чітка практична спрямованість, вбудованість навчально-виховних ситуацій у структуру
професійної діяльності вчителя, з іншого боку, – спрямованість на самопізнання і самореалізацію у
професійній діяльності.
На думку американського експерта з професійного становлення і наставництва молодих учителів, що
консультує шкільні округи, освітні організації та заклади освіти, Х. Портнера, для досягнення високої
ефективності програм наставництва молодих учителів у процесі їх розробки й реалізації має
застосовуватися системний підхід, що охоплює як внутрішні, так і зовнішні зв’язки [13: 76]. Х. Портнер
переконаний, що всі компоненти системи підтримки молодих учителів є взаємозалежними і мають бути
задіяні у процесі прийняття рішень. Системний підхід передбачає застосування кругового зворотного
зв’язку (circular feedback) у процесі прийняття рішень і вирішення проблем, на відміну від лінійного
причинно-наслідкового зв’язку (cause-and-effect decision-making). Системний підхід вимагає об’єднання
усіх учасників на усіх рівнях задля реалізації спільної мети і передбачає: а) спільну розробку, реалізацію
і моніторинг програм наставництва багатьма учасниками; б) безпосередній зв’язок з молодими
вчителями, врахування їх потреб і побажань; в) підтримку наставників і їх підопічних за допомогою
матеріального і нематеріального забезпечення [13: 78].
Однією із сучасних тенденцій в організації наставництва у США є перехід від монологічної до
діалогічної ідеології, тобто націленість наставництва на задоволення потреб обох сторін – наставника і
підопічного. Низка американських науковців (М. Бого, Дж. Глоберман, М. Дамі, Л. Захарі, Дж. Клері)
вважають, що наставник є не лише донором, але й реципієнтом у співпраці з учителем-початківцем,
оскільки результатом його роботи є власний професійний розвиток, самоактуалізація і розвиток
педагогічної рефлексії. Проведені ними експериментальні дослідження містять оцінку вчителяминаставниками результатів програм наставництва. Зокрема, досвідчені педагоги визнають, що у процесі
роботи з молодими вчителями вони поглибили свої знання у галузі освітніх технологій та інновацій, а
також вдосконалили власну професійну майстерність. Для педагога робота в якості наставника є
ефективним способом самореалізації, підвищення своєї кваліфікації, психологічного оновлення та
виходу на більш високий рівень професійної компетентності.
Висновки. Отже, у процесі дослідження з’ясовано, що існування у США різних підходів до розробки
й реалізації програм наставництва молодих учителів пов’язане з гетерогенністю системи професійної
підготовки, ліцензування та сертифікації вчителів, а також широкою автономією шкільних округів, які,
зазвичай, надають фінансування, матеріально-технічне та методичне забезпечення програм
наставництва, здійснюють їх моніторинг.
Вважаємо, що імплементація у вітчизняному освітньому просторі окремих підходів до здійснення
педагогічного наставництва, що довели свою ефективність у США (зокрема рефлексивного,
мотиваційного та андрагогічного підходів), могла б сприяти підвищенню ефективності психологопедагогічної підтримки молодих учителів.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у дослідженні змісту програм
наставництва молодих учителів у США та особливостей їх реалізації, а також оцінюванні ефективності
здійснення наставництва з метою оптимізації професійної адаптації та професійного становлення
вчителів-початківців.
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Зембицкая М. В. Концептуальные подходы к осуществлению наставничества молодых
учителей в США.
В статье раскрыты особенности реализации программ наставничества молодых учителей в США,
выделены и охарактеризованы основные подходы к осуществлению педагогического наставничества в
США. Выяснено, что существование различных подходов к разработке и реализации программ
наставничества молодых учителей в США является следствием гетерогенности системы
профессиональной подготовки учителей, их лицензирования и сертификации, а также широкой
автономии школьных округов. Освещены прогрессивные идеи американского опыта реализации
программ педагогического наставничества с учетом контекстуальных факторов, реальных
потребностей их участников и конкретного учебно-воспитательного заведения. Обоснована
целесообразность имплементации в отечественную практику наставничества рефлексивного,
мотивационного и андрагогического подходов, а также осуществление наставничества в форме
диалогического субъект-субъектного взаимодействия.
Ключевые слова: наставничество, молодой учитель, наставник, подопечный,
концептуальный подход, период вхождения в профессию, программа поддержки молодых учителей,
профессиональное становление.
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Zembytska M. V. Conceptual Approaches to Novice Teachers' Mentoring in the USA.
The research reveals peculiarities of novice teachers' mentoring programs in the United States and
characterizes major approaches to teachers' mentoring in the USA. It has been found out that the existence of
different approaches to designing and implementing novice teachers' mentoring programs in the United States
results from the heterogeneity of pre-service teachers' training, licensing and certification, as well as the broad
autonomy of school districts. Progressive ideas of the American experience of implementing new teachers'
mentoring programs which take into account contextual factors, real needs of their participants and the school
itself have been suggested. The rationale for implementing reflective, motivational and andragogical approaches
into the national teachers' mentoring practice has been given. The analysis of previous studies related to the
U.S. model of novice teachers' support reveals the nonhierarchical and voluntary nature of mentoring. It is
viewed as a mutually beneficial subject-subject interaction which fosters the professional development of both
participants and the organization itself.
Key words: mentoring ,beginning/novice teacher, mentor, protégé, conceptual approach, induction, new teacher
induction program, professional development.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ
Розглянуто основні світові тенденції та підходи до формування міжкультурної толерантності,
педагогічні принципи, що дозволяють досягнути поставленої мети; проаналізовано сучасний стан
науково-педагогічних досліджень щодо розвитку у магістрантів міжкультурної толерантності;
зазначено основні вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня ''Магістр з економіки''; запропоновано
оптимальні шляхи формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки
Ключові слова: міжкультурна толерантність, магістерська підготовка, магістр з економіки,
міждисциплінарний підхід, цілісний педагогічний процес, педагогічний принцип.
Постановка проблеми. Зважаючи на об’єктивні процеси, що відбуваються в усіх сферах життя
українського суспільства, особливо в економічній (інтеграція, транснаціоналізація, глобалізація), перед
системою вищої освіти постає завдання підготувати фахівця, який би був здатним успішно працювати в
міжкультурному середовищі та здійснювати професійну діяльність на засадах моральних та етичних
принципів. У зв’язку з цим поряд з такими професійно значущими якостями майбутнього магістра з
економіки, як компетентність, мобільність, організованість, самостійність, адаптивність, висока
професійна культура, гнучкість тощо, на перший план виходить міжкультурна толерантність, що у
педагогічній науці розглядається як ознака гуманної людини [1: 912]. Саме вища освіта може бути
фактором формування міжкультурної толерантності, активно ініціювати та підтримувати діалог культур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо формування міжкультурної толерантності
розглядається в працях багатьох учених за такими напрямами: розробка методичних рекомендацій та
програм щодо формування міжкультурної толерантності (О. Асмолов, В. Ігнатова, Г. Фархшатова,
C. Rapp, M. Freitag, J. Silos-Rooney, E. Agius, J. Ambrosewicz); проблема виховання особистості у дусі
толерантності, формування її духовної культури (Є. Бондаревська, В. Ігнатова, І. Халєєва,
В. Шаповалова); формування міжкультурної толерантності у майбутніх фахівців різних напрямів
підготовки: менеджерів, перекладачів, лінгвістів тощо (А. Альошина, Т. Колбіна, Л. Слобожанкіна,
Г. Фархшатова, Н. Янкіна); розробка засобів діагностики сформованості міжкультурної толерантності
(Г. Солдатова, Л. Шайгерова, Т. Прокоф’єва, О. Кравцова).
Незважаючи на значну кількість досліджень цього питання, не всі аспекти формування міжкультурної
толерантності були висвітлені достатньою мірою, а проблема формування міжкультурної толерантності
у майбутніх магістрів з економіки залишилась поза увагою педагогічних досліджень.
Метою даної статті є дослідити педагогічну проблему формування міжкультурної толерантності у
майбутніх магістрів з економіки.
Виклад основного матеріалу. За останні роки, з часу затвердження генеральною конференцією
ЮНЕСКО Декларації принципів толерантності від 16 листопада 1995 року, світова педагогічна наука
намагається розробити навчальні програми, курси, рекомендації тощо на всіх рівнях освітнього процесу,
орієнтовані на ефективне формування міжкультурної толерантності як особливо значущої якості для
успішного професійного та особистісного становлення людини – повноцінного члена сучасного
світового суспільства [2].
Згідно з дослідженнями міжнародного бюро по правам дітей, існує багато підходів, форм та засобів
формування міжкультурної толерантності в різних країнах світу [3: 53]. Серед них можна виділити: програми,
які базуються на необхідності розширення уявлень щодо інших релігій світу, важливості формування вмінь
спілкуватися та співіснувати з людьми різних національностей, у процесі вивчення особливостей різних
світових культур; ознайомлення з традиціями, віруваннями, поглядами іноземців. До провідних шляхів
формування міжкультурної толерантності в системі вищої освіти належить: створення груп, у складі яких є
представники різних країн, з метою виховання майбутніх фахівців у дусі толерантності; об’єднання іноземців
у групи зі спільним завданням. Дуже важливе місце займає позааудиторна діяльність (дискусії, диспути,
зустрічі тощо). До найпоширеніших заходів, що спрямовані на розширення уявлень щодо важливості
толерантного ставлення до представників інших культур, можна віднести спільне святкування важливих
подій або досягнень (культурні фестивалі); створення міжкультурних проектів, метою яких є підтримка та
адаптація іноземців у новому середовищі; подорожі до культурних центрів, музеїв, виставок; відзначення
щорічного заходу, присвяченому боротьбі з жорстокістю та несправедливістю по відношенню до
представників інших культур – міжнародного дня толерантності [3: 53-61].
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Оскільки міжкультурна толерантність відноситься до духовної сфери особистості, основною світовою
тенденцією щодо формування міжкультурної толерантності, яка підтримується ЮНЕСКО, є формування
такої якості через прищеплювання загальнолюдських цінностей, а саме: мир, демократія, людська
гідність, соціальна справедливість тощо. Зазначене вище передбачає наявність знань щодо різноманіття
людських, особистісних та культурних особливостей, численних форм демократичних процесів,
альтернативних шляхів конструктивного розв’язання конфліктної ситуації; умінь критично сприймати
події, обмінюватися думками та обговорювати факти, приймати рішення, вирішувати конфлікти,
дискутувати та дебатувати; навичок міжкультурної взаємодії на підґрунті прав людини [4: 28]. На думку
прихильників такого підходу, через засвоєння та набуття перелічених вище знань, умінь й навичок
міжкультурна толерантність також стає цінністю, що формує позитивне ставлення до представників
інших культур, виключає негативну оцінку щодо агресивних та несправедливих дій.
Тенденція гуманізації і гуманітаризації суспільства дає змогу наповнення змісту навчання ідеями
толерантності. Оскільки освітній процес має бути неперервним, формування міжкультурної
толерантності повинно розпочинатися ще з дитячого садочку. У зв’язку з цим система освіти ставить
нові завдання перед процесом формування фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем ''магістр'', його
основними професійними якостями повинні бути здатність навчатися, глобальне мислення, терпимість та
повага по відношенню до відмінностей у поглядах, віруваннях, моралі, висока професійна культура та
культура спілкування, компетентність, мобільність, адаптивність тощо. Тобто підготовка фахівця, який
здатен інтегруватися у полікультурне середовище, стати конкурентоспроможним на світовому ринку
праці та власноруч визначати якість свого життя.
Основною тенденцією розвитку гуманітарних наук є інтеграція різних галузей знань. Виходячи з того,
що міждисциплінарність розглядається як основа методологічної стратегії системного вивчення будьякого конкретного педагогічного об’єкта пізнання [5: 30], вважаємо за необхідне застосування
міждисциплінарного підходу, який дозволяє формувати необхідні уміння та навички майбутнього
фахівця за допомогою змісту різних гуманітарних і фахових дисциплін. Забезпечення
міждисциплінарних зв’язків у процесі магістерської підготовки майбутніх економістів дає змогу
ефективно використовувати час та ресурси навчальних дисциплін для формування професійних якостей
магістрантів, зокрема і міжкультурної толерантності.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки існує два основних напрямки формування
міжкультурної толерантності: через зміст освіти, організацію викладання циклу загальноосвітніх
гуманітарних дисциплін, зміст яких може позитивно впливати на формування міжкультурної
толерантності (З. Мухіна, Н. Кудзієва); завдяки введенню спецкурсів з толерантності (П. Комогоров),
організації та проведенню ігор та тренінгів (Г. Солдатова, О. Асмолов).
Обмежена кількість навчальних часів під час магістерської підготовки не дозволяє введення у
навчальний план спецкурсу з міжкультурної толерантності. У зв’язку з цим оптимальним шляхом
формування міжкультурної толерантності у процесі магістерської підготовки може бути інтеграція
змісту дисциплін гуманітарного циклу (''Філософія та діалог цивілізацій'', ''Соціальна відповідальність'',
''Глобальна економіка'' тощо), а також проведення тренінгів, семінарів та ігор, що спрямовані на
закріплення та розширення засвоєних знань, умінь та навичок.
Передусім, такий підхід обумовлений високими вимогами щодо освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр з економіки. Фахівець такого рівня має вирішувати стратегічні проблеми в економічній сфері,
розробляти нові ідеї та процедури їх оцінювання за різними критеріями, ініціювати, управляти та
аналізувати обговорення проблем у колективі, керувати роботою високопрофесійних фахівців та нести
відповідальність за її результати, проводити презентації тощо [6]. Такі завдання потребують високого
рівня сформованості міжкультурної толерантності, тому що їх виконання пов’язано з неупередженістю,
критичним мисленням, людською гідністю, справедливістю тощо, тобто з цінностями, які впливають на
міжкультурну толерантність.
Іншим доводом щодо засвоєння магістрантами знань, умінь та навичок, пов’язаних із міжкультурною
толерантністю через зміст навчальних дисциплін гуманітарного циклу, тренінгів, семінарів та ігор, може
бути обмеженість у часі на підготовку та відсутність навчально-методичних розробок стосовно
формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки. Це потребує від викладачів
використання комплексного підходу до організації навчального процесу, що сприятиме міцному
прищепленню такої професійно значущої якості.
Особливу роль у процесі формування міжкультурної толерантності відіграє особистість викладача як
одного із суб’єктів педагогічної діяльності. Найважливішою умовою інноваційного педагогічного процесу
є особистісно-орієнтовна взаємодія викладача зі студентом. Викладач повинен володіти різними методами
та прийомами, які б допомагали формувати та розвивати міжкультурну толерантність у магістрантів, а
також бути прикладом толерантної особистості. На наш погляд, основним завданням викладача у процесі
формування міжкультурної толерантності є підготувати майбутнього фахівця з економіки до позитивної
співпраці та взаємодії з іноземними партнерами у полікультурному середовищі на взаємовигідних умовах.
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Це потребує індивідуального та диференційованого підходу, поважного й справедливого ставлення до
почуттів та позицій кожного, моделювання ситуацій, що пов’язані з реальним професійним життям,
співпраці, створення вільної та демократичної атмосфери на заняттях, готовності до діалогу, розуміння та
солідарності, спроможності розвивати почуття взаємної прихильності.
У процесі формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки необхідно
враховувати індивідуальні цілі, мотиви, інтереси та потреби кожного з магістрантів. Вибір змісту,
методів, форм і засобів навчання повинен відповідати професійним проблемам, віковим особливостям
тих, хто навчається, та стимулювати пізнавальну й творчу активність.
На нашу думку, основними педагогічними принципами, що дозволяють досягнути поставлені цілі і
створюють підґрунтя для реалізації педагогічної системи, є принципи особистісно орієнтованого
навчання: природовідповідності (урахування вікових особливостей магістрантів, особистісних цілей,
інтересів і потреб); культуровідповідності (залучення до своєї та іншої культури з метою
інтелектуального розвитку кожного з тих, хто навчається); свідомості (вироблення позитивного
ставлення до міжкультурної толерантності); суб’єктності (становлення мотивації магістрантів);
науковості (розуміння наукових знань як основи для формування вмінь та навичок); наочності
(представлення змісту у конкретному вигляді, наприклад, роздавальний матеріал). Таким чином,
використання принципів особистісно орієнтованого навчання дозволить підібрати зміст, форми, методи
та засоби, які будуть відповідати потребам кожної окремої групи магістрантів, що дозволить ефективно
та в умовах обмежених ресурсів (часу, навчальних засобів тощо) сформувати у майбутніх магістрів з
економіки таку професійно значущу якість, як міжкультурна толерантність.
Висновок і перспективи подальших досліджень. Отже, процес формування міжкультурної
толерантності потребує комплексного підходу, що передбачає врахування основних векторів
педагогічного процесу (організації, управління, взаємодії суб'єктів педагогічного процесу). Виходячи з
цього, ефективне формування такої якості можливо за умови проектування педагогічної системи
формування міжкультурної толерантності на основі міждисциплінарного підходу, основу її реалізації
складають принципи особистісно орієнтованого навчання.
Подальші наукові розробки передбачають виокремлення особливостей педагогічної системи
формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки, а також проектування
відповідної педагогічної технології.
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Ерастова-Михалусь И. Б. Педагогическая проблема формирования межкультурной толерантности
у будущих магистров экономики.
Рассмотрены основные мировые тенденции и подходы к формированию межкультурной
толерантности, педагогические принципы, позволяющие достичь поставленной цели; проанализировано
современное состояние научно-педагогических исследований развития у магистров межкультурной
толерантности; указаны основные требования к образовательно-квалификационному уровню ''Магистр
экономики''; предложены оптимальные пути формирования межкультурной толерантности у будущих
магистров экономики.
Ключевые слова: межкультурная толерантность, магистерская подготовка, магистр экономики,
междисциплинарный подход, целостный педагогический процесс, педагогический принцип.
Yerastova-Mykhalus I. B. The Pedagogical Problem of the Cross-Cultural Tolerance Formation of the
Future Masters of Economics.
The article deals with the pedagogical problem of the cross-cultural tolerance formation of future masters of
economics, which is considered to be one of the most prerogative tasks of the educational system. The modern
state of the pedagogical research of the cross-cultural tolerance formation, main tendencies and approaches to
this problem are considered. Optimal ways of the cross-cultural tolerance formation are suggested. The main
scientific methods used are analysis, synthesis, description and comparison. The obtained results give the
opportunity to state that the integrated approach to the process of the cross-cultural tolerance formation,
presupposing main areas of the pedagogical process (organization, management, subjects of pedagogical
process interaction), is needed. Hence the effective formation of such a quality can be possible if provided that
pedagogical system of the cross-cultural tolerance formation is planned on the basis of the interdisciplinary
approach in the consideration of the principles of personally-oriented teaching.
Key words: cross-cultural tolerance, master’s preparation, master of economics, interdisciplinary approach,
integral pedagogical process, pedagogical principles.
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ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В 1920 – 1930-Х РР.
У статті проаналізовано суспільно-політичні й літературно-мистецькі трансформації упродовж 1920
– 1930-х років в Українській РСР. Доведено, що тоталітаризація усіх сфер життя, що прийшла на зміну
порівняно ліберальній добі ''нової економічної політики'' з ''українізацією'' спонукала правлячий
більшовицький режим до стрімкого формування власної тоталітарної ідеологічної концепції.
Централізована держава СРСР з суто декоративними ''правами'' союзних республік створила схему –
єдина правляча партія – єдина ідеологія – єдиний дозволений метод для літературно-мистецької сфери
– ''соціалістичний реалізм''.
Ключові слова: національна культура, література, інтелігенція, кадри, репресії.
Постановка проблеми. Літературно-мистецькі процеси у 1920 – 1930-х роках на Україні
розгорталися в складних суспільно-політичних умовах. Це був період коли українська культура отримала
певну державну підтримку (політика ''українізації''). Запровадження більшовиками ''нової економічної
політики'' призвело до певної лібералізації суспільних відносин, створивши сприятливі умови для
розвитку національної культури, викликавши помітне пожвавлення в літературно-мистецькому житті. Ці
роки увійшли до історії світової культури під назвою ''українського Відродження'', з іншого боку, – це
період прихованого, а згодом відкритого знищення і розгортання уніфікаційних процесів у суспільнополітичному й культурному житті республіки. Трагізм процесу українізації зумовлювався тим, що
партійно-державний апарат, з одного боку, і національна інтелігенція – з іншого, підходили до неї порізному. Якщо представники української науки, мистецтва, літератури вбачали в ній засіб подолання
''меншовартості'', піднесення національної свідомості, то владні структури розглядали курс на
''коренізацію'' як дієвий інструмент зміцнення позицій правлячої більшовицької партії. Це й стало
причиною короткочасності й поверхневості змін, які відбувалися в республіці. У 1930-х рр. більшість
представників процесу ''українізації'' були затавровані тоталітарним режимом як ''буржуазні
націоналісти'' і фізично знищені – ''розстріляне Відродження''.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх дослідженнях вітчизняні науковці С. Білокінь [1],
П. Боднарчук [2], М. Борисенко [3], В. Даниленко [4], Г. Касьянов [5], О. Коляструк [6], Б. Кравченко [7],
С. Кульчицький [8], О. Малярчук [9], О. Рубльов [10] та інші доволі ґрунтовно висвітлюють
етнонаціональні зміни, що сталися у добу тоталітаризму і безпосередньо процес ''українізації''.
Мета – розкрити амбівалентний характер ''українізаційних'' процесів, виокремити позитивні і
негативні наслідки партійного впливу на культурну сферу. Об’єкт – літературно-мистецьке життя
Української СРР в 1920 – 1930-х рр. у сукупності політичних, економічних, духовних складових.
Предмет – тенденції та особливості трансформаційних процесів у літературному житті республіки.
Виклад основного матеріалу. Лібералізація суспільного життя в Українській СРР, спричинена
''новою економічною політикою'' (НЕПом), не супроводжувалася перебудовою суспільно-політичних
відносин. Проголошена більшовиками ''диктатура пролетаріату'' фактично була диктатурою партійнодержавної верхівки ВКП(б) і її республіканської філії – КП(б)У. Усі інші політичні партії, громадські
товариства були заборонені, а їхній актив й рядові члени зазнали переслідувань. В умовах однопартійної
системи були ліквідовані можливості для альтернативності й змагальності в розробці найбільш
раціональної державної політики. Після смерті у 1924 р. ''вождя світового пролетаріату'' В. Леніна,
позиції Генерального секретаря ЦК РКП(б) Й. Сталіна зміцнилися, а партія перетворилася на ядро
командно-адміністративної системи. Знаряддя терору – Всеросійська надзвичайна комісія (ВНК, рос.
абревіатура – ЧК, ВЧК, з 1922 р. ДПУ – Державне політичне управління) здобула особливі повноваження
й використовувалася для усунення й ліквідації небезпечних осіб й ворогів (реальних чи вигаданих).
Міжнародна ізоляція і поглиблення кризового стану суспільства вимагали від правлячої
більшовицької партії перегляду всієї програми дій, в тому числі й переорієнтації в національному
питанні. На зміну революційним методам боротьби прийшли реформістські. В пошуках виходу з
політичної кризи РКП(б) змушена була вдатися до проголошення політики ''коренізації'' по відношенню
до національних республік. У квітні 1923 р. її проголосив XII з’їзд РКП(б) з метою надання республікам
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культурно-національної автономії. У контексті сталінської національної політики це було тимчасовим
тактичним відступом у цілеспрямованому процесі обмеження суверенних прав національних республік.
Однією із складових цієї політики була підтримка партією процесів становлення та розвитку
національних культур [11: 140-155].
Перед місцевими апаратами влади висувалися вимоги поповнення своїх лав за рахунок національних
кадрів, користування рідною мовою місцевого населення у державних установах та закладах, сприяння
розвиткові національної культури. Український різновид цієї політики дістав назву ''українізації''.
Здійснення цього курсу в національних республіках, у тому числі й в Україні, відповідало, насамперед,
стратегічним інтересам центральної влади, яка прагнула зміцнити свої позиції у національних
республіках й легітимізувати більшовицьку окупаційну адміністрацію у національних регіонах
колишньої Російської імперії.
Основні завдання й напрями ''українізації'' були визначені у декреті Раднаркому УСРР ''Про заходи в
справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ'' від 27 липня 1923 р., постанові
ВУЦВК та РНК УСРР ''Про заходи із забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвитку
української мови'' від 1 серпня 1923 р. Цими рішеннями проголошувалася рівність мов й вказувалося на
необхідність надання допомоги в процесі розвитку української мови. Для проведення українізації була
створена комісія на чолі з секретарем ЦК КП(б)У В. Затонським. Завдяки наркомату освіти,
очолюваному прихильниками політики українізації Г. Гриньком, О. Шумським, М. Скрипником, основні
її заходи проходили успішно. Так, якщо у 1922 р. українською мовою здійснювалось 20 % діловодства,
то в 1927 р. – понад 70 %. У 1929 р. навчання українською мовою провадило понад 80 %
загальноосвітніх шкіл, 75 % технікумів і 30 % вузів. Тираж українських газет збільшився упродовж 1924
– 1927 рр. уп’ятеро [12: 145-191]. Зрушення в культурному процесі республіки були зумовлені тим, що в
тогочасному партійному та державному керівництві переважали представники ''м’якої лінії''. Їхні
опоненти, прибічники уніфікаційно-централізаційного курсу, вважали за краще не демонструвати
власних русифікаційних намірів й не конфліктувати з ''націоналами''.
Практична реалізація партійних настанов щодо розвитку української мови й культури відбувалася
нелегко. Це пояснювалося як складністю воєнно-політичної ситуації у республіці та більшовицькій Росії,
так і небажанням багатьох більшовиків до здійснення нового курсу в національній політиці. Серед
комуністів чимало було таких, що для них все українське асоціювалося з націоналізмом, петлюрівщиною
– контрреволюцією. Як контрреволюційна сила розглядалася й інтелігенція, яку принижували,
використовуючи для цього будь-які можливості [13: 209].
Українські комуністи прагнули об’єднати всі національні сили на радянській платформі за умов, що влада
намагатиметься вирішити історичні українські національні завдання, сприяли згуртуванню в рядах КП(б)У
інших політичних сил (незалежників, боротьбистів, укапістів тощо). Упродовж 1922 – 1927 рр. кількість
вихідців з інших партій у складі КП(б)У збільшилася з 267 до 930 осіб. Це позитивно позначилося на
культурному житті республіки (наркомат освіти УСРР очолювали колишні боротьбисти Г. Гринько та
О. Шумський). Не можна однозначно оцінювати ці складні, часом трагічні політичні процеси. Однак
безперечним залишається факт, що злиття з КП(б)У українських партій спричинило збільшення у ній
українського елементу, що разом з іншими чинниками поступово вело до українізації партії [5: 39].
В українському культуротворчому процесі 1920-х років тимчасово перемогли прихильники поглядів,
які прагнули будувати пролетарську українську культуру шляхом синтезу досвіду, що зберігався в
культурі села і міста. Тривалий час культурний процес в Україні був послаблений тим, що значна
частина української інтелігенції не брала в ньому участі. Багато її представників після поразки у
визвольних змаганнях емігрувало за кордон, а значна частина принципово відмовлялася співпрацювати з
більшовиками. Не вирішувало цього питання ні проведення різних мобілізацій культурно-освітніх
працівників, ні притягнення до державної й господарчої діяльності представників української
інтелігенції. Все ж, була частина інтелігенції, яка відразу сприйняла революційні ідеї. У свою чергу,
більшовицька адміністрація, часто ототожнюючи інтелігенцію з буржуазією, виявляла до неї зневагу й
недовіру. Запровадження ''нової економічної політики'' створювало сприятливі умови для залучення
інтелігенції у процес творення української культури [5: 29].
У середовищі українських емігрантів прослідковувалися тенденції до перегляду своїх стосунків з
радянською владою. Поверненню української еміграції на рідну землю та залученню до співпраці з
радянською владою безпартійної інтелігенції сприяли заклики до консолідації національних сил у процесі
творення української державності. Повернення на Україну частини інтелігенції, передусім М. Грушевського,
В. Винниченка значно активізувало рух за українську державність та культуру. Широкі українські кола, що
раніше уникали співробітництва з радянською владою, почали брати участь у роботі державних та
громадських установ. Саме в цей період відбулося масове залучення української інтелігенції до наукової й
літературної праці, учителювання тощо. Це дало поштовх до активізації всього культурного життя, в
результаті чого виникають різноманітні літературні організації та групи, постають видавництва, театри,
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народжується нове українське кіномистецтво. В період НЕПу в Україні діяло понад сорок мистецьких
організацій, які об’єднували в своїх рядах письменників і художників, музикантів і акторів.
У Києві в 1917 р. навколо перекладача, літературознавця й поета М. Зерова склалася група осіб,
зорієнтованих на створення високого мистецтва на засадах творчого засвоєння класичних надбань
світової літератури. До об’єднання належали О. Бургардт (Юрій Клен), М. Драй-Хмара, М. Рильський,
П. Филипович. Їхні погляди цілком поділяли літературознавці й критики Є. Голоскевич, А. Лебідь,
М. Могилянський, М. Новицький, В. Петров, Б. Якутський та інші. Згодом опоненти назвали це
угруповання ''неокласиками''. Їхня присутність у літературному житті була настільки вагомою, що
впливало не лише на загальний тонус літературного процесу десятиріччя, а й на перебіг літературної
дискусії 1925 – 1928 рр. [14: 25-26].
Впливовими і масовими літорганізаціями стали Спілка селянських письменників ''Плуг'' (1922 – 1932
рр.) і Спілка пролетарських письменників ''Гарт'' (1923 – 1925 рр.). Ініціатором створення й головою
''Плугу'' був С. Пилипенко. До активних членів організації належали В. Гжицький, А. Головко,
Д. Гуменна, Г. Епік, І. Кириленко, О. Копиленко, А. Панів, П. Панч, І. Сенченко, І. Шевченко, П. Усенко
тощо. Заслугою літорганізації було те, що вона скеровувала своїх членів на художнє осмислення й
освоєння багатоаспектного й драматичного життя українського села, чим суттєво доповнювала
однобічно-''індустріальну'' й іноді навіть примітивно-''пролетарську'' орієнтацію інших письменницьких
об’єднань [15: 26].
У 1923 р. частина представників вітчизняного літературного процесу, тих хто прагнув до опанування
не лише русифікованого міста, а й ''найпередовішого'' суспільного класу – пролетаріату, оголосили себе
речниками робітництва. Вони, за ініціативою В. Еллана-Блакитного, В. Коряка, І. Кулика, В. Сосюри,
М. Хвильового та інших, заснували Спілку пролетарських письменників ''Гарт''. На противагу колегам з
''Плугу'', що й надалі віддавали перевагу традиційним народницьким темам, стилю й мові, принаймні
частина членів ''Гарту'' опрацьовувала міську тематику, порушуючи загальнолюдські проблеми. Не
виступаючи відвертими дисидентами щодо партійної політики, вони рівночасно розширювали межі й
можливості застосування української мови, виходячи за рамки офіційного дискурсу. Внутрішні незгоди
спричинила вихід зі складу літературної спілки у листопаді 1925 р. більшості її членів. Після цього
''Гарт'' фактично самоліквідувався [15: 27].
Серед літоб’єднань першої половини 1920-х рр. необхідно виокремити київське угруповання ''Аспис''
(''Асоціація письменників'' 1923 – 1924 рр.). До його складу належали письменники Б. АнтоненкоДавидович, В. Атаманюк, Д. Загул, М. Зеров, Г. Косинка, В. Підмогильний, М. Рильський, Н. РомановичТкаченко, Л. Старицька-Черняхівська, П. Филипович та інші. У 1924 р. з цього аполітичного
літоб’єднання виділилося угруповання ''Ланка'' (Б. Антоненко-Давидович, М. Галич, Г. Косинка,
Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Є. Плужник та інші), твори учасників якого зазнали незаслужених
негативних оцінок. У 1926 р. ''Ланка'' трансформувалася у літературну групу ''МАРС'' (''Майстерня
революційного слова''). До неї увійшли Б. Антоненко-Давидович, І. Багряний, М. Галич, Г. Косинка,
В. Підмогильний, Є. Плужник, Б. Тенета, Д. Фальківський та інші. ''Ланка''/''МАРС'' обстоювала
літературно-художні принципи, близькі до ''неокласиків'', орієнтувала письменників на постійне
самовдосконалення, написання високомистецьких творів, поглиблену увагу до нових суспільних
процесів, світосприйняття людини. Ортодоксальна радянська критика інкримінувала ''МАРСу'' негативне
ставлення до соціалістичної дійсності, ''дрібнобуржуазне правопопутництво'', що й стало причиною
самоліквідації організації 1928 р.
Своєрідний синтез критичної налаштованості щодо вищезгаданої літературної організації з
особистою повагою до художньої майстерності її поодиноких членів міститься у спогадах колишнього
учасника ''Гарту'' Ю. Смолича: ''Тоді, в ті двадцяті роки, навіть і критикуючи ''ланківців'' та ''марсівців'',
мимоволі оглядались на персональний склад цих організацій, – адже в них були такі видатні таланти, як
Плужник, Підмогильний, Косинка, Качура, Тенета, Антоненко-Давидович та інші. Творчо ця група була
мало чим слабша проти основного ядра тих же перших ''гартованців'' [16: 111].
Середина й друга половина 1920-х рр. в Українській СРР були позначені ускладненням процесів
літературного й мистецького життя й загостренням ідеологічної боротьби. Пояснюється це змінами у
суспільно-політичному житті СРСР, організаційно-кадровою, а потім і фізичною ліквідацією партійної
опозиції, відмовою від НЕПу й курсом на суцільну примусову колективізацію та індустріалізацію, що й
надавало більшовицькому режиму все виразніших рис тоталітарної диктатури. Синхронно із цими загальними
процесами тоталітаризації життя тривала диференціація літературно-мистецьких сил, їхня конкуренція, яка за
умов надмірної заполітизованості й заідеологізованості набирала патологічних форм і проявів.
Постанова політбюро ЦК КП(б)У ''Про українські художні угруповання'' від 10 квітня 1925 р.
засвідчувала порівняно ''м’яку лінію'' у партійному керівництві літературним процесом й бажання
дистанціюватися від групової боротьби у ньому: ''Політбюро ше раз підтверджує, що ні одна з існуючих
літературних організацій, у тому числі й ''Гарт'', не можуть претендувати на єдине представництво партії
у ділянці художньої літератури і на монопольне переведення партійної лінії в цій ділянці… ''Гарт'' до
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певної міри об’єднав український пролетарський письменницький фронт проти буржуазнонаціоналістичної ідеології… Існуюча організація селянських письменників ''Плуг'' провадить велику й
важливу працю, яку партії варто всебічно підтримувати, але з тим, щоб місцеві групи ''Плуг'' не набирали
масового характеру й не зливалися з організаціями сількорів…'' [17: 620].
У 1925 р. у Харкові за ініціативою М. Хвильового виникає літературна організація – ''ВАПЛІТЕ''
(''Вільна Академія Пролетарської Літератури''). Вона – альтернатива масовим й надто офіціозним
організаціям, яка згуртувала багатьох кращих українських літераторів, колишніх членів ''Гарту'', ''Плугу'' й
літерорганізації ''Жовтень''. ''ВАПЛІТЕ'' об’єднувала яскраві таланти – М. Бажан, І. Дніпровський,
О. Досвітній, М. Куліш, П. Панч, І. Сенченко, Ю. Смолич, П. Тичина, Ю. Шпол та інші. Від самого
заснування організації її однойменний друкований орган перебував під пильним наглядом державних
структур. Ідеологічна критика на адресу ''ВАПЛІТЕ'' й особисто М. Хвильового посилилася після
утворення організації комсомольських літераторів ''Молодняк'' (1926 – 1932 рр.) та ВУСППу [18: 541-542].
У січні 1927 р. постала ВУСПП (Всеукраїнська Спілка Пролетарських Письменників) з наміром об’єднати
усіх лояльних щодо режиму митців у протидії тим, кого партія вважала носіями буржуазно-націоналістичної
чи буржуазно-естетської небезпеки (ВАПЛІТЕ, ''неокласики'', ''МАРС'', футуристи та конструктивісти тощо).
ВУСПП – український відповідник сумнозвісного російського РАППу, який домінував у ВОАПП
(Всесоюзному об’єднанні асоціацій пролетарських письменників). Його членом був і ВУСПП. ВУСПП
намагався контролювати усе літературне життя республіки, претендуючи на роль прямого речника партії в
літературних справах (політику спілки фактично визначали її керівники – І. Кулик, В. Коряк, І. Микитенко,
І. Кириленко). Виразно негативну оцінку діяльності ВУСППу наводить у своїх спогадах Ю. Смолич: ''На
кінець двадцятих років запанував у літературному житті-бутті України ВУСПП (аналогічне до РАПП у Росії)
– чергова пролеткультівська сектантська формація, а заправляли нею ''напостівці''. Були вони в літературному
процесі нетерпимі до всього, що поза ВУСППом…'' [16: 113].
Створення й діяльність ВУСППу з його (негласно підтримуваними ЦК КП(б)У) претензіями на
гегемонію у літературному процесі й гаслом ''союзник або ворог'' (черговою відозміною відомого – ''хто
не з нами, той проти нас''), посилення нагінок на ВАПЛІТЕ (на початку 1928 р. організація вимушено
самоліквідувалася) – усе це сповіщало посилення тоталітаризації літературно-мистецького життя УСРР.
Постанова політбюро ЦК КП(б)У ''Політика партії в справі української художньої літератури'' від
15 травня 1927 р. накреслювала бажану для більшовиків перспективу уніфікації форм літературної
самоорганізації – згуртування ''письменницьких сил'' на ґрунті більшовицької ідеології у єдиній спілці
радянських письменників. У ній йшлося про те, що ''ідейні розходження в галузі літературних форм і
напрямів, що стоять і хотять стояти за завданням соціалістичної культури – не можуть набирати форм
ворожнечи, повинні проходити на об’єднуючому ґрунті пролетарської солідарности, що висовує перед
всіма літературними угрупованнями завдання їх об’єднання у Всеукраїнську Федерацію Організації
Радянських Письменників, яка має об’єднати в собі також літературні групи національних меншостей на
Україні...'' [19]. У цьому партійному документі було закладено підвалини подальшої політики ВКП(б)–
КП(б)У щодо літературно-мистецької інтелігенції республіки й, відповідно ''необхідність'' в
обслуговуванні ідеологічних потреб тоталітарного режиму.
Наступна постанова ЦК ВКП(б) ''Про перебудову літературно-художніх організацій'' від 23 квітня
1932 р. підвела риску під попереднім, відносно ліберальним етапом розвитку літературно-мистецького
життя СРСР та УСРР з його різноманітністю художніх об’єднань і угруповань. У документі
констатувалося: ''За останні роки на основі значних успіхів соціалістичного будівництва досягнуто
великого […] зростання літератури й мистецтва. Кілька років тому, коли в літературі наявний був ще
значний вплив чужих елементів, які особливо оживилися в перші роки непу, а кадри пролетарської
літератури були ще слабкі, партія всемірно допомагала створенню і зміцненню особливих пролетарських
організацій у галузі літератури й мистецтва з метою зміцнення позиції пролетарських письменників та
працівників мистецтва [20: 43]''. У ній наголошувалося, що нині, коли вже виросли кадри пролетарської
літератури і мистецтва, рамки дотогочасних пролетарських літературно-художніх організацій (на кшталт
ВОАПП, РАПП та ін.) стали вузькими й перетворилися на гальмо подальшого розвитку художньої
творчості. ''Ця обставина створює небезпеку перетворити такі організації із засобу найбільшої мобілізації
радянських письменників та художників навколо завдань соціалістичного будівництва в засіб
культивування гурткової замкнутості, відриву від політичних завдань сучасності та від значних груп
письменників і художників, які співчувають соціалістичному будівництву'' [20: 43-44]. Згадка у цій
ухвалі про реорганізацію асоціацій пролетарських письменників була черговим лицемірством влади –
інших асоціацій просто вже не існувало. Об’єднання непролетарських чи аполітичних митців і
літераторів вже були ліквідовані комуністичною адміністрацією наприкінці 1920-х рр.
Важливим результатом трансформації літературних структур стало безпосереднє підпорядкування
республіканської письменницької Спілки (СРПУ) – Всесоюзній. Організаційно-структурний рівень
уніфікації зміцнювався ''методологічною'' настановою: формулюванням і директивним впровадженням
єдиного для всіх митців ''методу соціалістичного реалізму'', який окреслювався або як ''правдиве
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зображення дійсності в її революційному розвитку'', або як ''відбиття сучасного історичного процесу в
світлі ідеалів соціалізму''. Попри численні декларування свободи творчості й заклики писати правду,
метод став синонімом заідеологізованої схематизації життя й ''колонізації'' художнього бачення [15: 58].
Незважаючи на постійний ідеологічний та адміністративний тиск з’являються місцеві україномовні
видання: ''Зоря'' у Дніпропетровську, ''Металеві дні'' в Одесі, ''Літературний Донбас'' у Артемівську.
Побачили світ журнали окремих літературних організацій: ''Плужанин'', ''Плуг'', ''Нова генерація'',
''Авангард'', ''Західня Україна'', ''Вапліте'', ''Літературний ярмарок'', ''Пролітфронт'', ''Молодняк'', ''Гарт''
тощо. Стали виходити громадсько-політичні, технічні, наукові (про журнал ''Україна'', один із провідних
у цьому ряду, мова йшла у попередньому параграфі), театральні, музичні журнали. У 1928 р. загальна
кількість журналів, які видавалися українською мовою, сягнула 232 назв, що становило 71,2 % від їхньої
загальної кількості. За тиражем частка українських видань складала 70 %. 1929 р. українські часописи
вже становили 84 % загального накладу [21: 278].
Події пов’язані з українським національним відродженням створили нову ситуацію у театральному
житті. Виникли нові українські театральні колективи, провадився пошук нових стилів та принципів
сценічного дійства (в значній більшості спрямованих на відхід від етнографічно-побутового театру).
Найяскравішим періодом у житті нового українського театру був час 1922 – 1923 pp. Саме тоді
виокремилися три провідних театри, які уособлювали магістральні напрямки театрального мистецтва:
''Березіль'' Л. Курбаса, театр ім. М. Заньковецької та театр ім. І. Франка. Саме ці колективи були
зразковими для решти театрів УСРР, які набували україномовного статусу.
Уже у перших нормативних актах з визначення українізаційного курсу приділялося чимало уваги
театрові. У декреті РНК УСРР ''Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх
установ'' від 27 липня 1923 р. йшлося про організацію у Харкові українського державного театру та
українських театрів на місцях, вжиття заходів щодо створення ''українського революційного
театрального репертуару''. Під тиском директив центральних органів місцеві партійні структури теж
були змушені сприяти українізації театру. У серпні 1926 р. бюро Харківського окружкому КП(б)У
погодилось на переведення Червонозаводського театру на українську мову, але із застереженням – ''щоб
у цьому театрі проводилась пролетарська ідеологія''. Одночасно було прийнято рішення відмовити трупі
М. Садовського у постановці п’єс у цьому театрі.
Отже, активізація культурно-мистецького життя, створення мережі різноманітних творчих
організацій – були прямим наслідком проголошення нової економічної політики (як у плані створення
умов для розв’язання економічних завдань непу, так і як заходи політичного впливу партії на суспільство
за нових умов). Саме через активізацію просвітницького руху і літературного життя партія сподівалася
посилити свої позиції у республіці. Літературно-мистецьке життя стало одним із засобів проведення
радянською владою своєї політики, при чому пріоритетність у вирішенні економічних та соціальних
проблем нерідко призводила до нехтування культурними цінностями (особливо, коли йшлося про
проведення різних ''кампаній''). Серед негативних чинників перебігу культуротворчого процесу загалом
варто виділити: тенденцію до заідеологізованості (перенесення в культурну сферу політичних штампів,
що найбільш повно виявилося у насадженні класового підходу до оцінок подій і явищ, що й вело до
деморалізації та уніфікації); деструктивно-цивілізаційні впливи (порушення генетичного ядра, що було
домінантою у структурі культури, вихолощення сакрального змісту шляхом підміни справжніх духовних
цінностей догматами комуністичної псевдорелігії).
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Когут О. В. Литературно-артистические процессы в Украине в 1920 – 1930-х гг.
В статье проанализированы общественно-политические и литературно-артистические
трансформации на протяжении 1920 – 1930-х годов в Украинской Советской Социалистической
Республике. Доказано, что тоталитаризация всех сфер жизни, которая пришла на смену сравнительно
либеральной эре ''новой экономической политики'' с ''украинизацией'' вынуждала руководящий
большевисткий режим к стремительному формированию собственной тоталитарной идеологической
концепции. Централизированное государство СССР с существенно декоративными ''правами'' союзных
республик создало схему – единая руководящая партия – единая идеология – единый позволенный метод
для литературно-артистической сферы – ''социалистический реализм''.
Ключевые слова: национальная культура, литература, интеллигенция, кадры, репрессии.
Kogut O. V. Literary and Artistic Processes in Ukraine in 1920 – 1930th
The article deals with the analysis of social and political, as well as literary and artistic transformations in the
Ukrainian SSR during 1920-1930th. It is proved that the totalirization of all spheres of life, which replaced the
relatively liberal era of the ''New Economic Policy'' with ''Ukrainization'', prompted the ruling of the Bolshevsts'
regime to the rapid formation of its own totalitarian ideological conception. The centralized USSR state with
purely decorative ''rights'' of union republics created the scheme – sole ruling party – sole ideology – sole
allowed method for literary and artistic sphere – ''socialist realism''.
Key words: national culture, literature, intelligentsia, work force, repression.

196

УДК 81-11:811.161

Ю. В. Кравцова,
доктор филологических наук, доцент, профессор
(Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев)
kravtsovaju@rambler.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статья посвящена актуальным проблемам лингвоконцептологии, сформировавшейся в
восточнославянском языкознании начала XXI в. Постепенно создается ее методологическая база,
категориально-терминологический аппарат, разрабатываются методики анализа концептов,
накапливается эмпирический материал, что требует научного осмысления и систематизации новых
знаний. Значимым представляется также выявление основных тенденций и прогнозирование
перспектив развития лингвоконцептологических исследований.
Ключевые слова: лингвоконцептология, концепт, концептуализация, концептосфера, концептуальный
анализ, концептуарий.
Постановка проблемы. Лингвоконцептология, сформировавшаяся в восточнославянском
языкознании начала XXI в. (Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. В. Воробьев,
О. П. Воробьева, В. И. Карасик, В. В. Красных, В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стернин,
Г. Г. Слышкин, А. И. Потапенко, В. К. Щербин и др.), предполагает комплексное описание концепта как
ментального конструкта, обладающего универсальными и этноспецифическими свойствами. Новая
интегративная отрасль лингвистики стремительно развивается, накапливая теоретический и
эмпирический материал, что требует научного осмысления и систематизации полученных знаний.
В последние годы появились отдельные работы аналитического характера (С. Г. Воркачев,
О. П. Воробьева, А. И. Потапенко, В. К. Щербин и др.), где отмечаются определенные достижения и
недостатки лингвоконцептологии, предпринимается попытка очертить круг ее первоочередных задач и
соответственно выделить важнейшие проблемы, в освещении которых наблюдается некоторое смещение
акцентов в связи со степенью разработанности тех или иных вопросов и спецификой их решения в
российской, украинской и белорусской науке. Однако многие теоретические положения и практические
результаты нуждаются в уточнении и унификации. Кроме того, значимым представляется выявление
основных тенденций и прогнозирование перспектив развития лингвоконцептологии.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучение концептов приобрело в последнее время,
как отмечают некоторые лингвисты (С. Г. Воркачев, О. П. Воробьева, В. К. Щербин), массовый характер.
Количество публикаций, содержащих в своем названии слово "концепт", продолжает интенсивно расти.
Одной из первых работ, в которых прогнозировалось становление лингвистической концептологии и
давалось обоснование ее статуса как самостоятельной науки, была статья С. Г. Воркачева (2002). В ней
подчеркивалось, что "категориальный аппарат лингвоконцептологии должен быть направлен на
исследование структуры и специфических свойств концептов как ментальных сущностей особого рода,
на определение их формы в зависимости от области бытования – концептологическую топологию, на
описание их гомоморфных характеристик – концептологическую аспектацию" [1: 82]. В последующих
статьях автора (2007, 2011) приведены некоторые итоги развития лингвоконцептологии.
С работой С. Г. Воркачева (2011), в которой дана оценка результатов исследований российских
лингвоконцептологов, перекликается работа О. П. Воробьевой (2013), содержащая обзор публикаций
украинских специалистов в данной области. В ней представлено "обобщение основных достижений
концептологии как области когнитивных студий, сложившейся в отечественной лингвистике;
формулировка проблем, требующих решения в рамках лингвоконцептологии и художественной
концептологии; выявление некоторых недостатков и просчетов в трактовке и анализе концептов" [2: 11].
Автор анализирует существующие типологии и алгоритмы моделирования концептов.
В работе В. К. Щербина (2013) рассматриваются предпосылки, этапы становления и развития
восточнославянской лингвоконцептологии и некоторые особенности ее национальных (русского,
украинского и белорусского) вариантов. Автор акцентирует внимание на формировании двух основных
направлений науки о концептах: "1) выявление и описание концептов посредством изучения текстов
разных жанров; 2) систематизация выявленного концептологического материала путем формирования
соответствующих концептосфер, концептуальных систем и полей, а также представление последних в
виде разнотипных словарей концептов" [3: 54], получивших специфическую реализацию в национальной
науке, и различных "дисциплинарных концептологий".
Вследствие сложности и многомерности понятия "концепт" оно до настоящего времени не имеет
достаточно четкой дефиниции, а вопросы о его сущности, свойствах, структуре, типах, способах
репрезентации, методике анализа и описания по-прежнему остаются дискуссионными.
© Кравцова Ю. В., 2015
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Формулировка цели. В данной работе на основе анализа последних публикаций описываются
актуальные проблемы лингвоконцептологических исследований.
Изложение основного материала исследования. Лингвоконцептология сложилась на синтезе
концептологических идей лингвокогнитологии и лингвокультурологии. При лингвокогнитивном подходе
(Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, В. А. Маслова, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, З. Д. Попова,
И. А. Стернин, Е. В. Рахилина, А. Н. Приходько и др.) концепт понимается как ментальное
образование в сознании человека, компонент общей концептуальной картины мира (по определению
Е. С. Кубряковой, "единица ментальных или психических ресурсов сознания, отображающая знание и
опыт человека") и исследуется содержание и структура концептов, их роль в качестве универсальных
категорий. Лингвокультурологический подход (Н. Д. Арутюнова, Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов,
С. Г. Воркачев, В. В. Воробьев, В. И. Карасик, В. В. Колесов, В. В. Красных, М. В. Пименова,
Г. Г. Слышкин, Т. В. Радзиевская и др.) предполагает рассмотрение концепта как элемента культуры,
концептосферы того или иного народа, т. е. данное ментальное образование приобретает
этноспецифический характер (по определению Ю. С. Степанова, "сгусток культуры в сознании
человека"), и изучает национально-культурное своеобразие концептов, их место в концептосфере
данного этноса. Лингвокогнитивный и лингвокультурологический подходы к изучению концепта
пересекаются и взаимодополняют друг друга. Так, В. И. Карасик отмечает, что "концепт как
ментальное образование в сознании индивида есть выход на концептосферу общества, т. е. в конечном
счете на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который
становится достоянием индивида" [4: 117]. С. Г. Воркачев считает, что "лингвокогнитологические
исследования имеют типологическую направленность и сфокусированы на выявлении общих
закономерностей в формировании ментальных представлений", а "лингвокультурология ориентируется
скорее на изучение специфического в составе ментальных единиц и направлена на описание
отличительных семантических признаков конкретных концептов" [5: 16].
В зависимости от концептологической топологии можно выделить такие активно разрабатываемые
направления исследования концептов, как: 1) этнокультурная лингвоконцептология, изучающая
содержание концептов той или иной этнокультуры, способы их объективации средствами данного языка
(Д. С. Лихачев, А. П. Бабушкин, С. Г. Воркачев, В. А. Маслова, М. В. Пименова, Т. В. Радзиевская,
Г. Г. Слышкин и др.); 2) сопоставительная лингвоконцептология, ориентированная на выявление общих
и национально-специфических концептов, а также этнокультурных компонентов в структуре
универсальных концептов (И. А. Голубовская, В. В. Колесов, М. В. Пименова, А. Н. Приходько,
И. А. Стернин и др.); 3) художественная лингвоконцептология, исследующая соответственно
художественные (текстовые) концепты как единицы идиоконцептосфер разных писателей
(Н. В. Александрович, Е. М. Кагановская, В. И. Кононенко, В. А. Маслова, Л. В. Миллер, Л. А. Петрова и
др.); 4) политическая лингвоконцептология, направленная на установление политических концептов
(В. Л. Кравченко, В. П. Макаренко, П. Н. Мирошниченко, С. С. Неретина и др.); 5) научная
лингвоконцептология, изучающая научные концепты в различных терминосистемах (Н. Д. Арутюнова,
В. Л. Иващенко, В. В. Красных, О. А. Митрошенков, В. К. Щербин и др.); 6) лингвоконцептография,
занимающаяся созданием концептуариев – словарей, в которых описываются этнокультурные концепты
(Ю. С. Степанов, В. В. Жайворонок, В. И. Карасик, И. А. Стернин, В. П. Руднев, А. И. Потапенко и др.).
Активно формируется терминосистема лингвоконцептологии (концепт, концептуализация, имя
концепта, номинативное поле концепта, моделирование концепта, репрезентация концепта, методика
концептуального анализа, концептуарий и др.), однако вопрос о природе основного объекта данной
лингвистической отрасли остается до конца невыясненным.
Изучение концепта в разных аспектах привело к появлению многочисленных дефиниций: "результат
столкновения усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего" (Д. С. Лихачев);
"оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и
языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике" (Е. С. Кубрякова); "сложное
ментальное образование, отмеченное лингвокультурной спецификой" (С. Г. Воркачев); "вербализованное
понятие, отрефлектированное в категориях культуры" (Р. М. Фрумкина); "семантическое образование,
характеризующее носителей определенной этнокультуры" (В. А. Маслова); "информационная
когнитивная структура сознания, определенным образом организованная и встроенная в коллективную
или индивидуальную концептосистему" (Е. А. Селиванова) и др. Существование разных интерпретаций
данного понятия обусловлено, по мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, тем, что "концепт – категория
мыслительная, ненаблюдаемая и это дает большой простор для ее толкования" [6: 21]. Поэтому
перечисленные определения не взаимоисключают, а подчеркивают разные стороны концепта как
ментального конструкта и способы его проявления.
К настоящему времени сложилось три основных точки зрения на сущность концепта. Он понимается
как: 1) ключевой элемент культуры в ментальном мире человека, так как культура является
совокупностью взаимосвязанных концептов (Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик и др.);
2) посредник между словом и реальностью, результат взаимодействия значения с национальным и
личным опытом носителя языка (Д. С. Лихачев, Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев и др.); 3) семантическое
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образование, порождение смысла, потому что единственным способом формирования концепта является
семантика (Н. Д. Арутюнова, Н. Ф. Алефиренко, А. П. Бабушкин, В. А. Маслова и др.). Однако многие
исследователи (С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, С. Х. Ляпин и др.) отмечают, что концепт – это
разноуровневое явление, относящееся к сферам сознания, культуры, языка и соответственно
включающее понятийный, культурный, образный, ценностный, этимологический, значимостный
компоненты, поэтому "споры относительно природы и сущности концепта продолжаются и, наверное,
будут продолжаться до бесконечности" [7: 66]. Следовательно, проблема понимания концепта до
настоящего времени остается окончательно нерешенной.
В круг проблем лингвоконцептологии входит установление признаков концепта. Концепт как
основная операционная единица познания мира, отражения человеческого опыта и фиксации знаний о
реальности отражает национальную специфику мышления носителей этнокультуры. Он обладает
целым рядом свойств, свидетельствующих о сложности и некой противоречивости его природы, что
отмечается в работах Е. С. Кубряковой, В. А. Масловой, С. Г. Воркачева, Е. А. Селивановой и др.
Однако различные толкования концепта обусловили и установление разных его признаков. Так,
В. А. Маслова характеризует его как: минимальную единицу человеческого опыта; основную единицу
обработки, хранения и передачи знаний; объект, границы которого подвижны; социальный объект;
основной элемент концептосферы, отражающий национальный менталитет [8]. Е. А. Селиванова
отмечает такие признаки концепта, как: неизолированность; открытость, неисчерпаемость содержания;
существование в пределах концептуального домена; целостность и нежесткая структурированность;
динамизм и креативность [9]. Отсутствие единства в описании признаков концепта как ментального
конструкта обусловливает необходимость дальнейшего изучения его сложной природы.
Важнейшей проблемой лингвоконцептологии является репрезентация концепта – его именование и
способы выражения средствами языка. Данное ментальное образование при описании наделяется
неким именем – языковым знаком (как правило, словом), передающим содержание концепта наиболее
полно и адекватно, хотя иногда при характеристике одного и того же концепта наблюдаются парные
(синонимичные) имена (к примеру, "Истина" / "Правда"), что, естественно, нуждается в унификации.
Концепт содержит весь семантический потенциал репрезентирующих его средств: 1) значения,
зафиксированные в толковых словарях; 2) различные языковые реализации данного смысла
(фразеологизмы, паремии, синонимы и т. п.); 3) ассоциативные смысловые приращения, которые
существуют в сознании носителей языка и могут быть представлены в речи. При таком понимании
концепт выступает структурным элементом не только концептуальной, но и языковой картины мира.
Для экспликации всего содержания концепта в процессе лингвистического анализа нужны не
только обширные лекскографические данные, но и значительное количество фактов речевой
коммуникации. Поэтому исчерпывающее описание содержания того или иного концепта, что отмечается
некоторыми исследователями (З. Д. Попова, И. А. Стернин), представляется очень сложным, так как, вопервых, он изучается в основном на определенном корпусе текстов, поэтому трудно выявить все
индивидуально-речевые (в отличие от языковых) его реализации; во-вторых, концепт как ментальный
конструкт не поддается полной вербализации его понятийных составляющих (когнитивных признаков).
Однако активизация исследований в данной области будет способствовать наиболее полному описанию
концептов, а значит, более глубокому пониманию сущности и механизмов национального мышления.
Одной из основных лингвоконцептологических проблем является структурация концепта. Концепт,
являясь сложным ментальным комплексом, включает, помимо основного смыслового содержания, и
другие структурные элементы. Однако в многомерной структуре концепта ученые обнаруживают разные
его компоненты. Так, Ю. С. Степанов полагает, что в концепте выделяется три основных слоя:
буквальный смысл (внутренняя форма), пассивный (исторический) и новейший (актуальный и активный)
[10]. На многокомпонентную структуру концепта указывает и В. И. Карасик, вычленяющий в нем
образный, понятийный и ценностный компоненты. С. Г. Воркачев также выделяет в концепте три
составляющие – понятийную, образную и значимостную. Г. Г. Слышкин вычленяет в структуре концепта
четыре зоны: интразону (признаки концепта, отражающие собственные признаки денотата) и экстразону
(признаки концепта, извлекаемые из паремий и переносных значений); квазизону и квазиэкстразону,
связанные с определенными формальными ассоциациями [11]. З. Д. Попова и И. А. Стернин считают,
что необходимо разграничивать содержание концепта и его структуру. "Содержание концепта
образовано когнитивными признаками, отражающими отдельные признаки концептуализируемого
предмета или явления и описывается как совокупность этих признаков". Оно "внутренне упорядочено по
полевому принципу – ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. <…> Структура концепта включает
образующие его базовые структурные компоненты разной когнитивной природы и описывается как
перечисление когнитивных признаков, принадлежащих каждому из этих компонентов концепта" [12:
142]. Как видим, проблема структуры и содержания концепта остается до конца невыясненной.
В лингвоконцептологических исследованиях разрабатываются различные классификации
концептов (С. Г. Воркачев, О. П. Воробьева, В. И. Карасик, В. А. Маслова, М. В. Пименова,
Г. Г. Слышкин и др.). Так, В. А. Маслова подразделяет их на такие типы: 1) по носителям:
универсальные, этнокультурные, социальные, индивидуальные; 2) по функционированию в речи
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(тексте, дискурсе): политические, религиозные, педагогические и т. д.; 3) по тематике: нравственные,
эмоциональные, пространственные и т. п. М. В. Пименова выделяет парные (имена концепта
синонимичны), бинарные (имена концепта антонимичны), эквивалентные (это, по сути, универсальные
концепты). В некоторых работах (С. Г. Воркачев, О. П. Воробьева, В. К. Щербин) систематизированы
и подробно описаны имеющиеся в специальной литературе классификации концептов по разным
параметрам, хотя, как отмечает С. Г. Воркачев (2013), они не поддаются типологизации на основе
какого-либо единого классификационного признака и построение исчерпывающей классификации
концептов проблематично. На наш взгляд, учитывая многообразие разработанных типологий,
классификация концептов все же нуждается в определенной унификации.
В лингвоконцептологии существуют различные методики анализа и описания концептов
(М. В. Пименова, В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.). Так, М. В. Пименова считает, что
методика их исследования "заключается в интерпретации значения конструкций, объективирующих те
или иные особенности концептов; в выявлении частотных (свойственных многим концептам)
таксономических характеристик и определении по этим характеристикам общих типологических
признаков исследуемых концептов. Затем – на их основе – обобщение особенностей концептов, а также
выделение концептуальных структур, когнитивных моделей и языковых схем актуализации исследуемых
концептов в сравниваемых языках" [13: 95]. В. А. Маслова предлагает следующие этапы анализа концепта:
1) на основе текстовых материалов определить референтную ситуацию, с которой соотносится концепт;
2) установить место концепта в языковой картине мира и национальном языковом сознании через
обращение к энциклопедическим и лингвистическим словарям с целью выявления ядра концепта; 3) учесть
особенности этимологии слова; 4) привлечь к анализу разнообразные контексты (поэтические, научные,
публицистические и т. д.) с целью выявления периферии концепта; 5) сопоставляя полученные результаты
с анализом ассоциативных ядерных связей, сделать выводы о смысловой связи данного концепта с
другими; 6) проинтерпретировать концепт в разных видах искусства [14]. З. Д. Попова и И. А. Стернин
выделяют такие этапы концептуального анализа: 1) построение номинативного поля концепта; 2) анализ и
описание семантики языковых средств, входящих в номинативное поле концепта; 3) когнитивная
интерпретация результатов описания семантики языковых средств – выявление когнитивных признаков,
формирующих концепт как ментальную единицу; 4) верификация полученного когнитивного описания у
носителей языка (данный этап факультативен); 5) описание содержания концепта в виде перечня
когнитивных признаков [15]. И хотя к настоящему времени сложилась более или менее согласованная
методика описания концептов, единого алгоритма моделирования концепта пока не выработано.
Спорным является вопрос о структурации концептосферы. В любой культуре концептуальная картина
мира складывается из определенного ряда универсальных концептов (к примеру, "Жизнь" и др.), но у
каждого народа они дополняются этноспецифическими компонентами, в целом создающими основу
национального мировидения. Она является динамическим образованием, находящимся в состоянии
непрерывного развития и подвижности. Для обозначения данного понятия В. В. Красных ввела термин
"когнитивная база", под которой понимается "определенным образом структурированная совокупность
обязательных знаний и национально-детерминированных и минимизированных представлений того или
иного лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители национально-культурного
менталитета" [16: 61]. Ю. Е. Прохоров также утверждает, что "принадлежность к определенной культуре
определяется наличием базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессах социализации
индивидуумов в данном обществе, и достаточно стереотипного (на уровне этнической культуры, а не
личности) выбора элементов периферии" [17]. В. А. Маслова выделяет в структуре концептосферы ядро,
приядерную зону и периферию, причем ядро и приядерная зона, по ее мнению, преимущественно
репрезентируют универсальные и общенациональные знания, а периферия – индивидуальные.
З. Д. Попова и И. А. Стернин считают, что базовое стереотипное ядро знаний действительно существует,
но выделяется из индивидуальных концептосфер как некоторая их часть, в равной мере присвоенная
всеми членами лингвокультурного сообщества. Они различают не только национальные и
индивидуальные, но и так называемые "групповые концептосферы" (профессиональная, возрастная,
гендерная и т. д.). Таким образом, вопрос о структуре концептосферы остается открытым.
Дальнейшее развитие лингвоконцептологии в условиях национальной науки прогнозируется учеными
неоднозначно. Так, С. Г. Воркачев (2011) полагает, что в российском языкознании она эволюционирует
от экстенсификации концептологических исследований к их интенсификации – углублению и
детализации накопленного материала с целью выявления данных о структуре и наполнении этнического
менталитета носителей определенной лингвокультуры и установлению единой универсальной системы
лингвоконцептов через изучение отдельных концептов и отдельных национальных концептосфер и их
последующее сопоставление. О. П. Воробьева (2013) предполагает несколько возможных "сценариев"
для украинской лингвоконцептологии: экстенсивный (путем накопления данных о концептах,
описываемых по сходным алгоритмам); интенсивный (новые ракурсы исследования концептов);
интенсивно-экстенсивный (концептологические исследования междисциплинарного характера).
Наиболее перспективным, на наш взгляд, является интенсивный путь развития восточнославянской
лингвоконцептологии – дальнейшая систематизация и унификация накопленного теоретического и
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эмпирического материала на базе концептологических исследований одного или нескольких этносов.
Можно предположить также, что продуктивно будут развиваться художественная и политическая
лингвоконцептология на основе результатов изучения индивидуальных концептосфер в связи с
активизацией научного интереса в области лингвопоэтики и политической лингвистики. Кроме того,
значительный корпус данных о языковой репрезентации концептов найдет свое закономерное
применение в лингвоконцептографии – разработке новых концептуариев.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В лингвоконцептологии, объектом которой
является концепт как единица мышления и хранения информации, отражающая этнокультурную специфику,
разработаны основные методологические принципы и различные методики моделирования концепта,
сформирован категориально-понятийный аппарат, накоплен значительный эмпирический материал. Однако
вследствие сложности и многомерности концепта как ментального конструкта он до настоящего времени не
имеет единой дефиниции, а вопросы о его сущности, свойствах, структуре, языковой репрезентации и
методике анализа остаются дискуссионными и требуют дальнейшего научного осмысления. Перспективными
в восточнославянской лингвоконцептологии представляются сопоставительные исследования национальных
концептосфер и изучение идиоконцептосфер, что будет способствовать расширению и углублению знаний об
общей концептуальной картине мира и особенностях концептосфер разных этносов и найдет
непосредственное отражение в лингвоконцептографической практике.
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Кравцова Ю. В. Актуальні проблеми лінгвоконцептологічних досліджень.
Статтю присвячено актуальним проблемам лінгвоконцептології, яка сформувалася у
східнослов’янському мовознавстві початку XXI ст. Поступово створюються її методологічна база,
категоріально-термінологічний апарат, розробляються методики аналізу концептів, накопичується
емпіричний матеріал, що потребує наукового осмислення та систематизації нових знань. Значущим
видається також виявлення основних тенденцій і прогнозування перспектив розвитку
лінгвоконцептологічних досліджень.
Ключові слова: лінгвоконцептологія, концепт, концептуалізація, концептосфера, концептуальний
аналіз, концептуарій.
Kravtsova Yu. V. Actual Problems of the Linguistic-Conceptological Research.
The article deals with actual problems of linguistic conceptology formed in the East Slavonic linguistics in the
beginning of the XXIst century. The object of linguistic conceptology is a concept as a unit of thinking and
storing the information about the reality, reflecting the national and cultural specificity of an ethnic group. The
main principles and different methods of modeling the concept are developed, a categorial and conceptual
apparatus is formed, the considerable empirical material is accumulated. However, due to the concept
complexity and multidimensionality as the mental construct, it still does not have the uniform definition, and the
issues of its properties, structure, language representation and the methods of analysis remain debatable and
require further comprehension. The most important problems of linguistic conceptology are concept
representation, concept structuration, classification of concepts, technique of analysis and description of
concepts, structuration of conceptual sphere etc. The most prospective way is the intensive development
of linguistic conceptology – further systematization and unification of the accumulated theoretical and empirical
material on the basis of the conceptological studies of ethnic groups. The contrastive studies of national concept
spheres and studies of individual concept spheres are prospective in linguistic conceptology. They will promote
expanding and deepening the knowledge about the general conceptual picture of the world and peculiarities of
the concept spheres of different ethnic groups, as well as find the direct reflection in the linguistic
conceptographic practice.
Keywords: linguistic conceptology, concept, conceptualization, conceptual sphere, conceptual analysis.
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''ПОГРАНИЧЧЯ'' – ОНТОЛОГІЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ І ВІЗІЙ
Культурні моделі вирізняються неабиякою релятивністю і високим рівнем культурної та мовної
інтерференції, що пояснюється спільною історією, а також досвідом сусідського буття на спільних
територіях. За таких умов відбувається формування спільної пограничної етнокультурної моделі, де
антиномія ''центр – периферія'' пом’якшується категорією пограничності.
Ключові слова: пограниччя, культурна модель, лімінальний простір, культурна інтерференція,
антиномія ''центр – периферія''.
Проблеми співіснування, інтерференції та взаємопроникнення культур і літератур знаходилися в центрі
як політичного, так і художньо-естетичного поступу протягом багатьох століть, набуваючи особливої
актуальності у ХХІ столітті, підтвердженням чого є підвищена увага до них літературознавців саме
останнім часом. Це явище пояснюється необхідністю досліджень сучасних еволюційних і революційних
геополітичних, суспільних та етнокультурних перетворень світового масштабу, які призводять до занепаду
й трансформацій філософських, ідеологічних, нарешті, ментальних та естетичних канонів і таксономій
багатьох цивілізацій, серед яких західна, мабуть, зазнала найбільших змін. Перетворення – перестворення
на ''стиках'' культур виявляються в новоз’явлених антиноміях і дихотоміях постмодерної культури й
літератури, що актуалізувалися на тлі невпинної глобалізації та одночасно паралельно існуючої
регіоналізації, здається, ще донедавна непорушних моделей ''монокультур''.
Зазначимо, що європейська культура, у тому числі в її візантійській моделі, що створювалася на
території від Кавказу на Сході та до Сицилії й Венеції на Заході, не могла зводитися лише до ''вузько''
національної домінанти й ''штучно'' обмежуватися нею. Тому вона є своєрідним етнокультурним
мегатекстом, що презентує розмаїття ментальностей, думок і мов, плюралізм художніх стилів та моделей,
передусім, позначена інтелектуально-культурною відкритістю [1: 13]. Подібна візія є свідченням
пограничності палімпсестів культур європейської цивілізації, генези художнього тексту в діахронії та
синхронії, польської й української літератур зокрема, що формувалися шляхом взаємовпливів та
взаємообміну цінностями із зовнішнім світом і відчували імпульси двох пограничних цивілізаційних
моделей – грецько-візантійської та римсько-латинської [1: 13].
Сучасні суспільні, політичні та економічні перетворення призвели до того, що в більшості
європейських країн місце моноглосної культурної моделі посіли моделі поліглосії та мультикультуралізму
[2: 5-6], що, у свою чергу, стало іманентною часткою ідентичності Європи, особливо Центральної, де
політичні кордони змінювалися значно швидше, ніж культурні [3: 7].
Варто зазначити, що на початку тридцятих років минулого століття праця О. Г. Пітта-Ріверса
''Зіткнення культур і контакти рас'' [4: 18] викликала неабиякий науковий інтерес у дослідників різних
галузей та напрямків, у тому числі літературознавців, які займалися проблемами міжнаціональних,
міжкультурних стосунків у площині порівняльного літературознавства. У своїй роботі англійський автор
намагався обґрунтувати доцільність використання поняття ''зіткнення культур'' з метою аналізу
суспільних явищ у повоєнній Європі. Проблема одразу опинилася в центрі наукового дискурсу.
Запропонована дефініція постійно інтерпретувалася залежно від контексту конкретної етнополітичної
ситуації, набуваючи при цьому нових сенсів і значень. Аналізуючи еволюцію семантики цього терміну,
можна помітити тенденцію від негативно-нейтрального (конфліктного) до позитивного (контактногармонійного) розуміння сутності пограниччя. Новітнє розуміння феномену багатокультурності
викликане метаморфозами суспільних процесів – глобалізацією та переосмисленням загальнолюдських
цінностей. Культурні пограниччя можна визначати як терен зустрічі, зіткнення, конфлікту, стикання,
сусідства, нарешті, – контакту та єднання літератур тощо. Полісемічність цієї етнокультурної моделі
вимагає більш детального аналізу.
О. Веретюк вважає, що інтердисциплінарна категорія ''пограниччя'' в кожній окремій дисципліні має
своє особливе значення, характерне тільки цій галузі науки, яке зазнає змін, нашарувань додаткових
сенсів у процесі розвитку самої науки. ''Незмінною залишається її основний загальний зміст, що
віддзеркалює найістотніший зв’язок предметів і явищ на / поблизу кордону, / перебування між чимось і
чимось / одним і другим'' [5: 14]. ''Стан перебування між або проміж'' – аналогічний зміст
постмодерністичного поняття ''лімінальність''.
Цікавий погляд на проблему ''пограниччя'' висловив польський літературознавець Е. Касперський [5].
Аналізуючи й обґрунтовуючи доцільність уживання цієї категорії в літературних дослідженнях, учений
виокремлює й описує три типи пограниччя, наголошуючи, що основне значення терміну ''пограниччя'', яке
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застосовується в літературній географії та літературному краєзнавстві, пов’язане з поняттям кордону й
прилеглими територіями. Ці кордони можуть бути міждержавними або міжрегіональними, проте вони завжди
виконують функцію поділу. До того ж, прикордонний простір має специфічні мовні й стильові ознаки, що
виникають із факту натуральних контактів між представниками обох сторін пограниччя. Художня література,
яка біографічно чи тематично пов’язана з пограниччям, найчастіше відтворює наявну суспільно-культурну
модель регіону, ознакою якої є поліфонія та діалогізм, а також певний екзотизм [6: 9] ''іншого'', який за
межами певної моделі, з одного боку, часто ставав об’єктом підвищеної уваги представників іншої ментальної
моделі, а з другого – поштовхом для запозичень та інтерпретацій ''іншого чужого''.
Варто також зазначити, що цілком протилежні механізми визначають другий тип пограниччя –
екстериторіального, загальнодоступного, універсального [7: 8], де завдяки вільному пересуванню
відбувається культурна дифузія, мовна та стильова інтерференція різних етнічних і культурних спільнот, а
також літератур, у тому числі й тих, що існують у межах однієї суспільно-культурної системи. У цій ситуації
обмеження контактів виникає не стільки з факту наявності кордону, скільки з розбіжностей етнічних
ідентичностей, історичної пам’яті, колективної свідомості, мовних, культурних чи релігійних відмінностей,
художньо-літературних традицій. Фактичним пограниччям стають загальнодоступні для різних етнічних,
мовних чи релігійних груп місця та інституції, де відбувається комунікація, взаємовплив і текстуальна
фіксація. Загрозою для існування такого типу пограниччя є тенденції однобічного привласнення простору та
уодноріднення існуючих різниць і відмінностей (германізація, полонізація, русифікація, румунізація тощо).
Деякі вчені вважають, що саме таке несиметричне пограниччя, яке характеризується одним домінуючим
центром, становлять так звані південно-східні ''креси'' колишньої Речі Посполитої [5: 14].
Кордони культури можуть ретельно охоронятися як адміністративним центром, так і самою
літературою з її художніми механізмами функціонування тексту, спрямованими на самозбереження своєї
цілісності й самобутності естетичних моделей. Саме цей показник визначає рівень замкненості чи
відкритості культурної системи нації. Відокремленість та ізольованість пограниччя від центру / центрів,
відсутність істотних впливів зовні спонукають такі часопростори, зокрема польсько-українське
літературне пограниччя, тобто ''креси'', розвиватися за власними законами й принципами. В рамках цих
територіальних утворень художні літератури різних народів можуть мати відкритий характер, бути
прозорими й певною мірою здатними до інтерференції чи, навіть, діалогу. Якщо сусідують культури на
більш-менш однаковому рівні розвитку, то відбувається постійний обмін ідеями та творами / текстами.
Такі культури стають взаємозалежними, мають спільних митців, яким властива ідентичність пограниччя,
свідомість локальної приналежності, наприклад, як творчість А. Міцкевича чи М. Гоголя.
Контакти між представниками художнього слова різних національностей, незалежно від типу
адміністративно-географічних та політичних кордонів, створюють культурні моделі, змістовність яких
залежить від інтенсивності контактів. Саме в таких просторах усі процеси значно прискорюються,
оскільки ''центр'' не може їх стримувати чи істотно обмежувати, а тому пограниччя живе власним
життям. Тому саме тут формуються майбутні тенденції розвитку художньої літератури, зароджуються
культурні зв’язки, діалекти та мови, ідейні та ідеологічні феномени, що є неможливим у середовищі
істеблішменту центру. Нагадаємо, що контакти в опосередкованій чи неопосередкованій формах
сприяють розвиткові та еволюції.
Можливо, розгляд пограничності етнокультурних художніх моделей полегшить поняття регіоналізму
тому, що кожна дещо більша територіально країна стикається з проблемою регіонів. Регіони
географічно, історично, соціально, а іноді й етнографічно – різні, вони були і є результатом об’єктивних
довготривалих і складних процесів. Їхнє формування чи, навпаки, нівеляція залежать від того, наскільки
певна країна розмаїта своїми природно-рельєфними умовами, політичними традиціями, етнографічними
особливостями, нарешті, художньою літературою. Відтак можна стверджувати, що регіоналізм є
об’єктивним явищем у кожній великій країні. Він може бути як бар’єром, так і стимулом її розвитку [8].
Пограниччя є простором, що створювався носіями різних літературно-культурних традицій, тобто має
як фізичне, так і етнокультурне вираження, тобто є антропологізованим. Митець сприймає дійсність
крізь призму свого уявлення про простір і об’єкти, які його створюють. Саме завдяки ним та
ототожненню з ними відбувається осмислення простору й самоусвідомлення. Через це просторові
елементи пограниччя, особливо такі, як: дім, вікно, поріг, ґанок, подвір’я, паркан, вулиця, дорога, річка,
озеро, поле, лан, ліс, пагорби, село чи місто тощо мають розглядатися як символи художнього тексту, що
з’єднують світ людини з навколишнім середовищем. Посилаючись на У. Еко, Ст. Ульяш зазначає, що
культурні пограниччя розглядаються як особливий тип знакової спільноти, що застосовує відповідні
коди й символи [9: 9]. Тобто можна стверджувати, що художній образ, візія чи уявлення про пограниччя
змінювалися та еволюціонували разом зі свідомістю та баченням світу місцевого населення. Маємо
справу з єдиною взаємозалежною бінарною системою ''людина – суспільство''. К. Заяс надає пограниччю
більш просторового значення, розглядаючи його як ''місце затирання культур, необов’язково конфліктне,
проте завжди вписане в реляції ''Свій – Чужий'' [10: 245]. Ситуація пограниччя містить у собі
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фундаментальну суперечність: вимагає від художника слова чіткої ідентифікації, але водночас своєю
багатокультурністю робить її неможливою.
Говорячи про сутність змінного в часі та просторі антропологізованого культурного пограниччя,
треба чітко усвідомлювати складність цього феномену, який є своєрідною цілісністю антиномій центр –
периферія, свій – чужий, таких понять, як приватна вітчизна, національна ідентичність, колективна
свідомість, історична пам’ять тощо. Врахування зазначених вище особливостей суспільно-культурного
явища – культурного пограниччя, розуміння сутності механізмів і чинників, що його визначають,
дозволять досліднику зрозуміти, що літературне пограниччя є однією з етнокультурних моделей та
''досвідом різноманітності певної єдності'' [11: 180].
Варто наголосити, що питання культуротворчої ролі польсько-українського, польсько-литовського та
польсько-білоруського пограниччя й термінологічної доцільності вживання понять ''креси'' і ''пограниччя''
на зламі тисячоліть породили гостру дискусію в польських наукових колах [12: 101-109]. З одного боку,
група вчених і далі дотримується полоноцентричної візії пограниччя, наголошуючи на історикоцивілізаційній місії польської нації (М. Котер, Б. Гадачек, Я. Кольбушевський), з іншого, – усе частіше
робляться акценти на анахронічності ''асиметричної'' антиномії центр-периферія. У цій ціннісній дихотомії
знаком ''непольських'' теренів є ''маргіналізація, ізоляція і культурна стагнація''. Поняття ''креси'' нині
переосмислюється, передусім. як ''напрям експансії'', ''евфемізм'', утворений задля приховування специфіки
підлеглого регіону (К. Кваснєвський), у ньому підкреслюється ''квазі-географічність'', потенційна
''релятивність'' (Е. Касперський). Переоцінюється також образ ''людини пограниччя'', особливо в літературі.
Традиційно індивід розглядається як поліфонічна особистість, сформована в умовах мультикультуралізму
(Ю. Хлєбовчик) [13], а насправді може сигналізувати також про ''національну індиферентність'' мешканців
регіону (А. Ф’ют) [14]. Ст. Ульяш вважає, що на сьогодні феномен ''креси'' є культурною категорією, що
проявляються в символічному, сублімованому просторі та означає певний стан свідомості, тип вразливості,
форму уявлення, інакше кажучи, світосприйняття [15: 22].
Якщо сприймати польсько-українське пограниччя власне як макроетнокультурну модель, коли ми
аналізуємо художні твори чи спогади представників цього простору, може виникнути небезпека
трактування ''кресів'' винятково з позиції перцепції індивіда, світогляду окремих особистостей, чи то
дослідника, чи то досліджуваного. Звичайно, ми маємо всі підстави говорити про так звані ''приватні
креси'', ''креси'' А. Міцкевича, С. Гощинського чи Я. Івашкевича, проте вони мають розглядатися в
контексті загальних (колективних) та об’єктивних механізмів і тенденцій, що мали місце на
досліджуваних територіях. Для переважної більшості творців польської літератури ''приватні креси''
(мала вітчизна) були продуктом полоноцентричного колективного уявлення про ці землі й саме з цієї
перспективи відтворювалися в авторських художніх моделях світу.
Проте поняття ''креси'', на відміну від пограниччя, викликає низку застережень не тільки в
українських наукових колах [16: 72-73]. Щодо питання амбівалентності перцепції польсько-українського
порубіжжя слушно висловлюється З. Надер: ''Відомо, що поняття кресів не є популярним у наших
сусідів, особливо зі Сходу. Причина доволі проста, бо те поняття кресів, яке ми вживаємо, яке
розглядаємо з різних боків, є поняттям етноцентричним. Тому ми вважаємо дуже важливим взяти до
відома точку зору української сторони та всіх сусідніх народів'' [17: 292].
Цікавим аспектом досліджень є зв’язок між етнокультурою та літературою. Учені звертають увагу на
мультикультуральну літературу, аналізують мультикультуральні позиції у вивченні літератури,
наголошуючи на тому, що теперішній час характеризується трансформацією постмодернізму в
мультикультуралізм. Відомо, що проблема мультикультуралізму невіддільна від проблеми ідентифікації й
самоідентифікації. Не можна не погодитися з тим, що низка концептів, як, наприклад, різноманітність,
множинність, неоднорідність, самоідентифікація, стають ключовими в розгляді літературних моделей
ментальностей багатокультурного пограниччя.
Більшість науковців спирається на праці Дж. Гартлі, який згадане визначення розуміє як ''означення й
вивчення суспільства як такого, що вміщує численні відмінні, але взаємопов’язані культурні традиції та
практики, що часто асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. Відтак, варто
зазначити, що з визнання суспільства мультикультурним випливають два основні наслідки:
переосмислення уявлень про культурну єдність (цілісність) суспільства, що включає відмову від спроб
''інтегрувати'' різні етнічні групи, оскільки інтегрування передбачає перетворення на ''невідрізнену''
частку панівної культури; переосмислення поняття культурного розмаїття: треба враховувати владні
зв’язки й відносини домінування між різними культурними (етнічними, соціальними) групами,
аналізувати міжкультурні взаємини як такі між сильними (домінуючими) та слабкими (пригнобленими)
культурами, а не просто стимулювати ''інтерес до екзотичного''. Дослідник наголошує на тому, що всі
культури чи їхні елементи, представлені в певному ареалі, визначають спільну для всіх субкультурну
модель – образ-символ регіону, що презентує собою певний літературний канон, у якому окремі сегменти
створюють цілісність, а єдність проявляється через різнорідність, що можна трактувати як певну цілісну
художню етномодель певного часопростору.
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Підсумовуючи проспективну та ретроспективну онтологію поступу ментальної змістовності
стрижневого етнокультурного поняття ''пограниччя'', наголошуємо, передусім, на його місткості, що
спричинило надзвичайну популярність цього концепту в багатьох галузях як сучасної наукової
гуманітарної думки взагалі, так особливо в сучасній українській полоністиці зокрема. Дискусія щодо
змістовності та доцільності вживання наукового терміну польського літературознавства ''креси'', яке, без
сумніву, є правомірним, змістовним та самодостатнім і тотожним українському терміну ''пограниччя'', з
точки зору українського літературознавства й бачення лімінального простору, містить у собі елементи
експансивності. Безперечно, у такому контексті концепт ''пограниччя'' є більш всеохоплюючим,
об’єктивно
зумовленим
та
концептуально
обґрунтованим.
Інтердисциплінарність
та
багатофункціональність категорії ''пограниччя'' обумовлена її універсальністю, що, з одного боку,
відображає глибинні палімпсести сучасних цивілізацій і культур, держав, народів і регіонів, а з іншого, –
художньої літератури, що репрезентує ці ж самі цивілізації та культури, держави, народи й регіони.
Попри семантичну прив’язку ''пограниччя'' до кордонів (часто адміністративних), це етнокультурне
явище має апріорі ознаки екстериторіальності, універсальності й загальнодоступності, проявляючись у
літературі у формах відкритих моделей. Поліетнічні території, терени з різними етнокультурними
традиціями стають простором, де наявні взаємовпливи, відбувається міжкультурна комунікація, а згодом
і художньо-текстуальна дифузія. Механізми функціонування літературно-культурного пограниччя
визначаються його симетричністю та інтенсивністю впливів одного тексту на інший, одних художньодетермінованих концептів на інші. Такого типу макротексти є тереном зіткнення, конфлікту, стикання,
зустрічі, сусідства або контакту та єднання літературно-культурних етнотекстів тощо.
Безперечно, пограниччя є мультикультурним простором, на якому виникають конфлікти, але й
твориться міжкультурний діалог чи навіть, як це мало місце на польсько-українському пограниччі,
полілог. Культурне поліголосся є важливою складовою ідентичності Європи та фактом ''пограничного''
мегатексту, що визначає тип пограничної моделі.
Культурні моделі сусідніх народів старого континенту вирізняються неабиякою релятивністю й високим
рівнем культурної та мовної інтерференції, що пояснюється спільною історією, а також досвідом сусідського
буття на спільних територіях. За таких умов відбувається формування спільної пограничної етнокультурної
моделі, де антиномія ''центр – периферія'' пом’якшується категорією пограничності. Конфліктогенність не є
іманентною ознакою пограниччя, проте терен зіткнення завжди вписаний у реляції ''свій – чужий'', що може
модифікуватись у дихотомію ''свій – інший''. Пограничні етнокультурні літературні моделі, враховуючи, що
вони повинні розглядатися в синхронічному та діахронічному просторі художнього макротексту через призму
аксіологічних та імаголічних традицій суб’єкта-автора художнього тексту, визначаються носієм літературнокультурної традиції. Поліфонія та діалогізм художньої літератури пограниччя є відбитком суспільнокультурної моделі того чи іншого регіону, а представлені в текстах художні образи стають кодами-символами
етнокультурної спільноти та субкультури пограниччя.
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Сухомлинов О. М. ''Пограничье'' – онтология менталитетов и визий.
Культурные модели характеризуются высоким уровнем релятивности, культурной и языковой
интерференцией, что обусловлено общей историей, а также опытом совместного проживания на
общих территориях. При таких условиях происходит формирование общей пограничной
этнокультурной модели, где антиномия ''центр – периферия'' смягчается категорией пограничности.
Ключевые слова: пограничье, культурная модель, лиминальное пространство, культурная
интерференция, антиномия ''центр – периферия''.
Sukhomlynov O. M. ''Frontier'' – Ontology of Mentalities and Visions.
Cultural models are characterized by the high level of relativity, cultural and linguistic interference that is caused by
the common history, as well as the experience of living together in common areas. Under these conditions there is the
formation of the common border of the ethno-cultural model where the antinomy "center – periphery" category is
softened by marginal areas. Frontier ethnical cultural models, which should be envisaged in the synchronic and
diachronic space of the fictional macrotext through the prism of axiological and imalogical traditions, are determined
by the bearer of the literary and cultural traditions. Polyphony and dialogue in the fictional literature is the reflection
of the social-cultural model of the certain region, and presented fictional images in the texts become codes-symbols of
the ethno-cultural society and frontier subculture.
Keywords: borderlands, cultural model, liminal space, cultural interference antinomy "center – periphery".
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
У статті на матеріалі сучасних українських періодичних видань розглянуто мовні та позамовні причини
використання англомовних запозичень. Наведено приклади англіцизмів із різних сфер життєдіяльності
людини, які вживаються з метою позначення нових понять, предметів та явищ, що не мають аналогів в
українській мові, заміни словосполучень і описових зворотів однослівними найменуваннями, прагнення до
новизни та свіжості, емоційності й експресивності висловлювання, а також з метою утвердження
власного авторитету, демонстрації культурної та ділової переваги. Зосереджено увагу на
особливостях сучасних українських друкованих ЗМІ, недоцільному використанні варваризмів англійського
походження у публіцистичних текстах. Наголошено на необхідності правильного і доречного
використання лексичних одиниць з метою збереження мовної та культурної ідентичності.
Ключові слова: англомовні запозичення, причини запозичень, ЗМІ, варваризми.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та
практичними завданнями. Стрімкі зміни у соціально-економічному житті суспільства, поява Інтернету,
поглиблення міждержавних відносин, активізація міжнародних ділових, наукових, торговельних,
культурних зв’язків, розвиток інформаційних технологій, участь в олімпіадах, міжнародних змаганнях,
конкурсах, фестивалях тощо призвели до змін у сфері комунікації, появи великої кількості іншомовних
слів, передусім, англійського походження, їх широкого вживання носіями української мови.
Сучасні засоби масової інформації відображають різні сторони життя суспільства і процеси
перетворень у мові. Будь-яке явище чи подія в тому чи іншому вигляді знаходить відображення на
сторінках газет і журналів, екранах телевізорів, на сайтах Інтернету. Друковані ЗМІ у більшості випадків
є першим фіксатором, який реєструє появу лексичних інновацій. Саме в газетному тексті нове слово має
реальну можливість пройти стадію соціалізації.
У цьому контексті особливої гостроти набуває питання іншомовних запозичень у мові сучасних
друкованих ЗМІ. Увага науковців зосереджена не лише на тому, звідки і чому з’явилося запозичене
слово, але і як воно асимілювалося в мові, як підкорилася її граматичному ладу і фонетичним нормам, як
змінило своє значення у словниковому складі мови-реципієнта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки з’явилася низка досліджень, присвячених
окресленій проблематиці. Так, на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Л. М. Архипенко досліджує проблеми адаптації іншомовних лексичних запозичень в українському
мовному середовищі [1]. Автор виокремлює три етапи освоєння запозичень у мові і мовленні
(початковий, поглиблений, етап повного освоєння), аналізує причини запозичень, розглядає їх вплив на
результати адаптації іншомовних слів, визначає перспективність входження запозичених лексем до
словника української мови, подає аналіз результатів експериментальної перевірки освоєння деяких
англіцизмів пересічними носіями мови.
На матеріалі друкованих, електронних, теле- і радіомовних засобів масової інформації, художньої
літератури, розмовного мовлення, словників некодифікованої лексики Я. В. Битківська аналізує
семантичні процеси, які супроводжують появу новітніх англіцизмів на лексичному, словотвірному й
граматичному рівнях [2].
Англійським запозиченням у мові сучасної української реклами присвячена дисертація С. А. Федорця
[3]. У ній автор з’ясовує шляхи входження до лексичної системи сучасної української літературної мови
нових шарів лексики англійського походження на позначення назв комп’ютерної і побутової техніки,
новітніх видів спорту, досліджує семантичні особливості новітніх запозичень, які увійшли до
словникового складу сучасної української літературної мови через мову реклами, розглядає способи
адаптації англіцизмів на ґрунті української мови, аналізує специфіку функціонування сучасних
рекламних текстів та способи використання англіцизмів у них.
Склад новітніх англіцизмів в українській мові характеризує О. Дьолог [4]; аспекти засвоєння
англіцизмів у сучасній українській мові висвітлює Н. Попова [5]; англіцизми у сучасній українській,
російській і чеській мовах розглядає Б. М. Ажнюк [6]; Є. М. Козир висвітлює проблеми унормування
чужомовних запозичень [7]; англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології –
об’єкт дослідницької уваги С. Стецюк [8]. Різні аспекти окресленої проблеми розглядають В. В. Божко
[9], Л. П. Кислюк [10], П. О. Селігей [11] та ін. Однак питання доцільності вживання англіцизмів у
сучасній українській мові потребує окремої уваги.
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Мета статті – на матеріалі сучасних українських періодичних видань з’ясувати доцільність вживання
англомовних запозичень.
Виклад основного матеріалу. Інтенсивне проникнення англіцизмів в українську мову викликає
неоднозначну оцінку як серед науковців, так і серед представників громадськості. З одного боку,
запозичення – природний і необхідний процес, який збагачує мову, слугує джерелом нових коренів,
словотворчих елементів і точних термінів і є наслідком змін, що відбуваються в житті людини.
Іншомовні запозичення зазвичай не шкодять самобутності мові-реципієнта за умови, що властивий їй
граматичний лад залишається незмінним і не порушуються внутрішні закони мовного розвитку. Так,
П. Селігей зазначає, що ''нема підстав хвилюватися: запозичення не позбавляють нашу термінологію
своєрідності, адже вони впорядковуються нормами української мови, швидко пристосовуються до її
словотвірної та морфологічної систем, не порушуючи їхньої стабільності'' [11: 16].
З іншого боку, мовознавці вказують на надмірне і часто невиправдане використання іншомовних
запозичень, заявляють про необхідність очищення мови від ''чужих'' слів і захисту української мови від
агресивного вторгнення іншомовної лексики, передусім, англіцизмів, експансія яких загрожує втратою
мовної та культурної ідентичності. Приміром, В. Д. Радчук підкреслює, що ''чимало англіцизмів
попросту витісняє з обігу питомі українські слова, а це вже мовна агресія. Шкода від неї не лише Україні
– людство втрачає унікальні знаряддя пізнання світу. Знову-таки, коли ''лиха слава завконтори''
перекладається ''низьким рейтингом менеджера офісу'', маємо приклад зміни не лише мови, а й
свідомості'' [12: 40]. На цю проблему вказує і відомий культуролог І. Лосєв: ''Перевищення міри
корисного запозичення призводить до розчинення однієї культури в іншій, до асиміляції, до цілковитої
втрати духовного суверенітету культури'' [13: 23].
Багато новітніх англіцизмів успішно адаптувалися до системи української мови, виправдано
використовуються у різних сферах, позаяк мають певні переваги – стислість, офіційне стилістичне
забарвлення – і зазвичай не перешкоджають розумінню тексту. Вони здебільшого позначають нові
поняття, предмети та явища, що не мають аналогів у мові-реципієнті, стають міжнародними і в нинішню
епоху глобалізації значно полегшують процес комунікації (маркетинг, інвестор, дивіденд, дефолт,
дилер, тендер, пейджер, дисплей, хакер, сканер, принтер, Інтернет, ноутбук, курсор, ксерокс, веб-сайт,
байт, драйвер, монітор, чат, файл, роумінг, допінг, екзит-пол, маркер, степлер, файл, лазер та багато
інших). Наприклад: ''Про це повідомив дилер комерційного банку, передає УНІАН'' (''Високий замок'',
06.11.2014); '' … дефолт, як і нові девальваційні й інфляційні сплески, виглядають неминучими''
(''Дзеркало тижня'', 06.02.2015); '' … усі вони стоять на сигналізації-пейджері'' (''Високий замок'',
25.09.2012); ''Громадянська позиція'' не проходить – це показують всі екзит-поли'' (''Час'', 27.10.2014);
''Хакери зламали новий сканер відбитків від Apple'' (''Високий замок'', 23.09.2013); ''В єдиному ринку
роумінг не має ніякого значення, це економічне безумство …'' (''Дзеркало тижня'', 17.02.2014); ''За
крадіжку ноутбука буковинець отримає 6 років'' (''Час'', 09.12.2014); '' … велосипедист зізнався, що весь
цей час він приймав допінг'' (''Дзеркало тижня'', 28.10.2014); ''Згодом вилучено … клей, степлери, 4
рулони пакувальної плівки'' (''Час'', 05.06.2013); ''В руках вони тримали не дуже чіткий ксерокс
агітаційних листівок …'' (''Високий замок'', 09.12.2013).
Однією з особливостей друкованих ЗМІ є вживання різного виду новоутворень, які допомагають
наповнювати газетний текст певною часткою експресивності, налагодити таким чином контакт із
читацькою аудиторією. Мовленнєва виразність реалізується в ''ефекті новизни'', у прагненні до
незвичайності, свіжості уживаних лексичних одиниць, уникненні повторів одних і тих же слів, зворотів,
конструкцій тощо. У цьому контексті запозичення є більш яскравими на тлі нейтральних, стандартних
слів і виразів, тобто мають високий ступінь стилістичної маневреності в газетному тексті. Як стверджує
К. В. Ленець, ''журналістська практика підтримує традицію частого вживання запозичень, бо саме вони є
центром соціально-політичного лексикону, а газета прагне до постійного оновлення виражальних
засобів'' [14: 41]. Сюди можна віднести такі англіцизми, як: креативний (творчий), превентивний
(попереджувальний), комфорт (вигода, зручність), дискомфорт (незручність, прикрість), бренд (торгова
марка, знак якості), гламур (вишуканість, витонченість), гламурний (вишуканий, витончений), гуру
(майстер, знавець), кастинг (прослуховування, відбір), контент (зміст), паттерн (зразок, модель,
візерунок), перманентній (постійний), сервіс (обслуговування), топовий (найкращий, найважливіший),
фешенебельний (модний), шопінг (покупки), екстраординарний (надзвичайний), респект (повага),
респектабельний (шановний, який користується повагою) тощо. Наприклад: ''Нагороду за життєві
досягнення отримає також Аерін Лаудер, засновник і креативний директор AERIN …'' (''Високий замок'',
09.08.2013); ''Росіяни почали часто їздити до Польщі через шопінг'' (''Дзеркало тижня'', 04.02.2015);
''Унікальні таланти гуру громадського харчування продемонстрував на Весняному Фестивалі'' (''Експрес'',
29.01.2012); ''Ми працюємо над його якісною імплементацією, але превентивний ефект відчуємо вже
сьогодні'' (''Високий замок'', 24.12.2013); ''38-річному Вітальці-Бірчі влаштували всеукраїнський кастинг
''єдиної'' (''Експрес'', 13.09.2013); ''Технології, що сприяють автоматичному профілюванню й паттернаналізу телефонних дзвінків для виявлення приятельських зв’язків і знайомств, повинні підлягати …''
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(''Дзеркало тижня'', 27.07.2001); ''Вигляд у машинки – далеко не гламурний'' (''Високий замок'',
03.10.2012); ''Необхідно зректися цих заповітів старого світу і віддати будинки на реконструкцію під
фешенебельний готель…'' (''Дзеркало тижня'', 12.12.2014); ''У топовий список продуктів, через які
людина відчуває себе втомленою і розбитою, потрапили продукти...'' (''Експрес'', 26.08.2012).
Уживання іншомовних запозичень має бути обдуманим, при можливості їх варто уникати, а
обходитися засобами рідної мови. Не варто, однак, впадати і в іншу крайність – повне заперечення
вживання будь-яких запозичень та спроби не лише уникнути нових, але й замінити ті, які вже
закріпилися в мові. Адже іноді спроба замінити іншомовне слово рідним призводить до створення
громіздкої і малопридатної для використання фрази. Тому краще використовувати англіцизм
''мерчандайзинг'' замість ''діяльність, направлена на просування товару у сфері роздрібної торгівлі'';
''саміт'' замість ''зустріч на найвищому рівні''; ''лейбл'' замість ''товарна етикетка з фірмовим знаком'';
''ремікс'' замість ''новий варіант, переробка старої мелодії, пісні''; ''імпічмент'' замість ''позбавлення
повноважень вищих посадових осіб''; ''інавгурація'' замість ''вступ на посаду глави держави'';
''екстрадиція'' замість ''видача злочинця іншій державі''; ''спічрайтер'' замість ''особа, яка складає тексти
промов, виступів для державних діячів''; ''омбудсмен'' замість ''уповноважений з прав людини'' тощо.
Наприклад: ''Абсолютну перемогу … святкують платники податків, які взялися обстоювати своє право
обліковувати у витратах мерчандайзингові послуги'' (''День'', 13.07.2013); ''Саміт ЄС не зробить Путіну
того подарунка до Миколая, на який він так розраховував'' (''Експрес'', 18.12.2014); '' ... під лейблом
Європейського Союзу може бути власність, наприклад, країни-агресора'' (''Урядовий кур’єр'', 14.08.2014);
'' … в Сочі без її згоди був використаний ремікс пісні ''Хочешь'' (''Високий замок'', 09.02.2014);
''Рудьковський зареєстрував законопроект про імпічмент Януковичу'' (''Високий замок'', 21.02.2014);
''Інавгурація новообраного президента відбудеться 7 червня'' (''Високий замок'', 29.05.2014); ''Про це
йдеться в оприлюдненій у середу доповіді ''Назад до тортур: екстрадиція, примусове повернення та
переміщення у Центральній Азії'' (''Високий замок'', 03.07.2013); '' … до списку також увійшли
спічрайтер президента США Барака Обами … '' (''Високий замок'', 17.01.2013); ''Відбувається
блокування україномовних інтернет-сайтів для жителів Криму", – передає прес-служба омбудсмена''
(''Дзеркало тижня'', 03.02.2015).
Активне використання англіцизмів у ЗМІ є також результатом прагнення до всього модного,
престижного. На думку С. Караванського, поява англіцизмів в українській мові часто зумовлена не
потребою спілкування, а бажанням бути на рівні модної освіченості, відрізнятися своєю лексикою від
''сірих'' людей. Тому до ''престижних'' слів вдається не лише малоосвічена сільська ''знать'', а й високі
державні достойники [15: 60]. У гонитві за ідеальними уявленнями красива, екзотична форма набуває
часом більше значення, ніж сам зміст. Тому англіцизми, за допомогою яких людина утверджує свій
авторитет, заявляє свої претензії на культурну і ділову перевагу, є лише звучною формою, покликаною
епатувати слухачів, намаганням похизуватися малозрозумілими для оточення словами, але їхня
інформативна функція вельми обмежена. Таким чином, ''ми втрачаємо віру в самих себе: починаємо
боятися власних слів і зворотів. Там, де можна вжити своє слово, ми надаємо перевагу ''чужинцеві'' [7: 245].
Так, замість лексеми ''образ'' воліють використовувати ''імідж'', замість ''воротар'' – ''голкіпер'', замість
''нападаючий'' – ''форвард'', замість ''першорядний'' – ''пріоритетний'', замість ''показ'', ''ознайомлення'' –
''презентація'', замість ''бойовик'' – ''блокбастер'', замість ''вертоліт'' – ''гелікоптер'', замість ''найманий
убивця'' – ''кілер'', замість ''здійснення'', ''виконання'' – ''імплементація'', замість ''виборці'' – ''електорат''
тощо. Наприклад: ''Цілком можливо, що новий імідж боксера буде помітний вже на ''Арені Львів''.
(''Високий замок'', 29.09.2014); '' … регіони, в яких мешкає електорат ПР та Януковича'' (''Експрес'',
08.02.2014); ''Для нас питання (підготовки до Євро-2012) пріоритетне'' (''Дзеркало тижня'', 21.02.2011);
''Голкіпер збірної Коста-Рики готується до чвертьфіналу ЧС-2014 з тенісними м’ячами'' (''Високий замок'',
03.07.2014); ''… на території Національного заповідника "Софія Київська" відбулася презентація
книжки…'' (''Дзеркало тижня'', 06.02.2015); ''З київського ''Динамо'' хоче піти форвард'' (''Експрес'',
24.09.2013); ''Оптимальний варіант – доставка поранених гелікоптерами'' (''Дзеркало тижня'', 06.06.2014);
''Європейський комісар … Штефан Фюле називає головними викликами після підписання угод про
асоціацію з країнами Східного партнерства їх імплементацію …'' (''Високий замок'', 23.10.2013); ''Режисер
Зак Снайдер зніме блокбастер про протистояння двох супергероїв …'' (''Експрес'', 22.07.2013).
Неминучість проникнення іншомовної лексики в українську мову не означає, що будь-які запозичення
повинні вітатися. Так, однією з особливостей сучасних ЗМІ є значне поповнення її складу варваризмами,
здебільшого англійського походження (гуд бай, бойфренд, геймер, секонд-хенд, дедлайн, лав-сторі, окей,
івент, фейс, бебі-бум, меседж, хепі-енд, піпл, пліз, релакс, сейв та багато інших). Від інших іншомовних
запозичень варваризми відрізняються тим, що мають ''іноземний образ'', який різко вирізняє їх на тлі
української лексики. Більшість варваризмів позначають поняття, які мають аналоги у мові-реципієнті. На
відміну від інших англіцизмів вони позбавлені стилістичного забарвлення, науковості, мають обмежену
сферу вживання; залишаються за межами українського словника. Такі необґрунтовані англомовні
запозичення нерідко обумовлені браком мовної культури журналістів. Наприклад: ''Шева сказав ''гуд бай'' –
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і збірній, і молодіжці'' (''Експрес'', 19.11.2012); ''У примадонни української естради – новий бойфренд''
(''Експрес'', 09.11.2014); ''Український геймер Данило ''Dendi'' Ішутін потрапив у ТОП-10 найбільш
високооплачуваних у світі'' (''Експрес'', 17.07.2013); ''Магазини секонд-хенду, які з’являються у нас наче
гриби після дощу, хочуть заборонити'' (''Високий замок'', 25.02.2013); ''Через три місяці після дедлайну
двієчники Азарова запевняють…'' (''Експрес'', 07.12.2013); ''Нагадаємо, днями Кличко і Панеттьєрі знялися
у ніжній лав-сторі із новонародженою донечкою'' (''Експрес'', 25.12.2014); ''Багато хто каже: поганi
помаранчевi, я кажу – окей'' (''Експрес'', 04.07.2013) ''Організаторам нью-йоркського івенту потрібно було
зібрати 2271 учасника'' (''Експрес'', 17.08.2013); ''FEMEN відомстила речнику міліції за брехню – тортом у
фейс'' (''Експрес'', 18.06.2012); ''Через бебі-бум зросла і відвідуваність зоопарку'' (''Експрес'', 15.08.2012);
''…дуже правильно відвідати штаб-квартиру НАТО і дати меседж, що ми не розглядаємо військових
варіантів розв’язання конфлікту для виходу з кризи'' (''Високий замок'', 06.03.2014); ''Передусім, ми повинні
забезпечити хепі-енд у підписанні Угоди про асоціацію з ЄС …'' (''Урядовий портал'', 29.03.2013); ''Якщо
Київ вирішить, що ця роль має належати ''Газпрому'' – окей, чому б і ні?", – заявив Еттінгер'' (''Високий
замок'', 04.03.2013); ''Запевняю: електорат, піпл, … на таку агітацію принаймні звернув би увагу'' (''Високий
замок'', 08.10.2012); ''Казав гостям ''пліз»' і пропонував… монети'' (''Високий замок'', 24.07.2012); ''Вам конче
необхідний релакс?'' (''Час'', 16.12.2014); ''…перемогу здобув на пітчерській горці Рахмістрюк Ілля, сейв у
Ферара Максима'' (''Час'', 21.10.2014).
Висновки та результати дослідження. Вищенаведене дає підстави стверджувати, що вживання
англомовних запозичень цілком виправдано позначенням нових понять, предметів та явищ, що не мають
аналогів у мові-реципієнті, прагненням до новизни та свіжості, емоційності й експресивності
висловлювання, стильовою приналежністю тексту. Англомовна термінологічна лексика є незамінним
засобом лаконічної й точної передачі інформації y текстах, призначених для вузького кола фахівців, але
може виявитися й непереборним бар’єром для розуміння тексту непідготовленим читачем. При
необдуманому використанні англіцизмів українська мова засмічується, затрудняє розуміння змісту і
погіршує загальне враження від тексту. Тому використання кожного окремого англомовного запозичення
вимагає пильної уваги, ретельного аналізу і глибокого критичного осмислення. Лише при виконанні цих
умов мова набуває виразності і краси. Потрібна планомірна й кропітка науково-просвітницька робота,
кінцева мета якої – виховання хорошого мовного смаку, правильного і доречного використання
лексичних одиниць, як запозичених, так і своїх.
Перспективними напрямами подальшого дослідження є питання асиміляції, способів перекладу,
стилістичних особливостей англомовних запозичень у сучасній українській мові.
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Вышнивский Р. И. К вопросу о целесообразности применения англицизмов (на примере современной
украинской периодики).
В статье на материале современных украинских периодических изданий рассмотрены языковые и
внеязыковые причины использования англоязычных заимствований. Приведены примеры англицизмов в
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различных сферах жизнедеятельности человека, которые используются с целью обозначения новых
понятий, предметов и явлений, не имеющих аналогов в украинском языке, замены словосочетаний и
описательных оборотов однословными наименованиями, стремления к новизне и свежести,
эмоциональности и экспрессивности высказывания, а также с целью утверждения собственного
авторитета, демонстрации культурного и делового преимущества. Сосредоточено внимание на
особенностях современных украинских печатных СМИ, нецелесообразном использовании варваризмов
английского происхождения в публицистических текстах. Отмечается необходимость правильного и
уместного использования лексических единиц с целью сохранения языковой и культурной идентичности.
Ключевые слова: англоязычные заимствования, причины заимствований, СМИ, варваризмы.
Vyshnivskyi R. Y. Views on the Expediency of Using Anglicisms (Based on Modern Ukrainian Periodicals).
Rapid changes in the socio-economic life of society, Internet appearance, development of international business,
academic, commercial, cultural relations, informational technologies etc. have led to the changes in the sphere
of communication. As the result a large number of foreign words, especially of the English origin, are widely
used by Ukrainian speakers. Modern media reflect different spheres of life as well as changes in a language. Any
language phenomenon is reflected on the pages of newspapers and magazines, television, in the Internet. Print
media are in most cases the first source where lexical innovations are fixed. It is a newspaper text where a loan
word has the real opportunity to pass the socialization stage. In this context the issue of using foreign
borrowings in the print media is of great significance. In the article we have considered linguistic and
extralinguistic reasons for the use of English borrowings in modern Ukrainian periodicals. The scientific
methods of analysis, synthesis and comparison have been used in order to determine the expediency of using
Anglicisms. We have come to the conclusion that the use of English borrowings is absolutely justified for several
reasons: a) when they denote new concepts, objects and phenomena that have no analogues in the Ukrainian
language; b) to draw the reader’s attention; c) to emphasize the novelty and freshness, emotionality and
expressiveness of the utterance. It is not reasonable to use English borrowings in order to establish one’s own
authority, demonstrate cultural and business benefits. Our attention is also paid to the inappropriate wide use of
barbarisms in nonfiction texts. English terminology is the indispensable means to convey the concise and
accurate information in a text aimed at the narrow circle of specialists, but it may also be an insurmountable
barrier for an unprepared reader to comprehend it. Therefore, the use of English borrowings requires the
thorough analysis and deep critical thinking in order to preserve the linguistic and cultural identity.
Key words: English borrowings, reasons for borrowings, media, barbarisms.
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"…МИ НАСТОЯЩІ ХРИСТИЯНЕ...": НАТАЛЕНА КОРОЛЕВА ПРОТИ
ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Предметом аналізу статті є оповідання "Християнин" Наталени Королевої з точки зору реалізації у
ньому авторських поглядів на істинну сутність християнства, а також на роль душпастирства в
житті вірних. У результаті аналізу вказаного твору з’ясовано, що Наталена Королева, майстерно
застосовуючи різноманітні мовностилістичні засоби, поглиблює ідейний зміст та емоційний план
оповідання. На прикладі деградації окремої християнської громади письменниця спромоглась
відтворити важливі тенденції в житті людства.
Ключові слова: проза християнсько-моралізаторського спрямування, ідейно-тематичне новаторство,
багатоманітність художніх засобів.
Постановка проблеми. Книжка Наталени Королевої "Інакший світ" вийшла друком 1936-го року в
"Бібліотеці журналу "Дзвони". Це видання справило гарне враження на тогочасних західноукраїнських
критиків [1-3]. Збірка отримала літературну нагороду Українського католицького союзу за 1936 р.; серед
шанувальників "Інакшого світу" варто згадати й Ольгу Кобилянську [4: 201].
Екзотичні оповідання (а саме так письменниця охарактеризувала свою книжку) позначені своєрідним
трактуванням християнських традицій. На відміну від творів Наталени Королевої, безпосередньо
написаних на євангельські теми ("Во дні они", "Qid est veritas?"), аналізована збірка пов’язана із Святим
Письмом більш опосередковано. "Інакший світ" – це лише певною мірою потойбічний, трансцендентний
вимір життя, хоча для авторки фантастичні явища завжди були невід'ємною частиною правдивої
реальності. Наталена Королева так пояснювала свій потяг до надприродного: "Я була досить призвичаєна,
так мовити, мати зв'язки з ширшим світом, ніж його собі багато людей уявляє…" 1 [5: 707]. Однак
зазначимо: попри фантастичний елемент і певну нереальність зображеного (що задекларовано в
промовистій назві книжки) авторка у своїх творах звертається до значущих питань, які завжди хвилювали
людство. Так, письменниця з’ясовувала причини, котрі сприяють трансформації відданості у зрадливість, а
справжньої віри − у знущання з неї; замислювалася над природою людської гріховності, акцентуючи на
неминучій відповідальності кожного за здійснені вчинки. У цьому плані особливо яскравим вважаємо
оповідання "Християнин", в якому виявився непересічний талант Королевої-сатирика.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свідченням неослабного інтересу сучасних науковців до
художньої спадщини Наталени Королевої є успішний захист п’яти дисертацій на здобуття ступеня
кандидата філологічних наук: Ірини Голубовської "Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку
української літератури першої половини ХХ ст." (2003), Івана Остащука "Релігійно-філософський
дискурс у романах Наталени Королевої" (2004), Катерини Буслаєвої "Трансформація античних мотивів і
образів у творчості Н. Королевої" (2005), Юлії Мельнікової "Романічна проблематика християнського
міфу у "Quid est veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви" (2007), Катерини Усачової "Агіографічні
та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви" (2008). Різні аспекти творчості письменниці
досліджували Я. Поліщук, І. Набитович, В. Антофійчук, І. Тюрменко, Я. Васильців, О. Баган та ін.
У центрі уваги більшості модерних літературознавців перебувають повісті Наталени Королевої,
зокрема "Quid est veritas?". Збірка ж "Інакший світ" дотепер залишається на периферії дослідження. На
нашу думку, аналіз оповідання "Християнин" – одного з найкращих у названій книжці – може засвідчити
активну життєву позицію письменниці, яка через влучне, а подеколи й саркастичне художнє слово
намагалася донести до своїх читачів високі християнські ідеї. Це дає підстави вважати обрану для
дослідження наукову проблему новою й актуальною.
Мета статті − визначити, яким чином Наталена Королева примушує своїх читачів замислитися над
сенсом буття, а також закликає їх повернутися до споконвічних цінностей.
Завдання дослідження:
− аналіз оповідання "Християнин" Наталени Королевої із позиції реалізації у ньому значущих
морально-етичних та релігійних проблем;
− з’ясування, якими засобами і прийомами авторка поглиблює характери літературних героїв,
відтворює особливий художній світ.
Виклад основного матеріалу. Назву збірки Наталени Королевої вважаємо невипадковою. Інакший
світ – це потойбічний, ірреальний прояв екзистенційного буття і водночас життя незнайомих
1

Правописні особливості цитованих творів зберігаються.
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вітчизняному читачеві людей із їх особливими звичаями, традиціями й віруваннями. Оповідання справді
екзотичні, адже їх майже нічого не пов’язує з Україною, хіба що Петрусеві спогади про Київ ("Дідусь")
та безрадісні спомини емігрантки Марії ("Ґудзики").
Хоча оповідання "Інакшого світу" не мають єдиної об’єднувальної ідеї, однак це не означає, що
книжка укладалася безсистемно й нелогічно. Кожна складова циклу ніби пронизана духом благодаті
Божої, проте без усілякої тенденційності, що, за визначенням Г. Костельника, у таких творах є рідкістю
[3: 54]. Життя пересічних людей, перших християн, ченців, священиків регламентується законами
Божими. Відступник від новозавітної моралі жорстоко карається.
Можна стверджувати, що на певному рівні авторка "Інакшого світу" продовжила традиції
Лесі Українки. Тільки ідеологічний ракурс у Наталени Королевої визначався іншим задумом та
завданнями, і звідси розбіжності у способах трактування ранньохристиянської тематики.
Спостерігаються й ідеологічні відмінності в художньому втіленні письменницями релігійних
догматів. Герої Лесі Українки бунтують проти заповідей покори, любові до ближніх, її Міріам визнає:
"Я знаю се, проклята я навіки, / бо я любить не вмію ворогів" [6: 134]. Віра Агеєва виділила два основні
вектори в ревізії християнства авторкою "Одержимої": по-перше, йдеться про відкидання рабського,
антиіндивідуалістського духу цієї релігії; по-друге, важливе значення має розрізнення понять віри як
феномена духовного й церкви як суспільної інституції [7: 218].
Позиція Наталени Королевої єднається з Лесиною у ставленні не до релігії, а до церкви – суспільної
інституції, але тільки в тому моменті, де вона демонструє гріховні дії священиків. Бо, з одного боку,
Наталена Королева, на відміну від Лесі Українки, ідеалізує суть священицького існування (до речі,
незалежно від конфесійної приналежності – варто згадати її "старокиївські легенди" про печерських
ченців), з іншого боку, Наталена Андріанівна викриває тих Господніх слуг, хто забув про своє справжнє
призначення (напр., в оповіданнях "Християнин", "Відгуки"). У випадках, коли скоєні гріхи є фатальними,
герої письменниці несуть справедливе Боже покарання: наприклад, монастир, в якому поселився диявол
(повість "1313"), має бути знищеним тощо. Згаданий вище елемент здорового критицизму швидше був
проявом релігійної людини, зацікавленої у зміні ситуації і повному викорінюванні існуючих викривлень.
Ревізія провідних християнських засад для спадщини Н. Королевої не була характерною.
Сатиричне оповідання Наталени Королевої "Християнин" переконливо показує, як байдужість пастиря
й несвідоме ставлення вірних до релігійних обов’язків можуть призвести до потворних викривлень, а то й
до паплюження священних обрядів. Епіграфом до твору авторка обрала Шевченкові слова: "...ми не погане,
/ Ми настоящі християне..." [8: 297]. Загалом для Наталени Королевої не було характерним часте звертання
до української літератури як до джерела власної творчості (хіба що в кількох "старокиївських легендах",
написаних за мотивами "Повісті минулих літ" та "Києво-Печерського патерика"), проте оповідання
"Християнин" позначене відчутними ремінісценціями з Шевченкового "Кавказу".
Уже в мотто Наталена Королева вдало використала Кобзареві рядки для формулювання основної
проблеми твору: не кожен, хто пройшов церковний обряд, має право називатися християнином. У своїй
поемі Шевченко звернувся до Ісуса з риторичним питанням: "За кого ж ти розіп’явся, / Христе, сине
божий? / За нас добрих, чи за слово / Істини... чи, може, / Щоб ми з тебе насміялись? / Воно ж так і
сталось" [8: 298].
В оповіданні "Християнин" Наталена Королева, розвиваючи тезу автора "Кавказу", змоделювала
ситуацію ганебного паплюження одного з найважливіших таїнств – хрещення. Письменниця викриває
наслідки формального, несвідомого ставлення до релігії, що, по суті, переростає у знущання з неї.
Контрастною є вже назва оповідання: новонавернений Пантелеймон, колишній Джеміль-Алі-Огли,
виявляється не тільки не гідним християнської віри, а взагалі не здатним, як і багато його земляків,
усвідомити, що саме з ним відбулося.
Авторка колоритно змальовує сцену хрещення, котра для присутніх вірних є лише необхідною
прелюдією до майбутнього бенкету. Нудна ченцева проповідь на честь новонаверненого завершується
словами про заблукане ягня в кошарі Всемогутнього Пастиря. Наталена Королева іронічно показує, як
згадка про овечку оживила слухачів, що боролися з дрімотою, навіяною незрозумілими та довгими
молитвами. "Всі поглянули мимохіть на те місце, де був перед тим зарізаний баранець, ковтнули слину й
облизалися" [2: 48]. Отже, через протиставлення діаметрально протилежного розуміння ягняти − агнця
Божого й водночас поживного м’яса авторка викриває й повну неспроможність священика, нездатного на
спільну мову зі своєю паствою, і самих парафіян, для котрих віра є необхідною і нудною формальністю,
та ще й додатковим приводом для святкування.
Урочистий бенкет закінчився жорстокою різаниною, бо "новознайдене ягня" Панталеймон-Джеміль
мало не вбив свого брата по вірі. Проте персонажа Наталени Королевої зовсім не мучать докори
сумління: хлопець жалкує лише за тим, що йому, справжньому джигітові, не вдалося завершити помсту.
Викликає почуття жаху й відрази кульмінаційний монолог "християнина", в якому той присягається
офірувати святому Юрієві намисто з відрізаних вух Джемілевих ворогів.
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Як уже вказувалося вище, сатирично трансформований авторкою образ євангельської овечки сприяє
реалізації провідної думки твору. Власне, мова йде про головний прийом, що постійно так чи інакше
обігрується. Романтичний прийом використовується в сатиричному творі, образ стає символом: від
новозавітного агнця до побутово-натуралістичного м’яса. Таке трактування певним чином перегукується
з франківським викриттям приземленої людської сутності в поемі "Мойсей": "Ті слова про обіцяний край
/ Для їх слуху – се казка; / М’ясо стад їх, і масло, і сир – / Се найвищая ласка" [9: 217]. Отже,
романтичний прийом образу-символу переростає в дошкульно злі, гротескні варіації, і на цьому рівні
Наталена Королева виступає достойною послідовницею Тараса Шевченка та Івана Франка.
Змальовані письменницею парафіяни і є справжніми заблудлими вівцями, що зреклися віри своїх
предків, але так і не збагнули суті нової релігії; їхній же нездібний священик аж ніяк не вартий звання
істинного духовного пастиря. З гіркою іронією у фіналі твору авторка викриває недбалого отця
Амвросія, котрий переконаний у славному майбутньому новонаверненого християнина. Упевнені слова
пастиря спростовуються всім попереднім змістом оповідання, оця повна невідповідність між високими
словами й дійсністю надає твору гротескного звучання.
Власне, в цьому творі письменниця розвиває традиції, започатковані Іваном Нечуєм-Левицьким та
продовжені Лесем Мартовичем. Автор "Кайдашевої сім’ї" реалістично відтворив ознаки морального
звиродніння тих представників народу, які поставили матеріальне вище духовного. З цього приводу
Петро Хропко справедливо підкреслив естетичну переконливість позиції прозаїка, котрий показав, що
життя людей ламається, коли вони відходять від морально-етичних засад народного життя, від тих
духовних цінностей, які складалися віками в українській родині [10: 223].
Проте варто звернути увагу на ракурси зображення, якими різняться твори І. Нечуя-Левицького, Л.
Мартовича та Н. Королевої. Автори "Кайдашевої сім’ї" та "Нечитальника" викривають моральне
деградування через побут та владу землі над людиною, і таке трактування відповідає реаліям
новостворених капіталістичних відносин. Отже, Іван Нечуй-Левицький та Лесь Мартович відтворюють
звиродніння певних представників народу в соціально-політичному плані. Застосовуючи традиційні
сатиричні засоби, Наталена Королева зміщує акценти. Якщо її попередники викривали моральне
деградування через мікропобутові образи, то письменниця апелює до релігійної сфери. Саме такий
ракурс відтворення розширює ідейне спрямування її твору до глобальних узагальнень.
В оповіданні "Християнин" виразно простежується й глибинний, філософський план. Як уже
вказувалося вище, збірка "Інакший світ" була надрукована 1936 року, в непростий період європейського
життя. Через три роки розпочалася найстрашніша за всю історію війна, але письменницька інтуїція Н.
Королевої прозорливо відбила фатальні зміни в моралі тогочасного суспільства, що, зрештою, стало
однією із передумов майбутньої трагедії. Тож аналізоване оповідання є своєрідною формою авторського
протесту проти загальних процесів бездуховності та деморалізації, в цьому проявилася активна
громадянська позиція літераторки.
Підтвердженням небайдужого ставлення Н. Королевої до прийдешнього всього людства стала її
історико-філософська повість "1313", котра друкувалася протягом 1934 – 35 років. Белетристка однією із
перших наголосила на важливій проблемі, що стане особливо актуальною в епоху науково-технічної
революції, а саме: відповідальність ученого за свої відкриття. Орест Зілинський звернув увагу на глибину
письменницької інтуїції, яка виявилася у вирішенні неоднозначної проблеми, пов’язаної із правом
аморальної особистості розвивати науку. Дослідник зазначив, що через десять років після виходу книжки
сталися події, котрі назавжди змінили світ: атомна бомба заперечила гуманну місію технічного прогресу,
а в трагічних постатях Опенгеймера й Теллера повторилася з повними змінами драма її героя [11: 292]. У
такий спосіб авторка повісті "1313" ще в далеких тридцятих застерігала: бездуховність та деморалізація
призведуть суспільство до саморуйнації.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже,
маємо повне право стверджувати, що в оповіданні "Християнин" проявилася ще одна грань таланту
письменниці – здатність до іронічно-саркастичного таврування найниціших людських рис. Ядуча іронія,
уїдливість свідчать про те, що хоча це й не головна стильова ознака творчої манери Наталени Королевої,
але й такий дар був їй властивий. Літераторка йде за найкращими шевченківськими традиціями,
віртуозно застосовуючи засоби штриха, деталі, − ті мазки, що характерні для новітньої манери письма. У
кожному з творів авторка "Інакшого світу" послідовно повертається до важливої думки: без моралі, без
духовності людство втратить право на існування. Немає жодних сумнівів у тому, що названа книжка
Наталени Королевої потребує подальшого поглибленого студіювання.
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Матеріал надійшов до редакції 12.01. 2015 р.
Голубовская И. В. "…Мы настоящие христиане..." (Наталена Королева против
деморализации общества).
Предмет анализа статьи − рассказ "Христианин" Наталены Королевой с точки зрения реализации в
нем авторских взглядов на истинную сущность христианства, а также на роль пастырства в жизни
верующих. В результате анализа указанного произведения выяснено, что Наталена Королева,
мастерски используя разнообразные стилистические средства, углубляет идейное содержание и
эмоциональный план рассказа; на примере деградации отдельной христианской общины писательнице
удалось воспроизвести значимые тенденции в жизни человечества.
Ключевые слова: проза христианско-морализаторской направленности, идейно-тематическое
новаторство, многообразие художественных средств.
Holubovska I. V. "…We are the Real Christians..." (Natalena Koroleva is against the Society's
Demoralization).
The article is dedicated to the analysis of the story "Christian" by Natalena Koroleva from the point of view of
implementation of the author’s opinion on the true essence of Christianity and the role of clergy in the believers'
life. Natalena Koroleva makes her readers think over the sense of the human existence and calls them to return
to eternal human values. The study of the short story "Christian" is based on the analysis of the important ethic
and religious items realization. The ways and means of the personages’ characterization and the creation of the
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special artistic world are also revealed. The title of the collection "The Other World" is not accidental; the
different world is the manifestation of being present in the world beyond and at the same time in the people's life
with peculiar customs, traditions and beliefs. The results of the analysis of this work show that Natalena
Koroleva deepens the main idea and the story's emotional aspect by the efficient use of various stylistic devices.
The writer manages to show important tendencies in the life of humanity by describing the degradation of a
particular Christian community. Three years before the beginning of World War II Natalena Koroleva showed
that the lack of spirituality and demoralization would lead the society to the self-destruction. At this level the
writer inventively develops the traditions of Taras Shevchenko, Ivan Franko, Ivan Nechuy-Levytskyy and Lesya
Ukrainka. One more trait of the writer’s talent, the ability of ironic and sarcastic stamping of dishonorable
people’s morals, was successfully depicted in the story "Christian". Not considering the bitter irony and
obtrusiveness of her favourite stylistic devices, Natalena Koroleva skillfully employs them to create the sarcastic
effect. The author follows the best Shevchenko's traditions of using the means of the masterly detailed
characterization. In her collection ''The Other World'' the writer consistently highlights the important thought
that humanity will lose the right to exist without morality and spirituality.
Key words: Christian moralizing prose, ideological thematic innovation, diversity of expressive means.
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МАРСІАНСЬКА ЛЕКСИКА В РОМАНІ ГЕРБЕРТА УЕЛЛСА ''ВІЙНА СВІТІВ''
У статті розглянуто особливості лексики науково-фантастичного роману ''Війна світів'' англійського
письменника Герберта Уеллса, в тому числі її переклад на українську мову. Показано, як
загальновживані та загальнонаукові слова перетворюються в термінологізовані лексичні одиниці. Це
відбувається шляхом семантичної трансформації, метафоризації та метонімізації. Автори вважають,
що рівень термінологізації слів залежить від їх оточення словами з тієї самої групи понять. Переклад
лексики виконувався контекстуальним способом, так само як і способом семантичних та
метафоричних перетворень.
Ключові слова : лексичні особливості, загальновживані слова, загальнонаукові слова, термінологізація,
семантична трансформація, метафоричне перетворення.
Постановка проблеми. Розглядаючи взаємозв’язок науково-технічного мовлення з іншими
функціональними стилями української та іноземних мов, варто, як нам здається, згадати про
термінологічну лексику зарубіжних художніх творів. Адже стан цього мовлення відображає рівень
технічного та наукового прогресу у тій або іншій країні.
Мета статті – здійснити лексико-семантичний аналіз використаних термінологічних одиниць в
науково-фантастичному романі ''Війна світів'' англійського письменника Герберта Уеллса, в тому числі
їх українського варіанту перекладу, здійсненого Дмитром Паламарчуком; виявити стилістичні аспекти
функціонування термінологічних одиниць в романі та з’ясувати особливості процесу термінологізації
загальновживаних слів у текстах художнього стилю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тлумачний словник англійської мови Вебстера дає таке
визначення терміна як мовної одиниці: Term is a word or expression that has a precisely limited meaning in
some uses or is peculiar to a science, art, profession, trade or special subject [1: 58] (Термін – це слово або
вираз, який має точно визначене значення в певних випадках вживання, або який є притаманний науці,
мистецтву, професії, торгівлі, чи якомусь особливому об’єкту).
У цьому визначенні саме вживання терміна, його застосування стоїть на першому місці.
Спроби окреслити термін як мовну одиницю та виявити його лінгвістичні та стилістичні прикмети під
час його вживання в неоднорідних видах текстів у різних функціональних стилях мовлення здійснювало
багато дослідників: Г. О. Абакумова, В. Л. Карпова, Т. В. Катиш, Т. К. Молодід, Є. В. Панаєва,
О. Д. Пономарів та багато ін.
О. Д. Пономарів, автор ''Стилістики'', дотримуючись думки, що стилістична функція терміну
визначається саме різновидом стилю тексу, де термін вжито, пропонує вивчення термінів, наприклад, у
художній літературі, про яку він пише так: ''Входячи в різні жанри художньо-белетристичного стилю,
термінологічна лексика набуває виразних стилістичних функцій'' [2: 95].
Найбільше термінологічних одиниць містять літературні твори жанру фантастики, в яких зазвичай
описуються найновіші досягнення людства, або навіть змальовуються технології майбутнього. В цьому
плані необхідно згадати про одного з перших англійських письменників, який зацікавився науковофантастичною тематикою - Гербертом Уеллсом (1866-1946). В кінці XIX та на початку XX століття
Великобританія як одна з Європейських країн була більш розвинутою і тому могла бути прикладом для
України, яка за свідченнями очевидців [3: 67] значно відставала, не тільки з точки зору своїх наукових та
технічних досягнень, але й з точки зору їх відображення в художній літературі і зокрема в науковофантастичних творах. Доцільно провести лексико-стилістичний аналіз взаємозв’язків науково-технічного
мовлення з іншими функціональними стилями української та англійської мов, зокрема, на основі
науково-фантастичного роману Герберта Уеллса ''Війна світів''.
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Виклад основного матеріалу. Герберт Уеллс вважається основоположником англійського науковофантастичного роману. Саме він у 1895 році розповів про подорож винахідника у далеке майбутнє в
романі ''Машина часу'' (The Time Machine). Після того, в 1896 році він написав роман ''Острів доктора
Моро'' (The Island of Dr. Moreau), в 1897 році ''Невидимець'' (The Invisible man) і в 1898 році ''Війна світів''
(The War of the Worlds), в 1901 році ''Перші люди на місяці'' (The First Men in the Moon).
Правда, в європейській літературі засновником жанру наукової фантастики був французький
письменник Жуль Верн, який ще в 1865 році надрукував ''Подорож від Землі до Місяця'' (De la Terre a la
Lune) і ''Навколо Місяця'' (Autour de la Lune), в 1869 році ''Двадцять тисяч льє під водою'' (Vingt milles
lieus sous les mers), в 1874 році ''Таємничий острів'' (L’Ile mysterieuse), в 1886 р. ''Робур-Завойовник''
(Robur le Conquerant), в 1892 році ''Замок у Карпатах'' (Le chateau des Carpathes), в 1904 р. ''Володар світу''
(Maitre du Monde). У цих романах Жуль Верн майстерно оповідав про незвичайні пригоди своїх героїв,
творців нових технічних досягнень: космічної ракети, підводного човна, приладу, який став
попередником телевізора, апарату, який міг рухатись під водою, на землі і в повітрі [4].
Що стосується Герберта Уеллса, то ''його захоплення соціальним та науковим прогресом дещо
відрізняло його від фантазій Жуля Верна'', пише The Oxford Companion to English Literature [5: 1155].
Його роман ''Війна світів'' з’явився, як зазначено вище, в кінці XIX століття і дуже швидко був
перекладений на багато мов, в тому числі на російську. Українською мовою він був надрукований у 1977
р. в книжці, в якій були ще три вищезгадані романи. ''Війну світів'' переклав Дмитро Паламарчук.
Роман присвячений подіям далекого майбутнього. Вони пов’язані з появою на планеті Земля
мешканців із планети Марс, яких автор називає Марсіанами. Він оповідає, як вони прибувають на Землю,
які ворожі дії вони ведуть по відношенню до Землян, як Земляни воюють з ними і захищають свою
країну та не дозволяють прибульцям запанувати на ній.
Якими ж засобами мови описує письменник всі ці події і, зокрема, за допомогою якої лексики він це
робить? На перший погляд – марсіанської, бо марсіани прилетіли з планети Марс.
Але що це значить? Щоб правильно відповісти на це питання (а воно ж в українському мовознавстві
практично майже не ставилось і не розглядалось), в даній роботі якраз і відбувається спроба встановити,
яка загальновживана і яка термінологізована лексика вживається в цьому творі, які особливості цієї
лексики, як вона узгоджується з текстом художнього твору і як вона перекладається українською мовою.
Для реалізації цього завдання варто, передусім, подивитись на лексику, яка використовується для
опису планети Марс та планети Земля, тобто на термінологію, яку можна було б назвати марсіанською.
До неї можна віднести такі лексичні одиниці: Mars, Earth, sun, star, planet, meteorites, space, world,
distance, heat, blaze, illumination, temperature, gas, fire, telescope, observatory, spectroscope, flight, generator,
light, argon, eruption, searchlight, casting, spectrum analyses, conductivity, revolve, nebular etc.
Всі перелічені терміноподібні слова входять в лексичний фонд української мови. Вони одержали
певне термінологічне навантаження завдяки тому, що потрапили в текст з науковим змістом. Частину з
них можна було б скоріше назвати не марсіанськими, а термінами з астрономії (Маrs, Earth, planet,
meteorites, star, flight, observatory, telescope, spectrum analysis, revolve, space). Спеціальних марсіанських
термінів нам знайти в романі не вдалося.
Друга група слів generator, casting, conductivity, distance, heat, blaze, light, temperature - це звичайні
загальнонаукові та загальновживані слова української мови з певним термінологічним забарвленням.
Розглянемо, як подібні лексичні одиниці виглядають безпосередньо в тексті:
The planet Mars… revolves about the sun at a mean distance of 140 000 000 miles, and the light and heat it
receives from the sun is barely half of that received by this world. It must be, if the nebular hypothesis has any
truth, older than our world, and long before this earth ceased to be molten [6: 8].
Виділені в наведеному уривку слова несуть певне термінологічне навантаження і вони відрізняються
від інших слів саме деяким рівнем термінологічного забарвлення. Але чи можна вважати їх термінами?
Адже головна ознака терміна – наявність у тексті його дефініції, тобто визначення за допомогою слів з
тієї самої системи понять [7]. Виділені в уривку слова таких дефініцій не мають. Тому можливо краще
називати їх терміноподібними лексичними одиницями, або термінами з неповним рівнем
термінологічності (про рівні і ступені термінологічності) див. [8: 12-18].
Як би там не було, але більшість з цих терміноподібних слів є загальновживаними словами
англійської мови і в українській мові мають адекватні словникові відповідники, хоча перекладатися
можуть не обов’язково згідно зі словником. Нагадаємо, що ''до загальновживаної лексики відносяться
слова, які широко вживаються у всіх функціональних стилях мови, є загальними для всіх мовленнєвих
різновидів'' [9: 109]. Наприклад: day, house, hour, book, woman, table, town, family, money, parents,
government, teacher, father, picture etc. Як правило, вони мають відповідні еквіваленти і в українській
мові, і тому не мають особливих труднощів під час перекладу.
Друга група лексики, гадаємо, стосується істот, які прибули на землю, тобто Марсіан та літальних
апаратів, за допомогою яких вони висадились на землі. Ці транспортні космічні апарати автор, як це не
дивно, називає дуже просто циліндрами – cylinders. Зрозуміло, що письменник з метою кращого
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художнього опису добирає кілька синонімів, як наприклад: star (зірка), invisible missile (незриме ядро),
falling star (летюча зірка), projectile (снаряд, куля), shooting star (летюча зірка), meteorite (метеорит).
Деякі синоніми мають дуже чітке емоційне забарвлення, наприклад: monster (чудовисько), titan (титан),
the second monster (це страховисько). Та найбільш символічним та емоційним виразом з метафоричним
змістом є односкладова лексична одиниця Thing з великої літери, яка свідчить про особливо негативне
відношення автора до транспортного засобу космічних прибульців і до них самих. Правда, вона ніде не
перекладається так, як у словнику (річ, предмет, справа), але має зовсім інші варіанти перекладу, такі як
циліндр [11: 5], химера [11: 21], штуковина [11: 22], механізм [11: 22], машина [11: 22], неземне тіло
[11: 21], страхіття [11: 21], потвора [11: 22], істота [11: 22], ходяча вежа [11: 24], чорна постать [11: 24],
жахливе створіння [11: 30], колос [11: 31].
Отже, як сказано вище, істоти, які виходять з циліндрів, називаються марсіанами (Martians). Автор
роману описує їх по-різному. Ось кілька прикладів з перекладом на українську мову Дмитром
Паламарчуком: new-comers - прибульці, ugly brutes - потвори, fighting machines - військові машини, tripod
- триноги, creatures - істоти, monstrous tripods - страхітливі триноги, a sort of metallic spider - один із видів
металевих павуків, huge round bodies - величезні круглі тіла, walking engine of glittering metal - крокуюча
машина з блискучого металу, machine – жива істота, structures – машини, one of those complicated fabrics
– одна з тих досконалих машин, mechanism – механізм.
Як бачимо, письменник користується і метафоричними порівняннями, і емоційними прикметниками, і
простими загальновживаними словами. Так автор створює художній образ одного з головних героїв
роману – марсіанина.
Досить докладний опис загального виду марсіан міститься в наступному уривку:
And this Thing I saw! How can I describe it? A monstrous tripod, higher than many houses, striding over the
young pin-trees and smashing them aside in its career; a walking machine of glittering metal, striding now across
the heather; articulate ropes of steel dangling from it and the clattering tumult of its passage mingling with the
riot of the thunder [6: 74].
Дмитро Паламарчук переклав цей уривок тексту наступним чином:
І що то була за химера! Як її змалювати? Страхітлива тринога, вища за будинки, що, ламаючи дерева,
продирається молодим сосняком; крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З
вершини її опущено якісь сталеві суглобисті линви; гуркіт її ходи зливається з ударами грому [11: 21].
В іншому уривку подається зовнішній вигляд цих істот порівняно зі звичайними мешканцями землі:
They were, I now saw, the most unearthly creatures it is possible to conceive. They were huge round bodies
– or rather heads - about four feet in diameter, each body having in front of it a face. This face had no nostrils –
indeed the Martians do not seem to have had any sense of smell, but it had a pair of very large dark eyes, and just
beneath this a kind of fleshy beak [6: 209-210].
Цей другий уривок тексту у перекладі виглядає так:
Тепер я побачив, що ці істоти не мають нічого земного. Це були масивні кулясті тіла, певніше б
сказати - просто голови близько чотирьох футів у діаметрі з невиразною подобою обличчя. Вони не мали
ніздрів, і я подумав, що вони, мабуть, взагалі позбавлені нюху; на обличчі у них було тільки двоє великих
темних очей, а нижче щось таке, ніби м’ясистий дзьоб [11: 63].
В мові перекладу і першого, і другого уривків перекладач в основному зберіг термінологізовані
лексичні одиниці, хоча без лексичних та синтаксичних трансформацій зробити це не вдалося. Для опису
марсіан, їхнього зовнішнього вигляду письменник використовує і звичайну нейтральну лексику, і
емоційні іменники та прикметники, і порівняння з предметами навколишнього середовища та природи, і
специфічні експресивні звороти, тобто всі можливі засоби, характерні для твору художньої літератури.
Не вдаючись зараз у детальні подробиці перекладу, зазначимо тільки дуже виразні порівняння: химера,
тринога, вища за будинки, страхітлива тринога, гуркіт ходи зливається з ударами грому. Усі ці мовні
засоби досить вдало передані українською мовою. Нічого дивного, адже це - художній твір.
Дуже докладно письменник розповідає про головну зброю марсіан – тепловий промінь (the heat of
ray), який не лише вбиває людей, але й нищить все, що їх оточує. The heat-ray in the Chobham road - так
називається шоста глава роману. Нейтральні синоніми до терміну тепловий промінь наступні: beam of
heat (тепловий промінь), intense heat (інтенсивна теплота), jet of fire (вогняний потік). Не менше є в тексті
і емоційно забарвлених синонімічних виразів та метафоричних порівнянь до цієї основної
термінологічної сполуки: this flaming death - вогняна смерть, inevitable sort of heat – невблаганний
тепловий меч, invisible finger - невидимий палець, a line of flame - вогняна лінія. Наслідок від дії цього
теплового променя описаний у наступному тексті:
However it is done, it is certain that a beam of heat is the essence of the matter. Heat, and invisible, instead
of visible, light. Whatever is combustible flashes into flame at its touch, lead runs like water, it softens iron,
cracks and melts glass, and when it falls upon water, incontinently that explodes into steam [6: 43].
У перекладі Дмитра Паламарчука цей уривок виглядає так:
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Ясно тільки те, що в основі їхньої зброї лежала теплова енергія. Від найменшого дотику цього
струменя, все, що могло горіти, вибухало полум’ям, олово розплавлялось як вода, залізо
розм’якшувалося, скло тріскалось й текло, а вода перетворювалася на пару [11: 12].
Кидається в очі, що переклад аж занадто своєрідний, адже перше речення в уривку ні в лексичному,
ні в синтаксичному відношенні не відповідає англійському оригінальному висловлюванню, хоча зміст
повністю збережений, він не змінився. Подібна лексико-семантична зміна цілком допустима річ під час
перекладу художнього твору.
Але повернімося до лексико-термінологічного опису планети Марс, циліндра з марсіанами,
зовнішнього виду марсіан і їхнього навколишнього оточення. Для цього автор роману використовує
звичайну загальновживану лексику, яка може бути не тільки однокомпонентною: clothing (одяг), nature
(природа), wheel (колесо), apparatus (апарат), plane (площина), face (обличчя), head (голова), nostrils
(ніздрі), eyes (очі), smell (нюх), beak (дзьоб), planet (планета), star (зірка), explosion (вибух), але й двох і
трьохкомпонентною: round bodies - кулясті тіла, changes of temperature - температурні коливання,
spatulate hands - лопастні руки, auditory organ - орган слуху, round drum - кругла перетинка. Подібні
лексичні одиниці мають в тексті певний рівень термінологічного забарвлення. Наскільки цей рівень
високий – це вже інша справа.
Тут зразу ж виникає питання, як взагалі можна пояснити таке явище термінологізації
загальновживаних слів? Очевидно, подібна лексика піддається вторинній номінації, тобто відбувається
зміна семантики слів шляхом довантаження їх термінним змістом або за допомогою переосмислення.
Такий лексико-семантичний спосіб термінотворення є добре відомий і він не раз використовувався в
художніх творах, наприклад Жуль Верном в багатьох його науково-фантастичних романах. У наведених
уривках тексту з ''Війна світів'' такі загальновживані слова, як thing (химера), missile (ядро), spider
(павук), tripod (тринога), body (тіло), sward of heat (тепловий меч ), unearthly creatures (неземні істоти)
піддалися метафоризації, тобто перенесенню значення за подібністю форми предметів або зовнішніх чи
внутрішніх ознак і були переосмислені. Інша група слів: cylinder (циліндр), face (обличчя), eyes (очі),
nostrils (ніздрі), head (голова), smell (нюх), beak (дзьоб) тільки дещо змінили лексико-семантичну
семантику і водночас одержали певний рівень термінологізації [10: 86-89].
Взагалі, що стосується перекладу загальновживаних слів і словосполучень, то їх можна передавати за
допомогою відповідних еквівалентів, як це зроблено в останніх прикладах, або із застосуванням деякої
лексичної трансформації, під якою розуміється ''заміна певних слів або словосполучень мови оригіналу з
метою точного передання змісту та врахування норм мови перекладу'' [9: 111], як наприклад: fighting machine бойова тринога, handling machine – руката машина, matter of the food – харчі, black smoke - чорний газ і т. д.
Під час перекладу залежно від змісту іноді здійснюється контекстуальна заміна, яка передбачає
перетворення лексичної одиниці з широким значенням на лексичну одиницю з вузьким значенням, що
практично означає заміну родового поняття на видове поняття, або і навпаки – видового на родове. В
цьому плані необхідно пам’ятати, що загальнонаукові та загальнотехнічні терміни - це переважно
лексичні одиниці з широким значенням, які під час перекладу можуть передаватися різними
еквівалентними за змістом одиницями. Вони є загальновідомими, наприклад: machine, device, mechanism,
system, structure, process, element, part, case, arm, box, creature, body, apparatus, complex, machinery, organ,
connection, piece, appliance, nature, plane, material etc. Нагадуємо, що загальнонаукову лексику
визначають як лексику, характерну для стилю мови науки і техніки загалом, тобто для всіх галузей. Під
цією лексикою розуміють ті слова, за допомогою яких можна описати й охарактеризувати явища та
процеси у найрізноманітніших науках [9: 109].
Багато з них можна зустріти як в англійському варіанті роману, так і в українському перекладі. Ясно, що
перекладач знаходив в українській мові відповідні синоніми. Ось які синоніми до загальнонаукового слова
machine з різними означеннями запропонував перекладач: механізм, руката машина, бойова тринога,
тринога, машина для копання. В тексті на с. 208 цей термін machine має в одному випадку переклад істота, а
в другому тринога машина, в третьому випадку - слово structures перекладено як машина [11: 62].
Як бачимо, лексика роману є дуже різноманітною і такою ж вона залишається в перекладі
українською мовою у виконанні Дмитра Паламарчука.
В загальному плані роман Герберта Уеллса ''Війна світів'' підтвердив думку про те, що його автор був
одним із найбільших популяризаторів науки і його голос в той час був одним із найвпливовіших голосів
[5: 1056].
Популяризація науки була дуже важливою справою для письменника і тому в 1914 році він видає
роман ''Звільнений світ'' (The world liberated), в якому саме наука допомагає створити всесвітню державу.
І в цій державі винахідники, на його думку, будуть мати можливості користуватися усіма соціальними
благами цивілізованого суспільства.
А перші наукові романи, повні фантастичних, зачаровуючих псевдонаукових міркувань, були
відбитком політичних та соціальних поглядів того часу [12: 2948].

222

В. А. Дмитрук, А. А. Медведів, А. А. Дмитрук. Марсіанська лексика в романі Герберта Уеллса ''Війна світів''

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Все вищесказане дозволяє зробити певні
висновки. 1. В романі немає ніякої спеціальної марсіанської термінології. Марсіанські терміни - це
застосовані в романі переважно загальнонаукові та загальновживані лексичні одиниці, які завдяки
лексико-семантичному переосмисленню набули певного термінологічного забарвлення. 2. Другим
способом термінологічного переосмислення є метафоричне та метонімічне найменування, яке дозволило
виконати досить адекватний переклад великої кількості лексичних одиниць українською мовою. 3.
Термінологізовані загальновживані та загальнонаукові лексичні одиниці не мають дефініцій і тому не
можуть вважатися повноправними термінами з найвищим рівнем термінологізації. 4. Переклад багатьох
терміноподібних слів був виконаний описовим способом із довільним використанням і лексичних, і
синтаксичних елементів української мови, на яку був виконаний переклад.
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Дмитрук В. А., Медведев А. Р., Дмитрук А. А. Марсианская лексика в романе Герберта Уэллса
''Война миров''.
В статье рассмотрены особенности лексики научно-фантастического романа ''Война миров''
английского писателя Герберта Уэллса, в том числе ее перевод на украинский язык. Показано, как
общеупотребительные и общенаучные слова превращаются в терминологизированные лексические
единицы. Это происходит путем семантической трансформации, метафоризации и метонимизации.
Авторы считают, что уровень терминологизации слов зависит от их окружения словами из той же
группы понятий. Перевод лексики выполнялся контекстуальным способом и способом семантических и
метафорических преобразований.
Ключевые слова: лексические особенности, общеупотребительные слова, общенаучные слова,
терминологизация, семантическая трансформация, метафорическое превращение.
Dmytruk V. A., Medvediv A. R., Dmytruk A. A. Martian Lexis in the Novel
by H. G. Wells ''The War of the Worlds''.
In this paper the comparison attempt by means of lexical-semantic and lexical-stylistic analysis of
terminological units used in the sci-fi novel ''War of the Worlds'' by English writer H. G. Wells and their
Ukrainian translation made by Dmytro Palamarchuk is performed. Stylistic aspects of terminological units
functioning in the novel are determined and peculiarities of the terminological specialization process of words of
general use are established in texts of literary style. Having compared English and Ukrainian terminology of the
novel by H. G. Wells ''The War of the Worlds'', we have made the following conclusions. 1. In the novel there is
no special Martian terminology. Martian terms are mainly general scientific and common words that due to
their lexical-semantic rethinking have acquired the terminological specific. 2. The second way of terminology
rethinking is the metaphorical and metonymical naming allowing performing the adequate translation of the
large number of lexical items in Ukrainian. 3. General scientific and common words undergone terminological
specialization have no definitions and therefore they cannot be considered as the complete term with the highest
level of the terminological meaning. 4. Translation of many words similar to terms was performed using
descriptive method with the random use as lexical items as syntactical ones of the Ukrainian language in which
the translation was done.
Keywords: lexical peculiarities, words in general use, general scientific words, terminological specialization,
semantic transformation, metaphorical transformation.
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ЛІНА КОСТЕНКО У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ:
ДАЙДЖЕСТ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 2013-2014 РР.
У статті розкрито сутність характерних для сучасного медійного простору особливостей
відображення творчості та біографії відомої поетеси. Здійснено аналітичний синтез цього
відображення та розроблено проекцію її сучасного соціального сприйняття. Йдеться про технологічно
організоване комунікаційне поширення інформації про Ліну Костенко. Автор звертає увагу на соціальнокомунікаційні процеси, пов’язані з формуванням у масовій свідомості користувача Інтернету образу
Ліни Костенко.
Ключові слова: соціальні комунікації, медійний контекст, образ, реципієнт,
інтерпретація, тег, інтерв’ю.
Сутність проблеми, якій присвячено статтю, полягає у тому, що творчість Ліни Костенко нині є
широко відомою, доступною реципієнту, проте підхід до сприйняття образу поетеси та її творів,
почерпнутий з матеріалів мережі Інтернет, останніми роками цілісно не аналізувався. Хоча саме в
електронному просторі, на нашу думку, зосереджені запити та потреби сучасного суспільства, адже
соціальні комунікації спрацьовують на такому рівні.
Мета пропонованого матеріалу – аналітичний синтез відображення життя і творчості видатної
української поетеси Ліни Костенко в Інтернет-виданнях 2013-2014 років та проекція її сучасного
соціального сприйняття. Актуальним є розгляд технологічно організованого комунікаційного поширення
інформації про Ліну Костенко, який дає можливість простежити новітні підходи до її творів, побачити
динаміку їхньої потреби, актуальності для реципієнта та суспільства загалом. Важливо зауважити:
користувачі мережі Інтернет мають нагоду не лише прочитати / побачити/ послухати матеріал, який
привернув увагу, а й відразу дати йому свою оцінку через функцію коментування. Таким чином,
здійснюється взаємозв’язок між автором та читачем, формується об’єктивна оцінка підходу соціуму до
певних віршових рядків, творів, подій, явищ. А це безпосередньо впливає на соціально-комунікаційні
процеси, які відбуваються в інформаційному просторі.
Виклад основного матеріалу. Постать Ліни Костенко час від часу з’являється в засобах масової
комунікації, до того ж, не лише принагідно, наприклад, після появи нової збірки, а й просто з тієї
причини цікавості для реципієнтів її думок, поглядів, висловлювань щодо суспільно-політичних подій.
Подібна ненав’язливість інформаційного впливу є ознакою соціальних комунікацій, до поняття про які
включаємо, погоджуючись з тлумаченням професора В. Різуна, "систему суспільної взаємодії, яка
включає визначені шляхи, способи, засоби, принципи встановлення і підтримання контактів на основі
професійно-технологічної діяльності, що спрямована на розробку, провадження, організацію,
удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, які складаються між різними соціальними
інститутами, де, з одного боку, у ролі ініціаторів спілкування найчастіше виступають соціальнокомунікаційні інститути, служби, а з іншого боку, – організовані спільноти (соціум, соціальні групи) як
повноправні учасники соціальної взаємодії. Ці комунікації є соціально маркованими, бо передбачають
взаємодію із соціально визначеними групами людей. Соціальні комунікації утворюються за законами
спілкування, але, як і будь-які технологічні речі, передбачають використання наукових знань про
спілкування та про все, що використовується для організації суспільно-комунікаційної справи" [1].
Оскільки наукові статті про Ліну Костенко, як правило, зазвичай пишуться з позиції філологічного
підходу, розгляду образності, мови творів, то зауважимо, що соціально-комунікативний підхід
ґрунтується, передусім, на ставленні реципієнта до зображуваного, до його розуміння та мотивації для
читання / слухання / перегляду пропонованого матеріалу. Іншими словами, у статті інтерпретується
потреба сучасної людини медійних повідомлень про творчу особистість Ліни Костенко, виходячи з
позицій залежності від соціальної мети, особливостей впливу на аудиторію.
Хоча найновіші збірки Ліни Костенко "Річка Геракліта" та "Мадонна перехресть" вийшли друком у
2011 році, проте журналісти та редактори досі відводять у своїх матеріалах місце для повідомлень,
пов’язаних з іменем Ліни Костенко. Адміністратори користувацьких груп у соціальних мережах теж не
відстають, формуючи, таким чином, уявлення про творчість поетеси та її імідж серед читачів / глядачів.
Адже для нефахівця далеко не завжди відомою та добре знаною є поезія Ліни Костенко, на рядки з якої
так часто можна натрапити нині в мережі Інтернет. Тому не буде перебільшенням думка про те, що
текстова інформація, почерпнута з електронних новин або навіть мимохіть прочитана на світлині у
соцмережі, впливає на ставлення людини до постаті відомої поетеси. Цілком закономірно, що з часом
© Дюжева К. В., 2015
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ґрунтовних матеріалів меншає, оскільки у нинішньому перенасиченому інформаційному просторі
переважно пишуть про актуальне і нове. У статті розглядаються фактори, від яких зрештою залежить
формування у масовій свідомості користувача Інтернету образу Ліни Костенко – поетеси, жінки,
мислителя, борця. Її змодельоване в електронному вигляді, а не реальне "я", відтворене на сторінках
мережі не таким, яким воно є насправді, а, на основі соціального сприйняття, таким, яким його бачить
автор електронного повідомлення (тексту, світлини, відео, аудіо).
Розглянемо електронні публікації 2013-2014 років: "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке
глевке, що не знаєш, проти чого боротися" В. Радзієвської, журнал "Країна" від 3 квітня 2013 року; "Той
вуж, який переможе, хай не захоче бути гадюкою" – як голосувала Ліна Костенко" Е. Сарахмана,
Gazeta.ua, 25 травня 2014; "Як змусити українців читати більше" О. Карп’яка, BBC Україна, 26 червня
2014 року; "По запорожскому проспекту маршировали в украинских сорочках" А. Абліцової на
запорізькому порталі "Z-city", 6 липня 2014 року; "Десять вопросов об Украине и украинцах" медіакомпанії "Время", 15 липня 2014 року; "Російських видавців на книжковому Форумі у Львові не буде"
Г. Терещук, "Радіо Свобода", 21 липня 2014 року; "Бог однаково розподіляє дурнів – і серед академіків, і
двірників, і письменників" Н. Павленко Gazeta.ua, 22 липня 2014 року.
Постійною увагою оточене ім’я поетеси і у соціальних мережах, як-от у популярних серед українців
Facebook, Twitter, ВКонтактє, Однокласники.ру. Користувачі різних вікових категорій цитують поетичні
рядки Ліни Костенко, висловлюють свої емоції від прочитаних віршів, не вдаючись до роздумів про
особливості творчого шляху або особистого життя автора. Принагідно наводяться і розмисли про
сучасний стан України, політику, подальшу долю народу та можливі шляхи виходу із кризової ситуації.
До віршових рядків Ліни Костенко добирають світлини, поезію кладуть на музику, створюють відеосюжети. Усе це супроводжується численними коментарями користувачів. Створені в мережах і групи
прихильників Ліни Костенко. Так, наприклад, ВКонтактє при введенні в пошуковий рядок імені поетеси
знаходить 17 спільнот; Однокласники.ру – 6 груп.
У матеріалі "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого
боротися" Валерії Радзієвської, опублікованому в журналі "Країна" від 3 квітня 2013 року, шестеро
друзів і знайомих розповідають про Ліну Костенко з нагоди її 83-го дня народження. Серед них: 1) Іван
Котовенко, 68 років, полковник СБУ у відставці; 2) Михайло Слабошпицький, 66 років,
літературознавець; 3) Дмитро Дроздовський, 26 років, літературний критик; 4) Мар’яна Савка, 40 років,
поетеса; 5) Олександр Сизоненко, 89 років, письменник; 6) Дмитро Павличко, 83 роки, поет. Слова цих
людей про постать Ліни Костенко викликають деяке пожвавлення інтересу реципієнтів до незнаної,
якоїсь по-домашньому щирої поетеси, яка може запросити в гості, читає паперові листи тощо. Так, Іван
Котовенко розповідає про поетесин ляпас директору філармонії через заборону її вистави "Маруся
Чурай", про шалене кохання заміжньої поетеси з одруженим Василем Цвіркуновим, про гармонійне
поєднання у ній "раціо та емоціо", про автограф В. Щербицькому з написом "Спасибі за повернення з
еміграції", про те, що Ліна Василівна ніколи ніде не підробляла, навіть коли її не друкували, про
заведену на неї справу. Михайло Слабошпицький говорить про відмову поетеси від політичних відзнак
("Я цю політичну біжутерію не приймаю"), про її постійну творчу працю і уникнення анонсів до своїх
творів, про те, що готові твори вона сама не друкує, а шліфує, доробляє ("твори треба видирати для
друку"). Дмитро Дроздовський заперечує поширений стереотип щодо егоцентризму Ліни Костенко,
говорячи про її делікатність, внутрішню вразливість, прагнення ствердити істину і небажання "чути
негативних коментів", "приймати чорнухи і болю травмованих людей". Молодому науковцю поетеса
радила "обростати панциром і качати м’язи", а з приводу політичної ситуації колись сказала: "Поверніть
мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого боротися". Мар’яна Савка
звертає увагу на харизматичність та безпафосність Ліни Василівни, розповідає, як поетеса готується до
зустрічей: "цілий день практично не розмовляє, щоб зберегти голос і енергію". Олександр Сизоненко
згадує зустріч на московському з’їзді письменників, розповідає про чоловіків поетеси: Яна-Єжи
Пахльовського, з яким вона поїхала в Польщу, але не стерпіла помикання собою його родини, забрала
дитину і жила в Україні з матір’ю в "хрущовці"; Андрія Добровольського, з яким удвох вони написали
сценарій "Перевірте свої годинники", хоча "Добровольським там і не пахло. Її був текст"; Василя
Цвіркунова, якому Ліна Костенко народила сина Василя. Дмитро Павличко, з яким поетеса
приятелювала в молодості, по-справжньому розмовляв з нею 20 років тому [2].
В ексклюзивному інтерв’ю з поетесою під назвою-цитатою "Той вуж, який переможе, хай не захоче
бути гадюкою" – як голосувала Ліна Костенко" Ельдара Сарахмана, розміщеному в Gazeta.ua від 25
травня 2014 (у день виборів президента України), Ліна Василівна наголосила, що ми "повинні поставити
крапку з нашими бідами" на цих виборах. Автор тексту подає репортажні деталі: "На виборчу дільницю
у столичній школі № 91 письменниця з'являється о 18:00 в супроводі троюрідного брата. Зупиняється на
вході, пропускає всіх, хто вже проголосував і виходить. Проходить у хол, вмощується на стілець.
Одягнена в чорне". Поетеса розмірковує про політику, про сучасний неоцинізм та війну. Розповідає про
наболіле, про проблеми зі здоров’ям. Згадує, як колись, "ще в інституті, знайомий студент, який
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одружувався, сказав одну річ: вдало одружитися – це все одно що засунути руку в мішок з гадюками і
сподіватися витягти вужа. Так само і з цими виборами – сподіваємось витягти вужа. Тож голосуватиму
за "вужа", – сміється письменниця" [3].
Аналітична стаття "Як змусити українців читати більше" Олега Карп’яка, BBC Україна, від 26 червня
2014 року наводить математичні відомості про те, що "середньостатистичний українець читає за рік 4,3
книжки. Серед найпопулярніших авторів – Михайло Булгаков, Пауло Коельо, Александер Дюма, Дар’я
Донцова, Ліна Костенко і Ден Браун" [4]. Автор розмірковує про те, що в державі нині не лише
політична, а й культурна криза, і, можливо, потрібно шукати вихід, передусім, із цієї духовної скрути. На
шляху до цього не обійтися без книги, як наголошено у матеріалі.
У репортажі Анни Абліцової "По запорожскому проспекту маршировали в украинских сорочках",
розміщеному на запорізькому порталі "Z-city" від 6 липня 2014 року, Ліна Костенко згадується як герой
України: "Взрослые имели возможность проверить, кто знает больше героев Украины. В этом конкурсе
больше всего называли знаменитых писателей (Тарас Шевченко, Лиина Костенко, Леся Украинка)" [5].
У матеріалі "Десять вопросов об Украине и украинцах" медіа-компанії "Время" від 15 липня 2014 року
звучить питання до реципієнта ("колективного розуму читачів"): "Кто наш главный пророк? Григорий
Сковорода? Тарас Шевченко? Николай Гоголь? Лина Костенко?" [6]. Це відгук на телефонний запит читача,
якого напередодні 23-ї річниці незалежності України цікавить, що становить собою сучасна Україна.
Галина Терещук з електронної версії "Радіо Свобода" 21 липня 2014 року написала про те, що
"Російських видавців на книжковому Форумі у Львові не буде". У цьому матеріалі йдеться й про книги
Ліни Костенко, а саме – про купівлю та читання книжок, зумовлене "модністю" автора: "Якщо Ліна
Костенко модна, її купують" [7].
У присвяченій Юрію Мушкетику статті Наталії Павленко "Бог однаково розподіляє дурнів – і серед
академіків, і двірників, і письменників", опублікованій у Gazeta.ua від 22 липня 2014 року, наводяться
слова письменника про Ліну Костенко: "Особлива вона, некомунікабельна, гонорова, дуже талановита
поетеса, але дещо вреднюча баба, – сміється. – Колись матюкала мене. Я вирішив висунути її на
Нобелівську премію. Зібрав усі її книжки, необхідні папери і вислав у Нобелівський комітет. Вона так
лаялася, що я таке придумав" [8].
Значна кількість електронних ЗМІ звертаються до принагідного наведення цитат з творів Ліни Костенко. Є
повідомлення з короткими згадками про те, що "Онука Ліни Костенко Ярослава Барб’єрі прочитала лекцію в
Інституті філології" [9], що учасниця телевізійного шоу "Голос країни" Анна Ходоровська виконала у фіналі
конкурсу композицію на слова видатної української поетеси Ліни Костенко "Як тепер тебе забути" [10], що
молодь з різних регіонів України читає вірші поетеси, приймає участь у флешмобах та арт-акціях, вітаючи з
днем народженням письменницю Ліну Костенко [11].
З огляду на вищесказане, можна зробити висновок про те, що факторами, від яких зрештою залежить
формування у масовій свідомості користувача Інтернету образу Ліни Костенко, є передусім,
об’єктивність подання інформації та особиста інтерпретація, ерудованість і глибина подачі матеріалу (як
поетичного, так і біографічного) автором інформаційного повідомлення. Адже сучасний світ
орієнтується на комунікативну функцію Інтернет-джерел і споглядає світ крізь призму їхнього підходу.
Таким чином, на нашу думку, у реципієнта, який знайомиться із змістом Інтернет-матеріалів з тегом
"Ліна Костенко" за 2013-2014 роки, формується цілісне уявлення про поетесине життя та творчість, а
отже – і її певний імідж, ставлення до неї та її літературного надбання. І саме таким іміджем,
привабливістю створеного в медійному контексті образу Ліни Костенко зумовлена її присутність /
відсутність серед нових матеріалів, що втілює очікування мас та цінності сучасного суспільства.
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Дюжева Е. В. Лина Костенко в системе социальных коммуникаций:
дайджест Интернет-изданий 2013-2014 гг.
В данной статье раскрывается сущность характерных для современного медийного пространства
особенностей отражения творчества и биографии известной поэтессы. Осуществлен аналитический
синтез этого отображения и разработана проекция ее современного социального восприятия. Речь
идет о технологически организованном коммуникационном распространении информации о Лине
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Костенко. Автор обращает внимание на социально-коммуникационные процессы, связанные с
формированием в массовом сознании пользователя Интернета образа Лины Костенко.
Ключевые слова: социальные коммуникации, медийный контекст, образ, реципиент, интерпретация,
тэг, интервью.
Dyuzheva K. V. Lina Kostenko in the Social Communications: Internet-Digest Editions in 2013-2014.
The article considers the issue of the modern reader’s interests in the Lina Kostenko’ poetry and biography. The
research deals with such modern problems like the approach to the perception of the poetess’ image and works.
The material of the research emphasizes that Lina Kostenko's work is now widely known but there are no any
critical analyses for the material on the Internet in recent years. The results have showed that the factors
forming the Internet users' public consciousness of Lina Kostenko's image are primarily objectivity of
information and personal interpretation, erudition and depth of presentation (both poetic and biographical). The
article reveals the essence characteristics of modern media space features, displaying the famous poetess's art
and biography. The analytical synthesis of the reflection and projection has developed its modern social
perception. The attention is paid to soсial-communicational processes, associated with the formation of the
Internet users' mass consciousness of Lina Kostenko's image. The article shows the essence characteristics of
stylistic palette features in the Lina Kostenko’ artistic style.
Key words: social communications, media context, image, recipient, interpretation, tag, interview.

229

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (79). Філологічні науки

УДК 811.111

П. І. Лозинський,
кандидат історичних наук, доцент
(Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів)
p.lozinsky@ukr.net

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ SKYPE НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто використання інноваційних та інформаційних технологій навчання таких, як
комп’ютерна програма Skype в педагогічних цілях на основі інтерактивного навчання. Наголошено на
використанні даної програми під час аудиторного заняття з іноземної мови у вищих військових
навчальних закладах, оскільки використання Skype в аудиторії збагачує викладання і навчання у багатьох
відношеннях. Передусім, це інструмент заохочення до інтерактивного методу навчання, незалежно від
виду діяльності присутньої в аудиторії.
Ключові слова: Skype, інтерактивні технології, комунікативний метод, носій мови,
автентичне спілкування.
Постановка проблеми. Конкурентоспроможні кваліфіковані фахівці повинні вміти не тільки
прочитати і перекласти іноземну літературу за фахом, але й володіти достатніми навичками для
сприйняття на слух навчальних лекцій і доповідей іноземними мовами на різноманітних конференціях,
круглих столах та семінарах; уміннями підтримки бесіди і ведення дискусій на професійні теми; бути
здатними знайти необхідну інформацію в Інтернеті або будь-яких інших іншомовних джерелах; вміти
підготувати та провести презентацію за відповідною тематикою.
У зв’язку зі зміною та розширенням мети вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах
виникає необхідність ознайомлення із новими формами організації роботи студентів на практичних
заняттях та використання інноваційних технологій, активних методів викладання дисципліни.
Характерними рисами таких методів є практична спрямованість, комунікативна орієнтованість, творчий
характер, інтерактивність, групова робота, використання мови жестів та ін.
Інтернет усуває географічні бар'єри та економить час. Його використання вносить аспект
інформатизації та впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. Варто зазначити, що
саме Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне живе спілкування з носіями мови.
Дослідження свідчать, що використання інноваційних та інформаційних технологій у навчальному
процесі ВВНЗ сприяє підвищенню якості організації і здійснення навчання майбутніх військових
фахівців, їхньої готовності до майбутньої професійної діяльності, розвитку навичок самостійного
навчання та навчання впродовж усього життя. Інтернет розвиває навички, важливі не лише для іноземної
мови. Це, передусім, пов'язано з розумовими операціями: аналізом, синтезом, абстрагуванням,
ідентифікацією, порівнянням, зіставленням, вербальним і змістовним прогнозуванням, тестуванням.
Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості : упевненість в собі та здатність працювати в колективі;
створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу.
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі впровадження інтерактивних технологій
навчання присвячені дослідження В. Котова, Х. Лійметса, О. Пєхоти, О. Пометун, О. Савченко,
Л. Тарасенко та ін., розробці та впровадженню педагогічних технологій сучасних педагогів – роботи В.
Безпально, М. Кларіна, Н. Кузьміної, Б. Ліхачова, В. Монахова, Г. Селевка та ін.,інформатизації освіти
присвячені дослідження В. Бикова, Б. Гершунського, Р. Гуревича, М. Жалдака, І. Захарової, Є.
Машбиця, Н.Морзе, Є. Полат, І. Трайнєва, І. Роберт та ін.
Мета статті полягає в розгляді використання інноваційних та інформаційних технологій навчання в
підготовці майбутніх фахівців у ВВНЗ, акцентуючи увагу на використанні програми Skype в
педагогічних цілях під час аудиторних занять.
Виклад основного матеріалу. Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім
став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому на
сьогодні одна з найголовніших потреб в системі освіти – це інтеграція інформаційних технологій у
навчальний процес на основі інтерактивного навчання.
"Інтерактивне навчання" можна визначити як взаємодію викладача та студента в процесі спілкування
та навчання з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність
включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння,
вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.
Під інтерактивним навчанням мають на увазі спеціальну форму організації пізнавальної діяльності,
при якій всі учні активно залучаються до процесу пізнання, між ними, в ході багатобічних комунікацій,
відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності, що істотно впливає на ефективність
сприйняття матеріалу і формування особових якостей суб'єктів навчання.
© Лозинський П. І., 2015
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Л. В. Пироженко та О. І. Пометун визначають умовну робочу класифікацію інтерактивних технологій за
формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи
залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: інтерактивні технології кооперованого
навчання, інтерактивні технології колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання,
технології опрацювання дискусійних питань [1: 49]. Використання інтерактивних методів навчання
неможливо уявити без комунікативного направлення навчання будь-якої з іноземних мов.
Комунікативність – це перша і природна потреба тих, хто вивчає іноземну мову, але, справа в тому,
що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб
спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, довершеним і всеохоплюючим засобом
спілкуванням. Природні ситуації, що використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер.
Тому, якщо розраховувати лише на природну комунікацію на іноземній мові, навряд чи вдасться
зберегти мотивацію і досягти успіху. Саме тому на заняттях англійської мови є доцільним
використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання іноземної
мови та підвищення мотивації до вивчення мови.
Комунікативний метод, як зрозуміло вже з його назви, спрямований саме на практику спілкування,
можливість негайно застосовувати отримані знання на практиці. Він призначений для зняття страху перед
спілкуванням. У принципі, комунікативний метод не є цілісною системною методикою. Швидше він являє
собою сукупність прийомів, покликаних навчити ефективному спілкуванню у мовному середовищі.
Більшість із них використовували на заняттях і раніше. Одним з основних його прийомів є імітація
ситуацій із реального життя, покликаних стимулювати студентів до активного говоріння. При цьому
дуже важливо, щоб теми були животрепетними, пов'язаними з повсякденним життям, проблемами, що
займають учасників навчального процесу. На відміну від класичних методів, основу яких становить
повторення і запам'ятовування, на заняттях, що проводяться по комунікативній методиці, хід
аудиторного заняття залежить від самих студентів – їх відповідей, реакції і т. п. Останнім часом
спостерігається вагома інтеграція комунікативного методу в систему мовної освіти України.
Комунікативне направлення навчання англійській мові потребує всіх компонентів учбового процесу.
Найбільш повноцінно цей метод реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні
методи комунікативного спілкування. Досить цікавими є методи, що стимулюють активну розумову
діяльність і спонукають студента висловлювати свої думки англійською мовою. Одним із таких
прийомів у методах комунікативного спілкування є комунікативне завдання.
Основним принципом комунікативно-орієнтовного навчання є мовна діяльність. Люди повинні
навчитись вирішувати реальні та нереальні завдання спільної діяльності за допомогою іноземної мови. Цей
підхід представляє собою реалізацію такого способу навчання, при якому здійснюється систематизоване,
співвідносне та упорядковане навчання англійській мові як засобу спілкування в умовах модульованої
мовної діяльності на заняттях. Комунікативний підхід передбачає: систему загальної діяльності; систему
мовної діяльності; систему мовного спілкування (комунікації); систему власне самої англійської мови;
системне співвідношення англійської та рідної мов; систему мовних механізмів (мовне сприйняття, мовна
взаємодія і т. ін.); текст як систему мовних продуктів; систему структурно-мовних утворень (монолог,
діалог, монолог в діалозі, різні типи мовних висловів та повідомлень і т. ін.); процес опанування
англійською мовою; структуру мовної поведінки людини. В результаті такого підходу формується,
реалізується та діє система володіння англійською мовою в навчанні [2: 1].
Велику роль під час використання комунікативного підходу відіграє принцип новизни. За
Є. І. Пассовим цей принцип враховує: форму мовленнєвого висловлювання; зміст висловлювання;
прийоми навчання; умови навчання; зміст навчання [3: 108]. Принцип новизни реалізується у виборі
методів, прийомів та форм навчання, що знаходить своє відображення у змісті вправ та завдань.
Активний та ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення
ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [4: 5]. У цьому
викладачам допомагають Інтернет-технології.
Основні технології, що існують на даний момент в кіберпросторі, які можна активно використовувати
в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх в розряд засобів навчання і виховання, можна поділити
на дві групи: 1) засоби синхронної комунікації; 2) засоби асинхронної комунікації .
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального
часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за
допомогою чату і голосового зв'язку є Skype , що надає можливість встановити миттєвий голосовий
зв'язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього даних програм
(або подзвонити на звичайний стаціонарний телефон), або спілкуватися за допомогою письмового чату.
Існує також можливість підключення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і
запрошувати їх в чат один-на-один або організувати конференцію, так званий груповий чат.
Мережа Інтернет створила можливість для дистанційної форми навчання, що базується на принципі
самостійного навчання студента. Oдин із різновидів дистанційного навчання – он-лайн навчання (через
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Skype) – набирає популярності та своїх прихильників. Перевагами такого навчання є те, що студент має
змогу займатися у комфортних умовах.
Отже Skype – це система безкоштовної Інтернет-телефонії, текстового та відео-зв’язку. Умовно
кажучи, Skype дозволяє дзвонити з одного комп’ютера на інший. Все, що потрібно мати для здійснення
такого зв’язку – мікрофон, навушники та сам Skype з позитивним балансом коштів на тому ПК, з якого
передбачається зробити дзвінок. Окрім того, система дозволяє дзвонити і на звичайні стаціонарні або
мобільні телефони по всьому світі за низькими тарифами. Наприклад, Skype пропонує кілька цікавих
послуг: SkypeIn – створення локального номера потрібної країни, на який зможуть дзвонити інші люди;
SkypeOut – вже згадані вище дзвінки на звичайні телефони; Skype video calling – відеочат; Skype Chat –
миттєвий обмін текстовими повідомленнями [1]. Skype-конференція може бути трьох видів: 1) чат, де
спілкування відбувається за допомогою листування; 2) голосова конференція; 3) відео-конференція. При
необхідності можливо переслати файли з високою швидкістю.
Skype – безпечна і захищена програма: відсутня реклама, надається ефективний спам-захист і виключено
зовнішнє вторгнення інших абонентів у процес спілкування. Програма дає можливість спілкуватися відразу з
декількома співрозмовниками (до 10 абонентів) в будь-якій точці світу, користуючись груповим
відеозв’язком. Skype відмінно підходить для проведення ділових зустрічей з людьми в будь-якій точці світу.
Необхідно мати на увазі, що на групові відеодзвінки поширюються обмеження на використання в цілях
запобігання зловживань: не більше 100 годин групового відеозв’язку на місяць, не більше 10 годин на день і
не більше 4 годин на кожен груповий відеодзвінок. Після того як ці ліміти вичерпані, функція відеозв’язку
відключається, а поточний відеодзвінок стає звичайним голосовим дзвінком [5: 4].
Через те, що вивчення англійської мови по Skype до цього часу залишається новинкою у галузі викладання
іноземних мов і не всі ще спробували такий спосіб навчання, на форумах в Інтернеті та в стінах мовних шкіл
нерідко ведуться суперечки, наскільки ефективні такі заняття, які у них переваги і недоліки. Але те, що без
англійської по Skype загальна картина сучасних мовних методик буде неповною, стало незаперечним фактом.
Найголовнішим аргументом на користь вивчення англійської он-лайн за допомогою спілкування з викладачем
у Skype є економія часу, причому не на тривалості занять. Дана програма розширює межі та дозволяє
займатися з педагогами з інших країн, в тому числі й з тими, хто є носієм мови.
Заняття англійською мовою онлайн дають можливість максимально ефективно планувати свій графік
занять, не приносячи в жертву інші важливі справи. Це особливо актуально в тих випадках, коли вам
необхідний інтенсивний курс вивчення мови. Ще один незаперечний плюс вивчення англійської по Skype – це
можливість вільно пересуватися без відриву від навчального процесу. Використання сучасних технічних
можливостей також варто віднести до переваг вивчення англійської з викладачем он-лайн. Так, педагог може
відправити вам у будь-який момент текстовий документ, таблицю, послати аудіофайл, дати посилання на
відео чи презентацію з теми, що вивчається. Дехто з викладачів також використовує можливість створення
особистих словників з можливістю аудіозапису вимови слів. Таким чином, наприкінці заняття учень отримує
доступ до списку слів, який йому необхідно запам’ятати до наступного уроку. Не забути, як правильно
вимовляти нові слова та фрази, йому допоможуть зроблені разом із педагогом аудіозаписи. Крім того,
займаючись англійською за допомогою Skype, ви завжди можете швидко знайти необхідну інформацію в
Інтернеті. Цю перевагу однаково високо оцінюють як студенти, так і викладачі.
Як і будь-який інший метод вивчення іноземних мов, заняття по Skype мають не лише переваги, а й
недоліки. Передусім, йдеться про відсутність особистого контакту в межах індивідуальних занять. З цим,
безумовно, важко сперечатися, оскільки он-лайн-заняття передбачають відчуття збереження постійної
дистанції. Однак Skype дозволяє регулювати ступінь контакту: можна в будь-який час відключити чи
включити відео. Це особливо допомагає сором’язливим людям, які не відразу можуть розкритися перед
незнайомою людиною.
Не варто обмежувати використання Skype тільки для індивідуального вивчення іноземної мови, це
незамінний інструмент під час аудиторного заняття. Використання Skype в аудиторії збагачує
викладання і навчання у багатьох відношеннях. Передусім, це інструмент заохочення до інтерактивного
методу навчання, незалежно від виду діяльності присутньої в аудиторії , а саме види діяльності між
декількома групами, між групою та окремою особою, або між особами. Завдяки Skype практикується
саме комунікативний метод навчання при спілкуванні з носіями мови, акцентуючи увагу на
автентичності як необхідної складової у якісному вивченні іноземної мови.
Автентичне вивчення мови включає в себе такі складові, як "реальність, комплекс проблем та їх
вирішення, використання рольових вправ, проблемно-орієнтовані види навчальної діяльності, ситуативні
вправи та участь у віртуальному живому спілкуванні" [6: 1] . Таким чином , автентичне навчання
відбувається саме у виконанні відповідно автентичних завдань, котрі вимагають судження, аналізу
ситуації, здатності адаптуватися до незнайомого контексту, гнучкості при співпраці з людьми різних
культур. З цієї точки зору Skype в аудиторії дозволяє викладачеві та студентам зануритись у контекст
навчання на основі реальних ситуацій.
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Різноманітні функції, вбудовані в Skype вносять новизну та урізноманітнюють хід традиційного
навчального процесу. Функції по Skype: групові виклики, відправка файлів і повідомлень, а також
використання комп'ютера як віртуальної дошки, на якій можна відображати певну інформацію та
ділитись нею онлайн.
Про такий вид навчальної діяльності говорить Т. Керова, зосереджуючись на можливостях Skype:
спілкуватися з викладачами інших навчальних закладів; слухати "живе" мовлення викладачів країни, мова
якої вивчається; брати участь у дискусії із заданої тематики; виконувати різні завдання на лінгвістичні теми
[7: 23]. Але головним все ж має бути виконання різноманітних навчальних завдань під керівництвом та
безпосереднім контролем викладача, а також виконання окремих завдань у процесі спілкування з носіями
мови. Такий "живий" вид навчання можна використовувати саме на аудиторних заняттях.
При використанні Skype в педагогічних цілях відкриваються нові можливості у викладанні іноземної
мови не тільки у цивільних вищих навчальних закладах, а і у військових, оскільки міжнародна співпраця
у даній сфері набуває обертів.
Військова освіта являє собою визначений процес становлення і розвитку особистості та передачі її
соціального досвіду. Однак, на відміну від цивільної, військова освіта формує особистість військового
фахівця, який повинен і здатен займатися військовою діяльністю.
Культура мовлення як складова загальної культури є одним із найважливіших показників
цивілізованості суспільства. Процес опанування мови та її культури пов’язаний із набуттям навичок
правильно розмовляти і писати, точно висловлювати свою думку, активно й грамотно використовувати
мовні знання. Час диктує свої вимоги, і сьогодні ситуація з вивченням іноземної мови в вищих
військових навчальних закладах значно змінилася. Завдяки духу часу та змінам в свідомості людей
яскраво проявилася необхідність у володінні іноземними мовами. Результатом необхідності підготовки
конкурентоспроможних спеціалістів у різних галузях діяльності на світовому рівні стала потреба змінити
відношення до вивчення іноземної мови у вищих військових вузах.
Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні зв’язки ВВНЗ з військовими
навчальними закладами іноземних держав. Встановлені тісні зв’язки з провідними військовими
навчальними закладами США, Німеччини, Італії, Великої Британії, Греції, Туреччини тощо.
Використовуючи чат і голосовий зв'язок, курсанти ВВНЗ мають можливість:
•· проводити уроки-проекти з курсантами з інших країн;
•· обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, що є компетентним в тій або іншій
військовій дисципліні;
•· пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання;
•· функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог з погляду
граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок і тому подібне і на цій основі вибудовувати
новий вигляд завдань.
Хоча дані засоби Інтернет комунікації з'явилися порівняно нещодавно, в світовій практиці
викладання англійської мови вже накопичений певний досвід їх використання в учбовому процесі. Так
Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів
педагогічного чату:
•· чат на вільну тему (free chat) найбільш актуальний при вивченні соціальної тематики у ВВНЗ;
основне завдання – це практика говоріння, аудіювання і письма мовою, що вивчається;
•· чат, спрямований на вирішення певної учбової задачі при вивченні військової тематики
(collaborative task-oriented chat);
•· чат-семінар або чат-презентація може використовуватися у навчальному процесі на соціальну,
країнознавчу та військову тематики (academic seminar or presentation chat);
•· чат, спрямований на відпрацювання якогось певного матеріалу або дії (practice chat) – тематично
незалежний згідно навчальної програми; наприклад, чат-інтерв'ю;
•· оцінний чат (evaluation chat) – тематика в рамках навчальної програми, спрямований на контроль і
оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [8: 2].
Інтеграція Skype в навчальний процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань
на занятті таких, як формувати і вдосконалювати навички читання, письма, говоріння та аудіювання, уміння
діалогічного мовлення, поповнювати словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної
мови, знайомити курсантів із соціокультурними реаліями мови, що вивчається (мовний етикет, особливості
мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається).
Спілкування он-лайн продуктивніше, ніж просто листування через мейл, оскільки курсанти можуть
не лише обмінюватись фразами, текстами, але чути і навіть бачити одне одного. Спілкуючись іноземною
мовою он-лайн курсанти тренують вимову, удосконалюють навички говоріння і правильної побудови
речення. Обмін повідомленнями сприяє кращому запам’ятовуванню лексики, оскільки працює зорова
пам’ять і моторна функція руки при наборі тексту повідомлення. Якщо один курсант припускається
помилки, то інший може виправити її.
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Звичайно, навчання англійської з використанням програми Skype багато в чому залежить від
справності обладнання та якості інтернет-з'єднання, а також значної підготовки зі сторони викладача.
Загалом головними чинниками для успішного вивчення англійської з використанням Skype
залишаються цілеспрямованість, бажання отримувати знання і виконання всіх інструкцій викладача, без
чого не обійтися і при очному вивченні іноземної мови.
Висновок. Таким чином, використання програми Skype дозволяє урізноманітнювати навчальний
процес, підсилити мотивацію навчання, розвивати навички комунікації. Також знімаються всі
психологічні бар’єри.
Використання Skype-технологій підвищує конкурентоздатність додаткових освітніх програм, створює
умови для побудови індивідуальних освітніх траєкторій, максимальної індивідуалізації навчального
процесу, поєднуючи самостійну пізнавальну діяльність учасників навчального процесу з різноманітними
джерелами інформації, групову роботу, оперативну і систематичну взаємодію з викладачами.
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Лозинский П. И. Использование компьютерной программы Skype на занятиях иностранного языка.
В статье рассмотрено использование инновационных и информационных технологий обучения таких,
как компьютерная программа Skype в педагогических целях на основе интерактивного обучения.
Отмечено использование данной программы во время аудиторного занятия по иностранному языку в
высших военных учебных заведениях, так как использование Skype в аудитории обогащает преподавание
и обучение во многих отношениях. Прежде всего, это инструмент поощрения интерактивного метода
обучения, независимо от вида деятельности присутствующей в аудитории.
Ключевые слова: Skype, интерактивные технологии, коммуникативный метод, носитель языка,
аутентичное общение.
Lozynskyy P. I. Using a Computer Program Skype at the Foreign Language Class.
The research deals with the importance of the interactive learning as a communicative direction in learning a
foreign language, which is designed to remove the fear of communication. It is demonstrated the fact that the
Internet use introduces aspects of information and the introduction of interactive technologies in the
educational process. That is why today one of the most important needs in the educational system is the
integration of the informational technology into the learning process through the interactive learning. The
material of the research defines the Skype program as a synchronous communication tool which allows the
simultaneous communication through chat and voice communications. Using Skype in the classroom enriches
teaching and learning in many ways. It's a tool to encourage the interactive teaching method, regardless of
the activity which is present in the audience, particular group activities, between groups and individuals, or
between individuals. Talk online is more productive than the correspondence through email because the
cadets can not only exchange phrases, texts, but can hear and even see each other. Speaking online trains
pronunciation, improves speaking skills. It is concluded that the use of Skype-technology increases the
competitiveness of additional educational programs, creates conditions for the construction of individual
educational trajectories, maximum individualization of the learning process.
Key words: Skype, interactive technologies, communication methods, native speaker, authentic communication.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКСІОЛОГЕМ В КОНТЕСТІ СПІЛКУВАННЯ
У статті проаналізовано лінгвальні та екстралінгвальні особливості аксіологеми як мовного поняття.
Ці одиниці також розглянуто як культурологічні знаки, що уможливлює більш широке охоплення та
тлумачення їх контекстуальної реалізації. Описано динаміку ціннісного компоненту значень
денотативних та конотативних аксіологем. У зв’язку з цим мова йде про необхідність врахування їх
контекстуального оточення. Контекст розглянуто у сукупності соціальних, культурно-історичних та
національних складових. До того ж приділяється увага емоційній та інтелектуальній мовній оцінці як
визначальному фактору ціннісного наповнення контексту спілкування з позиції комунікантів. Відтак,
аксіологеми визначаються як особистісно значимі одиниці мовленнєвої взаємодії.
Ключові слова: аксіологема, контекст, лінгвальні, екстралінгвальні чинники, комунікація.
Сучасний кризовий стан розвитку суспільства все більше загострює увагу лінгвістів на дослідженні
ціннісних аспектів комунікації. Як зазначає В. П. Руднєв: ''…особистість з усього наявного потоку
інформації сприймає й використовує лише важливе й значиме для себе, а решту відкидає'' [1: 380]. Саме
тому аксіологічний модальний взаємовплив мовців уже сприймається не просто як ''певна семантична
даність (аспект семантики), а керований і здійснюваний мовцем процес добору засобів, модусне
аранжування мовцем своїх мовленнєвих вчинків з метою регулювання власних та чужих інтенцій'' [2:
62]. Відповідно, в контексті спілкування мовці виражають власні думки, ставлення до піднятої проблеми,
співрозмовника відповідно до певної шкали цінностей. Відтак аксіологеми наскрізно пронизують
контекст мовленнєвої взаємодії.
Аналіз вербалізації аксіологем передбачає врахування контексту (контексту ціннісного простору
спілкування, вихідного контексту комунікації, соціального, культурно-історичного та національного
контекстів). У сучасному мовознавстві термін ''контекст'' тлумачиться по-різному. В цьому дослідженні
ми беремо за основу визначення контексту, запропоноване Г. В. Колшанським: контекст – ''умова
однозначності комунікації'' [3: 61]. Отже, під час спілкування співрозмовників утворюється спільний
ціннісний простір, який осмислюються в термінах аксіологем (ціннісних номінацій, які стають
предметом чи джерелом емоційно-інтелектуальної оцінки в мовленні) [4: 8]. Цей аксіологічний знак
може виражатися словом, словосполученням, фразеологізмом та ін. Узуальне значення аксіологеми, тобто
відома всім носіям мови семантика, може реалізувати оцінний чи ціннісний аспект значення в контексті
як оказіональне значення, яке виражає ціннісну складову, або ж актуалізовані периферійні семи [5: 136140]. Наприклад: Дочка в мене красива, гарна! Просто – топ-модель! У наведеному випадку аксіологема
топ-модель реалізується за рахунок периферійних сем (красива, гарна), актуалізованих та відсутніх у
значенні номінації. Сама вона низенька, пухкенька, а топ-модель! У цьому прикладі виникає
оказіональне значення, не притаманне словниковому значенню слова топ-модель.
За своїм функціональним призначенням аксіологеми покликані здійснювати ілокутивний вплив. У
певному контексті адресат узгоджує концепцію аксіологеми з уявленнями адресанта, що слугує спільним
базисом спілкування. Cпіврозмовники можуть мати однакові ціннісні орієнтири (цінувати життя, час,
свої родини), однак ставлення до цінного, важливого, шляхів і принципів їх досягнення можуть
різнитися. Наприклад:
Укр. А над чим тепер працюєте, Марфо Ксенофонтівно?
– Ось ескізи: як розписують писанки, вербна неділя – мені цікаві такі сюжети (1). А це згадала
таке із петриківського життя: дружина мого дядька дуже любила танцювати й співати. Щонеділі в
них у дворі збиралися люди, простеляли велике рядно на землю, щоб по багнюці не танцювати (2). Обабіч
я намалюю музикантів із ложками, каструлями, рогачами – хто що принесе. В уяві безліч сюжетів –
поки рука тримає пензлика, буду малювати [6].
Рос. До ''Кухни'' я вообще скептически относился к сериалам. Нам в школе-студии привили
хороший вкус. А в сериалах можно закопать актерский талант. Если он имеется, конечно. Ну вроде
имеется... [6].
Англ. Which struck you as the best, and which the worst, Bad Land?
I don’t think there’s a best and a worst (1.1). If we look at good as how many tourists go there (1.2) thеn
Cuba has a (comparatively) huge tourist business (1.2). Or Burma has virtually no tourists when it has just as
much to offer as neighbours like Thailand or Vietnam (1.2). Albania hasn’t really been bad at all but has been
comprehensively forgotten by the outside world (1.2.) [7].
Франц. Jon, peut-on rester progressif après 80 ans ?
© Сушкевич О.В., 2015
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En tout cas, on peut le rester dans sa tête. Je compte bien qu'on fasse un super album avec des titres de plus de
34 minutes, des envolées à rallonge de chiées de synthés, des voix de faussets, des solos de guitares de 10 minutes,
plein de breaks et un passage à la gratte sèche où on reprend un prélude de Bach. C'est pas progressif ça? [8].
У наведених прикладах аксіологеми розкриваються у творчому та культурному наповненні.
Відповідно, імпліцитна цінність професійно-особистого рівня творча діяльність вербалізується
контекстуальними аксіологемами наведених фрагментів: укр. писанки, вербна неділя, музиканти,
позитивне ставлення мовця передано за допомогою предикативної лінії мені цікаві. Їх цінність для мовця
визначається образотворчою, культурно-історичною й особистісною значимістю (позначки (1, 2). Рос.
хороший вкус, актерский талант, за допомогою яких мовець порівнює своє ставлення до можливостей
самореалізації у творчій діяльності; Англ. контекстуальні аксіологеми good/bad lands із погляду
туристичної привабливості останніх. Відтак, параметри good/bad/best/worst визначаються Вілером як
відносні (позначка 1.1), що доводиться зіставною характеристикою країн (позначки 1.2.); франц. un super
album, des envolées, des solos de guitares, un prélude de Bach – під час осмислення мовцем можливостей
творчого розвитку у віці за 80.
Індивідуальна ціннісна позиція не виникає самостійно. Вона, з одного боку, засвоюється внаслідок
глобального суспільного впливу. З іншого боку, оціночне ставлення набирає більш визначених форм під
час складних психічних процесів внутрішньої рефлексії. Така динаміка й боротьба зовнішнього та
внутрішнього світів і вибудовує ставлення до цінного. Н. Д. Арутюнова характеризує цей стан речей так:
''Аксіологічна суперечність об’єктів міститься в природі явищ. Світ складається з недосконалостей,
omnia praedara rara'' [9: 8].
Відтак, упізнання аксіологеми в процесі спілкування не рівнозначне її прийняттю мовцем.
Аксіологема може бути повністю прийнята/неприйнята, або ж прийнята з певною модифікацією
значення. Те, що є цінністю для одного індивіда, може трактуватися інакше його співрозмовником. Саме
тому виняткового значення набуває ціннісна номінація (ідеологічно прийнятна). Для успішної
комунікації важливо мати стійку, проте динамічну й гнучку ціннісну установку, адже уявлення
комунікантів про цінне можуть значно різнитися. Жорстке нав’язуваня власних цінностей або відкрита
критика ідей співрозмовника може зруйнувати контакт і порозуміння між комунікантами (наприклад,
політична чи релігійна агресія).
У рамках проблем тлумачення аксіологем варто також відзначити динаміку мовної особистості й
ціннісних систем, відповідно до яких відбувається модальне оформлення висловлювання. Якщо
порівнювати ціннісну спрямованість дискурсу людини в різні періоди її життя, то можна простежити
певний розвиток, змінність, а іноді й повне руйнування вихідної установки. Це пов’язано з глобальними
змінами світового рівня, суспільними перетвореннями, а також змінами власного статусу, позиції,
переживаннями та ін. Подібні процеси характерні й для ціннісних систем. Відповідно, утворюється
вихідний контекст комунікації, що накопичує в пам’яті відомості про події, котрі мали місце задовго до
спілкування. Під час останнього активізується інформація, відповідна для ситуації спілкування.
Наприклад:
Укр. – У фільмі ''Ати-бати, йшли солдати'' ви знімалися з Леонідом Биковим. Можете назвати
його своїм учителем акторської майстерності?
– Безперечно. Тоді я був студентом другого курсу Київського державного інституту театрального
мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, абсолютно нічого не тямив в акторстві. Як губка,
всмоктував усе, що робив Леонід Биков. […] І лише його заслуга в тому, що я озвучив свою роль як
родовитий росіянин... [6].
Рос. То есть артистом ты себя изначально не видел?
Да, даже когда в КВН играл, всё равно не думал ни о чем таком. Это просто была отдушина [6].
Англ. Tell us a little bit about your new album.
Alexandra Burke: The album is very 'me'. It's very much my personality. It's very deep. When I went into the
studio every day I would bring my diary – I have kept a diary since I was nine [7].
Франц. Ma mère avait tous ses disques [de Labrie]. Quant à mon nom, j'ai dû le changer sinon impossible
de devancer les modes. Par contre, Bowie ça sonne super bien, comme Lagerfeld [8].
Приклад українською мовою відбиває розвиток особистості та появу нових ціннісних орієнтирів і
досвіду під впливом наставника. Відповідно, між Я-тоді й Я-сьогодні лежить динамічний шлях
особистісного, професійного становлення Богдана Бенюка. Рос. нейтральний вимір аксіологічної
модальності розкриває ставлення мовця до своєї професії у минулому. Англ. відображається позитивна
оцінка впливу минулого досвіду співачки на глибокий та життєвий зміст її пісень сьогодні. Франц.
Позитивна оцінка мовцем власного ім’я та його походження.
Соціальний контекст як абстракція реальної комунікативної ситуації відіграє важливу роль у
вираженні аксіологем. Остання формується завдяки актуалізації у контексті спілкування лише значущих
для ситуації соціальних параметрів, котрі детермінують комунікативну поведінку учасників спілкування
(система соціокультурних норм і стандартів комуникативної поведінки, які зберігаються в суспільній
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свідомості (правила, рекомендації тощо). Такі детермінанти регулюють протікання дискурсу за
допомогою вимог до поведінки обох комунікантів, які випливають з усталених конвенціональних зразків
і адаптуються до структури конкретного комунікативного акту з урахуванням соціального статусу
партнерів, ситуативної ролі, позиції, умов і засобів спілкування. Зазначені чинники визначають як
форму, так і зміст мовленнєвих вчинків, у межах яких висвітлюватимуться відповідні аспекти ціннісної
спрямованості мовця, що визначають набір залучених цінностей та їх позиціонування задля досягнення
певної комунікативної мети. Наприклад:
Укр. У мене починається депресія, коли черешні відходять...(1) Не хочу їхати в Москву: я дуже
люблю Київ…(2) Усі українські жінки – відьми…(3) Для мене Народна артистка – це Зикіна, з шостим
розміром грудей і животиком…(4).
Народна артистка України Наталя Могилевська відповіла на запитання УНІАН [6].
Рос. Сегодня 22-летний Полунин — премьер балета Музыкального театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко. В театре не скрывают своей радости по поводу столь удачного приобретения. А я
слушаю Сергея и понимаю, что его рассказ о самом себе вполне мог бы стать сюжетом для
художественного фильма [6].
Англ. Sienna Miller has had a tumultuous year (А). Renowned for attracting mountainous tabloid column
inches (В) during her volatile (and very public) relationship with Brit actor Jude Law (С), she is now enjoying
being a hot pick (D) amongst Hollywood casting agents [7].
Франц. [...] j'ai rencontré le beau et sémillant Richard Clayderman dans sa somptueuse villa de Saint-Tropez. [...]
le fait que les nombreux acheteurs de ses disques l'adorent est une preuve tangible de son immense talent [8].
Укр. експліцитно представлені складові соціального контексту: Народна артистка України Наталя
Могилевська. Позначки (1; 2; 3; 4) вказують на ціннісну перспективу подальшого інтерв’ю; для цього
використовуються ідеологічно забарвлені номінації-опозиції (Москва – Київ; жінка – відьма; Зикіна –
Могилевська). Рос. представлено новий статус мовця.
Англ. Наявні експліцитні (Sienna Miller) й імпліцитні описові позначення соціального контексту з
метою заінтригувати читача. Позначки (А, В, С, D) вказують на приналежність особи (молодої
актриси) до публічних кіл (В, С, D), одіозність і скандальність (С, D). Франц. вказує на значимість
досягнень особистості та її визнання.
Культурно-історичний національний контекст. Відомо, що саме в мові відображається весь
пізнавальний досвід народу, його морально-етичні, соціально-естетичні, художні та виховні ідеали. Мова
відображає історію руху народу на шляху до цивілізації, характер народу, його симпатії й антипатії,
зв’язки із сусідніми народами. Мова ввібрала в себе всі тонкощі оцінного ставлення до дійсності,
сприймає та віддзеркалює її.
Ще одним важливим соціально-культурним чинником розвитку мовної культури виступає традиція,
яка формується протягом усього історичного та культурного становлення народу, кодує найцінніше,
висвітлює ставлення до цінностей, оточуючих і до самих себе.
Отже, дослідження аксіологем як ціннісних номінацій, які стають предметом чи джерелом емоційноінтелектуальної оцінки в мовленні, передбачає врахування широкого контексту. Він представляє загальний
ціннісний фон спілкування залежно від сукупності соціальних, культурно-історичних та національних
чинників. Відповідно, аксіологеми вербалізуються як денотативні, так і конотативні одиниці.
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Cушкевич О. В. Некоторые аспекты исследования аксиологем в контексте общения.
В статье проанализированы лингвальные и экстралингвальные особенности аксиологемы как языкового
понятия. Эти единицы также рассмотрены как культурологические знаки, что дает возможность
более широкого охвата и толкования их контекстуальной реализации. Описана динамика ценностного
компонента значений денотативных и коннотативных аксиологем. В связи с этим речь идет о
необходимости учета их контекстуального окружения. Контекст рассмотрен в совокупности
социальных, культурно-исторических и национальных составляющих. К тому же внимание уделено
эмоциональной и интеллектуальной языковой оценке как определяющему фактору ценностного
наполнения контекста общения с позиции коммуникантов. Итак, аксиологемы определяются как
личностно значимые единицы языкового взаимодействия.
Ключевые слова: аксиологема, контекст, лингвальные, экстралингвальные факторы, коммуникация.
Sushkevych O. V. Some Aspects of Investigating Axiologyms in the Context of Communication.
The research deals with the investigation of axiologyms in the context of communication. The article investigates
linguistic and extra linguistic peculiarities of these items. The scientific methods of analysis, description and
comparison were chosen to distinguish essential aspects of axiologyms’ contextual verbalization. Social, cultural
and historical, national contexts are regarded in respect of defining the situational meaning of axiologyms. They
are also viewed as cultural items thus giving more possibilities to realize their full contextual surrounding. The
paper describes the dynamics of the value component of the meaning of these notions. The emotional and
intellectual verbal evaluation proved to be the basic factor of formulating the speakers' subjective attitude. Thus
axyologyms are defined as personally-oriented, essential in communication.
Key words: axiologym, context, linguistic and extralinguistic factors, communication.
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РАДІООБМІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В РЕЖИМІ СПІЛКУВАННЯ ''АВІАДИСПЕТЧЕР –
ПІЛОТ'' ЯК РІЗНОВИД ІНТРАПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Статтю присвячено радіообміну – професійній підмові в англомовному авіаційному радіотелефонному
дискурсі. Висвітлено специфіку радіообміну в режимі спілкування "авіадиспетчер-пілот" і визначено
його різновидом інтрапрофесійної комунікації, яка здійснюється всередині визначеної соціальнопрофесійної спільності диспетчерів управління повітряним рухом. Встановлено провідну роль
радіообміну в комунікативно-мовленнєвій діяльності диспетчерів управління повітряним рухом.
Ключові слова: радіообмін цивільної авіації, фразеологія радіообміну, авіаційна підмова,
інтрапрофесійна комунікація, диспетчер управління повітряним рухом.
Постановка проблеми. Мова обслуговує різні сторони життя суспільства, різноманітні сфери
виявлення та цілі її використання. Розвиток виробничої сфери став поштовхом для формування та
розвитку спеціальних варіантів мови професійної комунікації, яка обслуговує професійні сфери
спілкування. Мова як явище соціальне виконує певні функції, найважливішою із них є комунікативна.
Мета комунікації, тобто спілкування людей за допомогою мови, – встановлення взаєморозуміння в
трудовій і соціальній діяльності між членами суспільства [1: 18].
Розвиток сучасної науки, техніки, технологій спричинив виникнення спеціалізованих сфер спілкування,
які потребують формування спеціальних мов для обслуговування цієї області соціального життя. Рушійною
силою виникнення мов, котрі обслуговують спеціалізовані сфери людської діяльності, є практична
необхідність. Специфіка сфер комунікації пред’являє особливі вимоги до використання лексичних і
граматичних засобів мови, побудови речень і структур висловлювання. Все це підпорядковується одній меті –
максимальному задоволенню комунікативних потреб у даній сфері професійного спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел дозволив нам засвідчити, що
існує ціла низка назв варіанту мови, що забезпечує спілкування представників різних професій. Л. В.
Успенський визначає його як професійний діалект, Г. В. Колшанський – як професійну мову, Л. П.
Крисін – як спеціальну підмову. В. М. Лейчик називає даний варіант мовою для спеціальних цілей. Ми
будемо використовувати термін підмова, під яким, згідно з визначенням В. П. Коровушкіна, будемо
розуміти сукупність фонетичних, лексичних і граматичних засобів національної мови, що обслуговує
мовленнєве спілкування певного соціуму, який характеризується єдністю професійно-корпоративної
діяльності своїх індивідів і відповідною системою спеціальних понять.
Метою статті є розкриття специфіки радіообміну як професійної підмови авіації у режимі
спілкування "авіадиспетчер-пілот" та визначення його місця в комунікативно-мовленнєвій діяльності
диспетчерів управління повітряним рухом (УПР).
Виклад основного матеріалу. Термін LSP (language for special purposes) виник ще на початку 70-х
років минулого сторіччя й став використовуватися для визначення різновидів національних мов, які
обслуговували спеціальні сфери життя суспільства. Вивчення спеціальних варіантів мови є важливим
напрямком сучасної лінгвістики, у центрі уваги яких залишаються не лише терміносистеми, а й способи
організації мовних засобів для вирішення комунікативних задач тієї сфери спілкування, яку обслуговує
конкретний спеціальний варіант мови.
В умовах сьогодення особистих знань і професійних навичок недостатньо для успішного виконання
професійної діяльності. Великого значення набуває професійне спілкування – вміння спілкуватись у
відповідному мовному середовищі, тобто володіти понятійним апаратом, нормами і правилами мовної
діяльності, які пов’язані з певною професійною сферою. У спільній професійній діяльності підрозділу
диспетчерів УПР виникає спілкування, зумовлене колом інтересів, для якого притаманний обмежений
обмін інформацією стосовно спільної праці або навчання. Під час такої співпраці використовуються
професійні поняття, науково-технічна термінологія, яка обумовлює ступінь взаєморозуміння під час
виконання сумісної роботи. Мова професії є головним функціональним компонентом професійного
спілкування диспетчерів УПР, а її опанування є першочерговим завданням будь-якого фахівця. На
сучасному етапі особлива увага науковців спрямована на вивчення професійної мови, яка обслуговує
професійну сферу спілкування. Мова професійного спілкування – це "лінгвістично організована система
мовлення, що використовується представниками певної галузі для спілкування в ситуаціях, котрі
безпосередньо пов’язані з професійними аспектами (навчально-виробничими, науково-виробничими,
виробничими, науковими) трудової діяльності. До факторів, які визначають зміст професійно
орієнтованого навчання мови професійного спілкування, належать сфери професійно орієнтованого
спілкування (виробнича, виробничо-комерційна, науково-виробнича, наукова, а також професійно
детерміновані: соціально-політична, соціально-культурна і побутова сфери спілкування фахівця),
ситуації і теми професійно орієнтованого спілкування" [2: 45-46].
© Тимченко С. В., 2015
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У авіації сформувалися особливі вимоги до професійного мовлення. Для диспетчерів УПР властива
специфічна комунікація, що відома, як "Радіообмін цивільної авіації" (РЦА).
Т. О. Мальковська розглядає радіообмін як "сукупність фонетичних, граматичних і лексичних
одиниць мови, що обслуговує мовленнєве спілкування учасників повітряного руху (авіадиспетчера і
пілота) під час виконання польоту і представлену в діалогах "пілот – авіадиспетчер" [3: 15].
РЦА необхідний диспетчерським службам для інформування екіпажам повітряних суден (ПС) про
обстановку в районі польоту, роботу засобів зв’язку, радіотехнічне забезпечення польотів і посадки, стан
аеродрому, про екстрені ситуації; для контролю за діями повітряних суден, їх ешелонування з метою
запобігання небезпечних зближень і зіткнень ПС на аеродромі і в польоті, здійснення запиту інформації
про стан і місцезнаходження ПС.
Різні служби організації повітряного руху (ОПР) взаємодіють з ПС під час виконання польоту.
"Важливим фактором у забезпеченні ритмічної, безпечної і безперешкодної роботи аеродрому є
своєчасна, лаконічна і недвозначна комунікація. Вона є не лише засобом виконання диспетчерами УПР
своїх завдань, але також допомагає пілотам знати про інші ПС, що знаходяться поблизу них, особливо в
умовах низької видимості"[4].
Українським законодавством чітко визначено процедури радіотелефонного зв’язку, а саме: 1)
передача ведеться в стислій формі, звичайним розмовним тоном із використанням стандартної
фразеології; 2) для забезпечення чіткого та задовільного приймання повідомлень орган ОПР або інший
наземний персонал, екіпаж ПС повинні: вимовляти кожне слово виразно та зрозуміло; дотримуватися
швидкості мовлення, котра не перевищує сто слів за хвилину. Якщо повідомлення потрібно записати,
швидкість мовлення має бути знижена, щоб таке повідомлення можна було записати. Невеликі паузи
допомагають зберегти гучність мовлення на постійному рівні та дають змогу легше зрозуміти цифри; 3)
під час передачі довгих повідомлень необхідно робити короткі зупинки для того, щоб переконатися, що
частота, на якій ведеться передача, не зайнята, та надати змогу оператору станції, що приймає такі
повідомлення, зробити запит на повторення неприйнятих частин повідомлення; 4) оброблені
повідомлення в авіаційному мобільному зв’язку складаються з відповідних частин та передаються в
наступному порядку: а) виклик з указівкою адресата та відправника; б) текст [5].
Форми мовленнєвої взаємодії, як правило, регламентовані і закріплені в правилах, що унормовують
ведення радіообміну. Виокремлено такі основні мовленнєві форми: 1) команди-звернення, що вимагають
виконання певної конкретної дії; 2) виконання команди, підтвердження одержання інформації; 3) запитизвернення з проханням надати необхідну інформацію. Репліки-звертання В. А. Колосов [6] відносить до
ненормованих. Вони не несуть командної, виконавчої чи оповіщувальної інформації. До них відносяться
зауваження, заперечення, вигуки, коментарі, висловлення позиції або ставлення мовця до дій, слів,
вчинків партнера тощо. Хоча репліки даного типу виходять за межі загальноприйнятої технологічної
мовленнєвої взаємодії, але вони відображають особистісні оцінки й характер міжособистісних стосунків
учасників спільної діяльності, мають емоційне забарвлення.
Радіообмін можна розглядати як процес і як продукт діалогового спілкування. О. В. Акімова [7]
розглядає радіообмін як дискурс (процес). Діалог як форма мовленнєвого спілкування являє собою
форми взаємодії, що зазнають швидку зміну акцій і реакцій комунікантів, постійних чергувань.
Особливістю діалогів для диспетчера УПР є їх цілеспрямованість, швидкий темп, що пов’язано з лімітом
часу на спілкування. Чим довший процес спілкування, тим менше часу залишається на виконання
операцій з УПР, що може призвести до авіаційних катастроф.
Особливості
авіаційного
дискурсу
досліджувались
О. В. Акімовою,
Т. О. Мальковською,
А. Ф. Пчеліновим та ін. Аналіз означених наукових праць і низки інших учених дає нам змогу зазначити, що
для авіаційного дискурсу характерні: лаконічність, чіткість, однозначність, типова "фразеологія", котра
спрямована на використання стандартних слів і фраз, чітку вимову; відносна свобода побудови
висловлювань; використання нестандартного мовлення у нестандартних ситуаціях; строге тематичне
спрямування змісту.
Для мовленнєвого акту з використанням професійної підмови важливим суб’єктивним фактором є
адресат. Залежно від статусу відправника мовлення й адресата виділяють два види професійної
комунікації. "Інтерпрофесійна комунікація охоплює мовленнєві акти, в яких професійні ролі
комунікантів не співпадають, та інтрапрофесійну комунікацію, яка здійснюється всередині визначеної
соціально-професійної спільності" [8: 172-173]. Таким чином, схему спілкування у першому випадку
можна представити як спеціаліст даної сфери-неспеціаліст, а в другому – як спеціаліст-спеціаліст.
Різновидом інтрапрофесійної комунікації є інтеракція, коли професійна підмова використовується
представниками професій лише в чітко визначеній ситуації спілкування. У такому випадку схема буде
мати наступний вигляд: спеціаліст (у визначеній ситуації професійного спілкування) – спеціаліст (у
визначеній ситуації професійного спілкування).
Мова радіообміну обслуговує мовленнєве спілкування певних представників авіаційної спільноти,
диспетчера УПР і пілота, у визначених ситуаціях виробничої діяльності – ситуаціях управління
повітряним рухом під час польоту. Диспетчер УПР використовує мову радіообміну лише для переговорів
з пілотом, який знаходиться на борту повітряного судна під час виконання польоту. Мова радіообміну
відрізняється від літературного варіанту мови на всіх рівнях мовної системи: фонетичному, лексичному
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та синтаксичному. Диспетчер УПР, говорячи про цей же політ на диспетчерському пункті або по
телефону, спілкується літературною мовою або професійною авіаційною мовою, основною відмінністю
якої від літературної є використання лексики. У даному випадку спостерігається явище диглосії
(поліглосії), коли залежно від ситуації та теми спілкування носії даної підмови використовують або мову
радіообміну, або професійну авіаційну мову, або літературну мову. Мова радіообміну визначається не
лише як професійно-обмежена, а як і ситуативно-обмежена мова. Саме ситуація спілкування впливає на
відбір мовних засобів, їх поєднання й правила побудови, тему висловлювання. Даний відбір
здійснюється згідно з вимогами, котрі пред’являються до мови радіообміну для найбільш ефективного
обслуговування такої специфічної сфери комунікації, якою є управління повітряним рухом.
Важливим є той факт, що для ведення надійного радіообміну на міжнародних повітряних трасах є
знання професійної англійської мови. Варто зазначити, що кількість катастроф через недостатню
професійну підготовку диспетчерів УПР, а саме нездатність вести надійний радіообмін на міжнародних
повітряних трасах у нестандартних ситуаціях, росте з кожним роком. І основною причиною авіаційних
подій є низький рівень володіння диспетчерами УПР та пілотами професійною англійською мовою.
ІКАО має шість робочих мов, але саме англійська мова була обрана міжнародною мовою
радіотелефонного зв’язку цивільної авіації. Вибір англійської мови не був випадковим. Згідно
статистиці, при застосуванні англійської мови під час ведення радіообміну відбулося значно менше
авіаційних подій, ніж при застосуванні будь-якої іншої мови.
Для диспетчера УПР безпечний зв'язок – це знання стандартної фразеології. Незважаючи на те, що
фразеологія радіообміну чітко регламентована, вона не забезпечує повного взаєморозуміння між
диспетчером УПР і пілотом, особливо в екстремальних ситуаціях. І тому необхідне використання
англійської розмовної мови. Проблема надійності управління повітряним рухом в екстремальних умовах
залишається невирішеною, хоча даній проблемі приділяється значна увага. При цьому, спеціалісти ІКАО
найбільш типовими проблемами радіообміну вважають: порушення стандартної фразеології радіообміну;
недостатню усталеність володіння міжнародною авіаційною мовою радіообміну; помилки, пов’язані з
вимовою та інтонацією; передачу двозначних повідомлень; помилки слухового сприйняття тощо.
Для авіаційних фахівців професійна англійська мова стає механізмом вивчення важливого та відповідного
змісту документів; вивчення мови розглядається не як допоміжна частина навчання, а як інтегрована частина
всієї авіаційної підготовки. Документ 9835 (Керівництво по впровадженню вимог щодо мовної кваліфікації
диспетчерів УПР) наголошує на тому, що, якщо зміст та функція мови, що вивчається, співвідноситься із
ситуаціями, близькими до життєвих, процес навчання буде протікати більш легко та природньо [9]. Рівень
знань з володіння англійською мовою визначається нормативними документами ІКАО, 4444, 9835 та
Євроконтролю. Англійська мова в авіації поділяється на три основні категорії: загальна англійська мова,
авіаційна англійська мова, фразеологія радіообміну. Для безпечного ведення радіотелефонного зв’язку
необхідно мати знання зі стандартної фразеології радіообміну ІКАО, а також загальної англійської мови. Але
стандартна фразеологія не може повністю передбачити дії у нестандартних ситуаціях, і тому знання загальної
англійської мови є основною частиною ведення радіотелефонного зв’язку.
Варто зауважити, що вимоги до рівня володіння англійською мовою зростають. Шкала оцінювання
володінням англійською мовою включає шість рівнів. Комунікативні вміння диспетчерів УПР і пілотів
оцінюються за критеріями володіння англійською мовою, що включають: вільність говоріння, взаємодію,
словниковий запас, граматичні конструкції, вимову та розуміння. Допуск до виконання та
обслуговування міжнародних польотів визначається 4-м рівнем володіння англійською мовою за
міжнародною шкалою ІКАО та стає мінімально допустимим.
Висновки. Отже, радіообмін відіграє провідну роль у комунікативно-мовленнєвій діяльності
диспетчерів УПР. Знання фразеології радіообміну та достатній рівень знань англійської розмовної мови є
основою професійного спілкування диспетчерів УПР. Ми можемо стверджувати, що від надійності
ведення радіообміну, залежить не лише діяльність, а й життя учасників комунікації. Саме від того, як
розуміють один одного учасники цієї взаємодії, залежить безпека польоту.
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Матеріал надійшов до редакції 09.02. 2015 р.
Тимченко С. В. Радиообмен на английском языке в режиме общения "авиадиспетчер – пилот" как
разновидность интрапрофессиональной коммуникации.
Статья посвящена радиообмену – профессиональному подъязыку в англоязычном авиационном
радиотелефонном дискурсе. Освещена специфика радиообмена в режиме общения "авиадиспетчер –
пилот". Радиообмен определен как разновидность интрапрофессиональной коммуникации, который
осуществляется внутри определенного социально-профессионального сообщества диспетчеров
управления воздушным движением. Установлена лидирующая роль радиообмена в коммуникативноязыковой деятельности диспетчеров управления воздушным движением.
Ключевые слова: радиообмен гражданской авиации, фразеология радиообмена, авиационный подъязык,
интрапрофессиональная коммуникация, диспетчер управления воздушным движением.
Tymchenko S. V. English Radiotelephony Phraseology in the Mode "a Pilot is a Controller" as a Variety of
the Intraprofessional Communication.
The article deals with the radiotelephony phraseology which is considered to be a professional sublanguage in the
English aviation radiotelephony discourse. The specific character of radiotelephony phraseology in the
communication mode "a pilot is a controller" is highlighted in the article. Radiotelephony phraseology is specified
as a variety of the intraprofessional communication within the definite social-professional community of air traffic
controllers. The paper also defines the leading role of radiotelephony phraseology in the air traffic controllers’
communicative speech activity. It’s proved that for the professional activity successful realization it’s necessary to
carry out the effective communication in the mode "a pilot is a controller" for air traffic controllers.
Key words: radiotelephony of civil aviation, radiotelephony phraseology, aviation sublanguage,
intraprofessional communication, air traffic controllers.
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ФОНЕТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ РАДІООБМІНУ
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
У статті з’ясовано, що англійська мова виступає як lingua franca для забезпечення ефективності
міжнародної взаємодії та безпеки під час авіаційних перевезень. Представлено основні принципи та
характеристики англійського дискурсу радіообміну цивільної авіації, які визначають мовні та
мовленнєво-риторичні особливості кодування інформації у його межах, а саме: лаконічність, ясність,
однозначність. Визначено та описано фонетичні й лексичні особливості досліджуваного дискурсу.
Ключові слова: дискурс, радіообмін, ясність, лаконічність, однозначність, вимова, код, термін,
дискурсивні формули.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Прогрес сучасної науки та
техніки обумовлює створення все нових сфер спілкування зі своїми характеристиками та особливостями.
Так, зі значним розвитком цивільної авіації в ХХ ст. можна говорити про виникнення особливого виду
інституційного дискурсу, а саме про дискурс радіообміну. Оскільки цивільна авіація є світовим явищем,
де взаємодіють люди різних національностей та мовно-культурної належності, то для регламентації
роботи, забезпечення максимальної надійності та уникнення непорозуміння Міжнародною організацією
цивільної авіації в 1947 р. визначено, що радіотелефонна комунікація пілотів та авіадиспетчерів на
міжнародних трасах повинна відбуватися виключно англійською мовою. Відповідно, англомовний
дискурс радіообміну цивільної авіації (ЦА) зазнає значного розвитку та стає предметом наукового
дослідження у різних його аспектах. На сучасному етапі англійську авіаційну підмову досліджено в
різних площинах: як один із чинників безпеки польотів (Є. В. Кміта, В. А. Колосов), як окрему
терміносистему (О. В. Ковтун, Д. Г. Бабейчук), як структурне явище (Г. Емері, Дж. Мелл, М. Міцутомі).
Проте, ґрунтовне дослідження мовно-риторичних особливостей англійського радіообміну ЦА як
дискурсивного явищ не знайшло детального відображення в сучасній лінгвістичній науці.
Мета нашої статті – визначити та описати мовні особливості англійського дискурсу радіообміну ЦА
на фонетичному та лексичному рівнях.
Виклад основного матеріалу. Цивільна авіація – це взаємодія та співіснування значної кількості
дискурсів, що об’єднані спільною метою забезпечення безпеки авіаційного руху. Одним із найбільш
усталених різновидів авіаційного дискурсу є радіотелефонний дискурс. Радіообмін цивільної авіації є
різновидом професійного дискурсу, існування якого є історично закономірним явищем: різні групи
людей, об’єднані спільною практичною діяльністю, мають притаманні лише їм знання та інтереси, для
вербалізації яких виникають відповідні форми існування мови. Для реалізації цілей, принципів, стратегій
ведення радіотелефонного обміну використовується певний набір мовних форм, що представлені
широким різноманіттям лексичних, граматичних, синтаксичних, стилістичних та фонетичних засобів.
Забезпечення ефективності міжнародної взаємодії та безпеки руху, де англійська мова виступає як
lingua franca, відбувається завдяки основним принципам та характеристикам дискурсу радіообміну ЦА, а
саме [1: 11; 2: 11; 3: 13]:
1. лаконічність (concision), яка полягає у стислому вираженні основної думки за допомогою
мінімальної кількості слів, що посилює змістовну навантаженість на кожен елемент висловлення;
2. ясність (clarity), тобто чітке висловлення думки та унеможливлення плутанини;
3. однозначність або унеможливлення різнотлумачень (non-ambiguity), або використання таких
мовних засобів, які мають одне значення та не дають можливості різної інтерпретації висловлення.
Так, інформація у дискурсі радіообміну перетворюється у форму, яка відповідає вимогам цього типу
дискурсу, за допомогою мови-коду, що включає дискурсивні формули та передбачає використання
специфічної закодованої мови і мовленнєвих кліше, що зрозумілі лише цій спільноті. Варто зазначити,
що мова радіообміну має власну специфіку не лише на окремих рівнях (фонетичному, лексичному та
граматичному), а й на їхніх межах (фонетично-лексичний, граматично-лексичний). Розкриємо мовні
особливості англійського дискурсу радіообміну ЦА більш детально на фонетичному та лексичному
рівнях і їх сполученні.
Фонетичний рівень англійського дискурсу радіообміну цивільної авіації є досить неглибоко
дослідженим. Оскільки англійська мова використовується як мова-посередник в авіаційній галузі для
міжнародного спілкування представників різних мовних спільнот, то у вимовному аспекті жоден
конкретний регіональний варіант не визнано нормативним або пріоритетним для англійського
радіотелефонного мовлення [4: 8].
© Файнман І. Б., 2015
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Вимова є невід’ємним компонентом ефективної іншомовної комунікації, проте в англомовному
радіотелефонному дискурсі метою є не ідеальність вимови, а взаємне розуміння висловлень між
диспетчером та пілотом (intelligibility). ''Proficient speakers shall use a dialect or accent which is intelligible to
the aeronautical community… Mutually comprehensible pronunciation is desirable and, in the context of
aviation communications, necessary'' [5: 22-23].
Оскільки сам вимовний акцент важко контролювати задля досягнення взаєморозуміння, то в
авіаційному мовленні значення набувають такі просодичні характеристики, як темп мовлення та
паузація, а вимова деяких звуків є спрощеною.
Так, основними фонетичними особливостями англійського дискурсу радіообміну є:
1. Особлива вимова окремих числівників, що відрізняється від стандартної і полягає у: а) заміні
міжзубного звука [T] на глухий [t], наприклад three [Tri: – tri:], [`Tauzend – `tauzend]; б) оглушенні
дзвінкого в кінці слова, що не є характерним для англійської мови, five [faiv – faif]; в) зміні вимови
числівника задля забезпечення однозначності тлумачення або чіткості висловлення, four [fO: fauq(r)],
nine [naIn – `naInq].
2. Уповільнений темп мовлення – порівняно зі звичайним мовленням, де в англійській мові середня
швидкість мовлення складає 3-6 складів на секунду або 130-150 слів за хвилину, темп мовлення згідно з
вимогами ІКАО не має перевищувати 100 слів за хвилину.
3. Обмеження кількості одиниць інформації на одне висловлення та належна паузація між
інтонаційно-смисловими групами для унеможливлення різнотлумачень, забезпечення відповідного темпу
мовлення, забезпечення взаєморозуміння.
Сполучення фонетичного та лексичного рівня спостерігається при використанні спеціального
радіотелефонного алфавіту – стандартизованого для даної підмови способу прочитання букв алфавіту –
при передачі скорочень, позивних, погоди тощо з метою зменшення кількості помилок та хибного
сприйняття, що і стало першочерговою причиною його створення (Alfa – A, Bravo – B, Charlie – C, Delta –
D, Echo – E тощо).
На лексичному рівні радіотелефонний дискурс характеризується стилістичною та емоційноекспресивною нейтральністю задля відповідності основним принципам авіаційного професійного
спілкування між диспетчером та пілотом. Так, з цією метою англійському дискурсу радіообміну
притаманне наступне:
1. Наявність специфічної авіаційної радіотелефонної термінології, де термін є засобом спеціального
позначення, змістом якого є приписана йому дефініція, а функцією є вираження спеціального
професійного поняття.
Формування та становлення термінів дискурсу радіообміну відбувається шляхом термінологізації,
тобто адаптацією слова літературної англійської мови до терміносистеми радіообміну внаслідок
семантичної конверсії або переносу (наприклад, backtrack – рулити в зворотному напрямі в радіообміні,
в літературній мові – відмовитись, порушити обіцянку), та транстермінологізації, коли джерелом
поповнення лексики є спеціальна лексика, яка входить в інші терміносистеми (наприклад, запозичення
окремих термінів в авіаційний дискурс з терміносистеми мореплавства: portside, aft тощо) [2: 13].
2. Обмеження синонімії – позначення одного поняття однією лексичною одиницею. Дискурс
радіообміну уникає використання різних слів з однаковим значенням, а при наявності таких в англійській
мові вони чітко розмежовані за вживання та семантикою в авіаційному мовленні. Наприклад, після
авіакатастрофи на Тенеріфе введено чітке розмежування у вживанні термінів take-off, departure, airborne.
Термін take-off вживається тільки для позначення дозволу або заборони на злет, departure використовується
для повідомлення про готовність до вильоту, коли ПС знаходиться на попередньому або виконавчому
старті, airborne реалізується в мовленні для повідомлення про момент відриву від землі [2: 13].
3. Уникнення полісемії, або принцип One word, one meaning [6]. Оскільки професійний контекст
радіотелефонного мовлення вимагає однозначності та чіткості, то при наявності багатьох значень у
вживаної лексичної одиниці вибирається одне значення для цього професійного контексту або
відбувається заміна лексичної одиниці на іншу, щоб уникнути багатозначності. Так, right в
радіотелефонному мовленні означає ''не ліво, право'', а щоб передати значення ''вірно'' використовується
that’s correct, а не that’s right [7: 6].
4. Значне вживання абревіатур та скорочень в результаті зменшення матеріальної оболонки слова без
зміни його функцій та значення [2: 14].
Так, існують скорочення трьох типів, деякі з яких наявні в авіаційному мовленні: з усіченням початку
слова, з усіченням середньої частини (cumulonimbus = CB) та з усіченням кінця слова (gradually – GRADU).
Щодо абревіатур, то в англійському дискурсі радіообміну широко представлені ініціальні буквені
абревіатури (IFR = Instrument Flight Rules, ILS = Instrument Landing System), ініціальні звукові абревіатури
або акроніми (TCAS = Traffic Collision Avoidance System, CAVOK = ceiling and visibility OK, SID = Standard
Instrument Departure), складові або абревіатури з поєднанням цілого слова та частини іншого слова (wilco =
will comply, selcall = selective calling). Абревіація в дискурсі радіообміну сприяє підвищенню ефективності
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інформативної функції мови-коду, збільшенню швидкості сприйняття інформації за рахунок зменшення
матеріальної оболонки слова та зниженню витрат на вимову, що продиктовано комунікативним завданням
економії часу та великої напруженості професійного середовища.
5. Особлива передача чисел у різних авіаційних параметрах (ешелон польоту, швидкість, частота,
курс тощо), що виражається в окремому називанні кожного зі складників числа окремо по одній цифрі з
використанням числівників від 0 до 9, або ''сто'' (hundred), ''тисяча'' (thousand). Так, наприклад, злітнопосадкова смуга 36 при веденні радіообміну звучатиме як runway three six, а висота 12 тисяч футів як one
two thousand feet. Специфічним є також те, що в радіообміні десяткова розділова кома передається
завжди як decimal і лише при передачі числа Маха як point, а при передачі часу слова hours i minutes
опускаються (16.20 = one six two zero).
6. Використання особливих дискурсивних формул із різними специфічними маркерами. Під
дискурсивними формулами услід за проф. В. І. Карасиком розуміємо прийняті кліше та функціональнодетерміновані звороти мовлення, які однозначно визначають тип даного дискурсу. Так, в радіообміні
дискурсивні формули – це спеціально створені кодові слова та вирази, які містять інформативно-місткий
компонент і використовуються комунікантами в суворо регламентованому значенні [2: 15].
Отже, для радіообміну характерні наступні:
– дискурсивні формули, що являють собою окремі повідомлення з притаманним лише для цього виду
дискурсу значенням, наприклад: How do you read me? Read you 5 – Як чуєте мене? Чую Вас відмінно.
(для перевірки якості зв’язку);
– дискурсивні формули з перформативами, тобто з дієсловами, які позначають власне виконання дії
та характеризуються автономінативністю (опис самого себе у перформативному мовленнєвому акті), а
тому найчастіше вживані у мовленні пілота, наприклад (I) request, cancel;
– дискурсивні формули з маркерами негайності (markers of urgency): immediately, now (Наприклад,
Take-off immediately or vacate the RW. Commence descent now at 500 feet per minute) [7: 5];
– дискурсивні формули з прямими або непрямими маркерами часу (time markers): at+time, before,
when passing, when ready, later тощо. Наприклад: Start-up at 25. When ready start descent to FL 120;
– дискурсивні формули з маркерами мети мовленнєвих актів або привернення уваги (attention
markers): correction, I say again, caution, be informed, be advised тощо [7: 5]. За допомогою цих маркерів
відправник повідомлення акцентує увагу отримувача на необхідності надання особливого значення
наступній інформації (Be advised: rough surface on TW Bravo.) або точності виконання дій відповідно до
оговорених умов (Commence descent now at 500 feet per minute. I say again, 500 feet per minute).
7. Вживання спеціальних ''кодів'' та лексичних одиниць. Так, для позначення понять згоди/незгоди,
підтвердження/заперечення замість стандартних yes/no в радіообміні вживаються лише
affirmative/negative. Для передачі значення згоди та смислу I have received all of your last transmission
використовується слово Roger. Pan означає, що на борту склалася ситуація, яка потребує термінових дій
(Pan. Pan. Medical. We have a sick person on board. Require ambulance on landing), а Mayday вживається
для позначення ситуації, яка кваліфікується як лихо (Mayday, Mayday, Mayday. Fire in the baggage
compartment). Крім того, дискурс радіообміну характеризується використанням Q-кодів, які не варто
плутати з абревіатурами, оскільки вони не є результатом скорочення, а належать до системи
трьохлітерних кодів, що використовуються в радіозв’язку. Зокрема, в авіації прийнято застосування
наступних: QNH – атмосферний тиск на середньому рівні моря, QFE – атмосферний тиск на рівні
аеродрому, QDM – магнітний курс.
8. Використання значної кількості власних назв, а саме: назв авіакомпаній, географічних місць, назв
точок маршруту, назв літаків тощо. Наприклад: Number 1. Make short approach: Cherokee 6 miles final.
Traffic Boeing 727 westbound FL 120, estimating Wicken at 07.
Висновки. Отже, англійський дискурс радіообміну цивільної авіації має низку фонетичних та
лексичних особливостей, які задовольняють його основні вимоги стислості, ясності та однозначності і
тим самим відрізняють його від інших інституційних дискурсів.
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Файнман И. Б. Фонетические и лексические особенности английского дискурса радиообмена
гражданской авиации.
В статье выяснено, что английский язык выступает как lingua franca для обеспечения эффективности
международного взаимодействия и безопасности во время авиационных перевозок. Представлены
основные принципы и характеристики английского дискурса радиообмена гражданской авиации,
которые определяют языковые и речево-риторические особенности кодирования информации в его
пределах, а именно: лаконичность, ясность, однозначность. Определены и описаны фонетические и
лексические особенности исследуемого дискурса.
Ключевые слова: дискурс, радиообмен, ясность, лаконичность, однозначность, произношение, код,
термин, дискурсивные формулы.
Fainman I. B. Phonetic and Lexical Peculiarities of the English Civil Aviation Radiotelephony Discourse.
The article deals with the analysis of characteristic features of English radiotelephony discourse on phonetic
and lexical levels. It is underlined that in the discussed type of communication English serves as the lingua
franca and the linguistic means used in the discourse corresponding to the main principles of aviation
communication: concision, clarity, non-ambiguity. The scientific methods of analysis, synthesis, description and
comparison have been used in order to deal with the main ICAO documents and more than 500 standard
phrases for radiotelephony communication to single out main phonetic and lexical peculiarities. Phonology of
aviation communication between a pilot and an ATC is characterized by the simplified pronunciation of some
words, the slow rate of speech and clear and logical pausation. The linguistic level is presented by the special
aviation terminology, principles ''One word – one meaning/ One meaning – one word'', abbreviations and
discourse formulas with the special urgency, time, attention markers. The conducted research has proved that
radiotelephony communication possesses specific phonetic and lexical features. The further research may focus
on grammar peculiarities of the English aviation radiotelephony discourse.
Keywords: discourse, radiotelephony, clarity, concision, non-ambiguity, pronunciation, code, term,
discourse formulas.
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СИМВОЛ ''ФОТОГРАФІЯ'' ТА МОВНІ ЗАСОБИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ЕНН ТАЙЛЕР)

У статті представлено комплексний аналіз символу ''фотографія'' та мовних засобів його реалізації у
15 романах Енн Тайлер. Досліджено особливості реалізації фотографічної символіки в аналізованих
творах на лексико-семантичному, стилістичному та структурно-композиційному рівнях; здійснено
контекстуально-інтерпретаційний та функціонально-стилістичний аналізи. Підтверджено роль
символу ''фото'' в актуалізації категорії художнього часу. Виявлено та узагальнено особливості
індивідуально-художнього стилю автора у застосуванні зазначеного символу.
Ключові слова: символ, художній час, статика, зображальна деталь, характерологічна деталь.
Постановка проблеми та аналіз публікацій. Романи сучасної американської письменниці Енн
Тайлер привертають увагу багатьох дослідників: Dorothy F. S. Brock, Barbara E. Cooper, Angus M.
Dunstan, Sue A. Johnson,
Stella A. Nesanovich, Mary P. Whitesides, Karin Linton, Г. Покидько,
Т. Череповська, І. Коханська та ін. У їхніх роботах висвітлено такі аспекти її творчості як майстерне
зображення сімейного життя, створення яскравих жіночих образів, особлива зацікавленість темою часу.
Попри це, деякі проблеми залишаються недостатньо висвітленими, наприклад питання індивідуального
стилю авторки. Г. С. Покидько [1] зауважила також таку особливість творчого методу Енн Тайлер як
використання фотографічного коду та проілюструвала це на прикладі роману ''Уроки дихання''
(''Breathing Lessons''). Про вазємозв'язок мистецтва фотографії та кіно з літературою писали О. М. Бабич,
Р. Барт, Л. Бунюель, А. С. Вартанов, С. Зонтаг, Ю. М. Лотман, М. Б. Ямпольський та ін.
В одній із наших попередніх публікацій, присвяченій темпоральній символіці в романах Енн Тайлер,
ми вказували на те, що фотографія як символ минулого присутня в багатьох романах письменниці [2], а,
отже, є невід’ємною складовою її індивідуально-художнього стилю. Проте ми не розглядали це питання
детально. Таким чином, актуальним є вивчення функціонування фотографічної символіки в романах
Енн Тайлер на великому текстовому просторі. Матеріалом нашого дослідження є 15 романів
письменниці: ''The Tin Can Tree'' (1965) [3], ''A Slipping-Down Life'' (1970) [4], ''The Clock Winder'' (1972)
[5], ''Celestial Navigation'' (1974) [6], ''Earthly Possessions'' (1977) [7], ''Morgan’s Passing'' (1980) [8], ''Dinner
at the Homesick Restaurant'' (1982) [9], ''The Accidental Tourist'' (1985) [10], ''Breathing Lessons'' (1988) [11],
''Saint Maybe'' (1992) [12], ''Ladder of Years'' (1996) [13], ''A Patchwork Planet'' (1998) [14], ''Back When We
Were Grownups'' (2002) [15], ''The Amateur Marriage'' (2004) [16], ''Digging to Americа'' (2006) [17]
загальною кількістю 4 282 сторінки.
Метою нашої роботи є дослідження функціонування фотографічної символіки в романах Енн Тайлер
на лексико-семантичному, стилістичному та структурно-композиційному рівнях.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що для декодування художнього тексту найсуттєвішими є
значення, що повторюються у тексті, а також слова, які представлені у незвичних поєднаннях [18: 182].
Наприклад, слово ''a photo'', а також споріднені лексеми ''a photograph'', ''to photograph'', ''photographic'',
''a picture'', ''a movie'', ''a portrait'' повторено у художньому дискурсі Енн Тайлер багато разів: лише у
складі метафор, художніх порівнянь та епітетів лексему ''a photo'' з однокореневими словами зафіксовано
49 разів. Отож, це слово є тематичним, адже простежуються зв’язки з ним у всіх романах письменниці.
Дійсно, герої усіх творів Енн Тайлер певною мірою цікавляться фотографією: декому подобається
потайки розглядати чужі фото (A Patchwork Planet), для декого – це хобі (Saint Maybe, Morgan’s Passing,
Digging to America), протагоністи чотирьох романів (Earthly Possessions, The Tin Can Tree, Breathing
Lessons and Ladder of Years) – професійні фотографи. На думку Карін Лінтон, цю професію Енн Тайлер
використовує для того, щоб розвинути образ фотокамери, що символізує людське прагнення зупинити і
втримати моменти життя. Дехто з персонажів – власники старих батьківських фотостудій. Дозволяючи
відвідувачам приміряти різноманітні костюми перед камерою, вони дають їм змогу спроектувати свій
уявний образ [19: 121], а, отже, і уявне життя. Персонажі-фотолюбителі й самі не проти
проекспериментувати з фотографією: ''Doug brought out his Polaroid Land camera and took pictures of them
all – each photo after the first one showing somebody holding a previous photo admiring it or grimacing or
industriously coating it with fixative'' [12: 23].
Численні фотографії, фотоальбоми, фото на обкладинках журналів, листівки, афіші, а також
фотоапарати, кіно та відео камери, кінострічки та сімейні хроніки наявні в усіх інших аналізованих
романах Енн Тайлер: ''The sofa was heaped with photo albums and fat manila envelopes packed with other
photos that he planned to sort through later'' [17: 123]; ''Dozens of family photos, framed in dull brass or
© Череповська Т. В., 2015
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varnished woods, stood on an ivory lace runner. Other, larger photos, hung behind, nearly obscuring the
flowered wallpaper that had darkened over the years to the color of a manila envelope'' [12: 10]; ''stacks of photo
albums'' [12: 277-278]. На думку Г. С. Покидько, це певним чином пов’язано з мрією дитинства самої Енн
Тайлер, адже вона завжди мріяла стати графіком, ілюстратором книжок, а не письменницею. Цю
графічність, ілюстративність якнайкраще виявляється саме у тандемі з фотомистецтвом [1: 132].
Крім цього, фотографічна символіка виконує важливу текстотвірну функцію, виступаючи
актуалізатором текстових категорій, зокрема категорії художнього часу. Відзначимо суттєву семантичну
спільність прикметників, пов’язаних із лексемою photograph: більшість з них об’єднані значеннями
''старий'', ''старовинний'', ''такий, що втратив колір, невиразний'': antique, dim, old, old-fashioned, faded,
black-and-white, pale, hand-tinted (From outside, the place looked like an antique photograph [8: 51], Scars
were as dim as an old photograph [4: 152], The candlelight turned everything to shades of sepia, like an oldfashioned photograph [10: 121], The buildings were so faded they seemed not colored but hand tinted, like an
antique photograph [13: 120], In the morning light the two photos seemed more faded [16: 188], In the dusk,
Martine was all black-and-white, like a photo [14: 83], George found a grainy black-and-white photo of two men
[16: 276], Two black-and-white ovals set side by side in ivory linen [16: 172], On the wall above the toilet hung
a framed black-and-white photo of a much younger Dave and Connie with Bitsy and her brother Abe… [17:
198], And going all the way back, there were Michael’s parents, dim as old photos [16: 304-305], She was
growing steadily paler, like one of his father’s Polaroid photos [12: 84], The sky was like a hand-tinted
photograph [16: 53]). Наявність у семантичній структурі цих слів сем ''минулий'', ''старий'' підтверджує
актуалізацію категорії художнього часу за допомогою лексеми a photo та синонімічних їй слів.
Лексема photographic поєднується зі словом ''пам'ять'' (She had a mind like a tape-recorder, an audial
version of a photographic memory [5: 137]), cловосполучення а photo album, а photograph needle, а
harmonious picture зустрічаються в одному реченні з іменниками з семою часу: time, generations, a
moment, future (… a brown cardboard photo album pasted with photographs so widely spaced in time that whole
generations seemed to be dashing past, impatient to get it over with [8: 27], … a moment slid sideways like a
photograph needle skipping a groove [12: 337], When she was a girl, she had imagined her future as a single,
harmonious picture [15: 107]). Це вкотре підтверджує висловлене вище припущення щодо актуалізації
категорії часу.
В образній структурі романів фотографічна символіка маніфестується у складі таких тропеїчних засобів:
– метафор (He was the interloper, the rude splash of color in a photograph [11: 165]; Then the photos
speeded up again [8: 28]; A photograph is an advertisement for marriage [16: 137]; … to be shown a sort of
home movie of all the roads he had not taken [16: 206]);
– персоніфікацій (Photos lied [10: 58]; If he’d been halfway truthful, he’d have swept my graduation photo
in his arms. And kissed it on the lips. And given it a sports car [8: 174]);
– художніх порівнянь (For a moment he shifted back and forth like those trick portraits that change
expression according to where you’re standing [11: 73]).
Оскільки появу лексеми ''фото'' та лексично пов'язаних одиниць підкреслено групою прийомів, тобто
конвергенцією, вона наділена стилістичною функцією.
Фотографічна символіка відіграє також важливу роль в композиційному оформленні романів.
Лексема ''фото'' часто зустрічається в описових контекстах у сполученнях з лексичними одиницями
immovable, permanent, settled, dust. Імплікуючи нерухомість, застиглість, навіть занедбаність, фотографія,
разом із чисельними зображальними деталями, сприяє уповільненню плину художнього часу, його
статиці: ''Everything wore a settled look, as if it had been there for centuries. Even the sea-shells and gilt-framed
photographs seemed immovable'' [5: 143], ''At home, by comparison, everything seemed so permanent – the
rooms layered over with rugs and upholstered furniture and framed pictures'' [12: 166], ''Ian lightly touched the
frame. Dust felted his finger'' [12: 10].
Звички господарів залишаються такими ж незмінними, що відображається у багаторазовому
застосуванні лексем same та still: ''For the first time in twenty years he would not have pictures of their
vacations. On the other hand, what was the use of such pictures? They were only the same, year after year. Same
waves, same sunburns, same determined smiles'' [8: 168], ''In those photo albums I used to rifle people were so
consistent. They tended to assume the same poses for every shot, the same expressions. You’d see a guy on page
one, some young father at the beach, standing next to his wife and baby with his arms folded across his chest and
his head at a slight angle; and then on the last page, twenty years later, there he still was with his arms still
folded, hair a bit thinner but head still cocked, wife still on his left, although the baby had grown taller than the
father and has settled into some favorite stance of his own by now. Even the beach was the same, often. I would
set my sights on, say, one little boy and follow him through infancy, kindergarten, college. I’d see him slicing a
wedding cake, and darned if he wasn’t still wearing the same knotted-up scowl, or shamefaced smirk, or joyful
smile. What I had wanted to know was, couldn’t people change? Did they have to settle for just being who they
were forever, from cradle to grave?'' [14: 166-167].
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Фотографія використовується для всебічної характеризації персонажа – його зовнішності (''He studied
those: his grandmother standing grimly erect beside his seated grandfather, his Great-Aunt Bess trying to master a
hula hoop, Danny in a satin track uniform with a first-place ribbon hung around his neck. Whenever Danny did
something he enjoyed, his face would shine with a fine sweat. Even eating made him sweat, or listening to music.
And in this photograph – where he’d recently been sprinting under hot sunshine, after all, and then had the pleasure
of winning besides – he gleamed; he seemed metallic. You could imagine he was a statue'' [12: 10]); особливостей
характеру (''He’s one of those people who’s got to see from a distance before he knows how to feel about it – from
the past or out of other people’s eyes or in a frame kind of thing like a book or a photo'' [8: 175], ''On her way out,
Karen stopped by the bureau to study the photos… An accident of composition – the vertical line of a curtain edge
separating her from the other two – accentuated Lindy’s difference'' [16: 103-104]); поведінки (''Bee and Doug
Bedloe sat side by side, smiling extra hard as if someone had just informed them that they were being
photographed'' [12: 7]). Більшість персонажів оточує себе фотографіями: ''Every morning when he awoke, the
first thing he saw was a photograph of Brad and Bitsy hugging on a beach somewhere'' [17: 164-165]. Проте дехто
ретельно ховає від інших особисте життя: ''Maryam’s room was less familiar: no photos, either recent or old;
those would be filed away in the album in the living-room bookcase'' [17: 194-195].
Численні філософські роздуми персонажів, що так само, як і зображальні, характерологічні та
уточнювальні деталі сповільнюють сюжетний рух та акцентують увагу на внутрішньому світі персонажа,
стосуються фотографії. Наприклад, Нет, герой роману Ladder of Years, згадує відомого фотографа XIX
століття – С. Р. Севіджа та його автопортрет, на якому той очікує свою величезну родину на Різдвяну
вечерю: ''Shows his dining room table set for Christmas dinner. Savage himself sitting amongst the empty chairs,
waiting for his family. Chair after chair after chair, silverware laid just so, even a baby’s high chair, all in readiness''
[13: 320]. Ця ідеальна картина символізує швидкоплинність людського щастя: лише в момент очікування
людина по-справжньому задоволена життям, і фотокамера здатна зберегти цей момент назавжди.
Завдяки фотографії герої починають помічати плин часу та усвідомлювати його наслідки: ''He was not
a young boy any more. It took a photo to make Emily see that'' [8: 131], ''By their very nature, photos lied. They
showed what the person looked like over a fraction of a second – not over long, slow minutes, which was what
you’d take to study someone in real life. In that case, said Alicia, didn’t paintings lie also? They showed hours
instead of minutes'' [10: 58]. Фотографія змушує замислитись над особистими стосунками: ''That picture –
his dark head next to her blond one – reminded Maggie of the way she used to envision marriage before she was
married herself. She had thought of it as more different than it really was, somehow, more of an alteration in
people’s lives – two opposites drawn together with a dramatic crashing sound. She had supposed that when she
was married all her old problems would fall away, something like when you go on vacation and leave a few
knotty tasks incomplete as if you’d never have to come back and face them'' [11: 254], ''Those two photos should
document, coincidentally, almost the very last moment of their lives as separate people'' [16: 172]. Фотографії
відображають бажання героїв: ''He ached, all at once, for a blameless life. Their outings would become as
wholesome as those pictures in the cigarette ads: healthy young people laughing toothily in large, impersonal
groups, popping popcorn, taking sleigh rides'' [12: 109]; ''Sometimes he fantasized that at the very end of his life,
he would be shown a sort of home movie of all the roads he had not taken'' [16: 206], ''If only you could climb
into photographs. If only you could take a running jump and land there, deep inside'' [12: 151].
Плавно вплітаючись у сюжет, фотографія дозволяє простежити зміни, що відбуваються у свідомості
головного героя. Айра, протагоніст роману Breathing Lessons, є фотографом [11]. Він змушений керувати
старою фотостудією батька, хоча свого часу мав зовсім інші плани на майбутнє. З віком усвідомлення
втрат поглиблюється, однак внутрішня готовність до змін, спрямованість у майбутнє не відповідає
реальним обставинам життя. Отже, фотографія виступає тут втіленням нездійсненних мрій, минулого,
що не відпускає. Фото є також ностальгію за минулим, адже люди часто фотографуються, намагаючись
втримати щасливу мить, щоб потім щоразу повертатись до неї у спогадах, коли життя зміниться на
гірше. Численні примірювання відвідувачами студії Айри різноманітних костюмів перед фотокамерою
можна трактувати як невдоволеність теперішністю, прагнення змін, намагання ''випробувати'' інше
життя, а використання фотокамери – як спробу зупинити мить. Фотоапарат (фотокамера) виступає,
відповідно, символом прагнення людини контролювати час.
У романі Back When We Were Grownups письменниця еволюціонує до використання кінострічки,
сімейних хронік [15: 263-266] як засобу актуалізації категорії художнього часу. Перед читачем пролітає
історія цілого покоління, що є символом швидкоплинності людського життя. Перегляду сімейної
кінохроніки, що охоплює 13 років життя (1954-1967) сторічного ювіляра Поппі, персонажа даного твору,
присвячено 11 сторінок тексту роману. Окремі фотографії, портрети, альбом з невпорядкованими
хронологічно фотографіями наявні протягом усього розгортання дії. Майже всі вони відображають ті чи
інші сімейні свята, перетворюючись на загальну картину безперервного святкування. Протягом 34-х
років сімейний альбом, поповнений новими знімками, так і залишився невпорядкованим, що свідчить
про зосередженість свідомості персонажів на теперішньому, намагання втримати щасливу мить.
Невпорядкованість фотографій може означати також відсутність темпоральної перспективи в минуле чи
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майбутнє, небажання встановлювати причинно-наслідкові зв’язки через душевну кризу: ''The oldest photo
album showed women in rigid dresses and complicated hairdos… 1893... It seemed no one had imagined that the
day would come when these people would be strangers. The later albums… In the forties… In the fifties… After
that life must have grown more rushed because the photos weren’t mounted. Oh, what was the point, what was
the point, what was the point? [17: 128-129].
Частотність використання фотографічної символіки в романах Енн Тайлер хронологічно зростає: у
романах більш пізнього періоду [12; 16; 17] лексем тематичної групи ''фото'' та компаративних тропів з
вище зазначеними одиницями більше. Надмірне захоплення фотографією показанo у романі Digging to
America. Щасливі герої роману, яким нарешті вдалося всиновити дітей, намагаються зафіксувати кожну
щасливу мить: ''Too late, Dave realized that he should have brought a camera. Downstairs there would be
several, but this would be the scene they would want to have on record. Not that there was much to show, really.
Like most life-altering moments, it was disappointingly lacking in drama'' [17: 173]. Щоправда, ніхто ніколи
не переглядає відзняте: ''Jin-Ho…never, ever, even once in her life had watched that stupid videotape…'' [17:
220]. Часом герої навіть не помічають присутності камери, вона ніби живе своїм власним життям: ''And
later the videotape ran almost unobserved; most people knew it so well'' [17: 201]. Деколи читачеві здається,
що текст перетворюється на суцільне фотографування: ''Jin-Ho’s father and Lucy’s father snapped about a
million of photographs'' [17: 246], ''Now her father was photographing Uncle Abe and Aunt Jeannine'' [17: 247],
''Inch the door open. I want to get a picture of the two of them'' [17: 248], ''Once again he was aiming his camera
at Xiu-Mei'' [17: 249]… Лише наприкінці оповіді, автор, ніби втомившись від цієї фотографічної каруселі,
зупиняє безперервний процес: ''Jin-Ho accidentally dropped the videotape in the punch bowl, but we fished it
out before any damage was done'' [17: 253].
Висновки. Індивідуально-художній стиль Енн Тайлер характеризується широким застосуванням
символу ''фотографія''. Зазначену символіку у 15 аналізованих романах реалізовано за допомогою
іменників із семами ''пам'ять'', ''майбутнє'', ''час''; пейоративних прикметників зі значеннями ''старий'',
''такий, що втратив колір'', ''невиразний'', а також прикметників із семами ''статичний'', ''незмінний''. В
образній структурі романів темпоральна символіка входить до складу численних метафор, художніх
порівнянь, епітетів та персоніфікацій. Фотографічна символіка широко використовуються для
характеризації персонажів. Зустрічаючись в описових контекстах та таких, що містять філософські
роздуми, вона, з одного боку, уповільнює художній час, а, з другого, зосереджує увагу читача на
внутрішньому світі головних героїв та, зокрема, на темпоральній проблематиці.
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Череповская Т. В. Символ ''фотография'' и языковые средства его реализации
(на примере романов Энн Тайлер).
В статье представлен комплексный анализ символа ''фотография'' и языковых средств его
реализации в 15 романах Энн Тайлер. Исследованы особенности реализации фотографической
символики в анализированных романах на лексико-семантическом, стилистическом и структурнокомпозиционном уровнях; выполнены контекстуально-интерпретационный и функциональностилистический анализы. Подтверждена роль символа ''фото'' в актуализации категории
художественного времени. Выявлены и обобщены особенности индивидуально-художественного
стиля автора по использованию упомянутого символа.
Ключевые слова: символ, художественное время, статика, изобразительная деталь,
характерологическая деталь.
Сherepovs’ka T. V. The Symbol of Photo and Linguistic Means of its Realization
(on the Basis of Anne Tyler’s Novels).
The article deals with the complex analysis of Anne Tyler’s novels. The material of the study is the author’s 15
works. The research is focusing on the writer’s individual style, namely the peculiarities of the ''photo'' symbol
functioning in the text. The contextual interpreting and functional stylistic methods were applied in the analysis.
The mentioned symbol was detected in all the novels. Its role in the artistic time category realization was
confirmed. The research was conducted on the lexical-semantic, stylistic and structural-compositional levels. On
the lexical-semantic level, the nouns and adjectives that help to realize photographic symbols were
distinguished, namely: the nouns with the semes ''memory'', ''future'', and ''time''; pejorative adjectives with the
meanings ''old'', ''lacking in colour'', ''dim'' and adjectives with the semes ''static'' and ''unchangeable''. The
lexeme ''photo'' is a thematic one as there are complicated relations with it in all Anne Tyler’s novels. On the
stylistic level the numerous metaphors, similes and personifications, containing the photo related vocabulary
were revealed. It was concluded that the lexeme ''photo'' has a stylistic function. Photographic symbols are
widely used for the protagonists’ characterization along with depicting and characterizing details in numerous
contexts. They describe not only the appearance but also features of the character and behavior. A lot of
philosophic reflections contain photo lexemes. Such segments, on the one hand, slow down the narration. On the
other hand, they concentrate the reader’s attention on the characters’ inner problems. The frequency of photo
symbols usage in Anne Tyler’s novels increases in the later periods.
Key words: symbol, artistic time, statics, depicting details, characterizing details.
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ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ
У статті проаналізовано принципи формування неологізмів у спортивному дискурсі на матеріалах сучасних
іспанських періодичних видань: ''Ель Паїс'', ''Ель Мундо'', ''Ас'' та ''Марка''. За основу аналізу взято думки
відомих іспанських лінгвістів та дослідників теми неологізмів, таких, як Сусана Герреро, Лазаро Карретер,
Хесус Каньон та ін. У статті продемонстровано, як формуються спортивні неологізми в іспанській мові та
чим зумовлена їх поява. Актуальність статті полягає у новому підході до аналізу неологізмів та можливості
формування на основі зібраного матеріалу словника неологізмів сфери спорту.
Ключові слова: реалія, стиль, альтернація, архіелемент, метафоричність, суфіксація, префіксація,
складання основ, абревіатура, псевдонім, англіцизм.
Постановка проблеми. У 2007 році було опубліковано книгу Сусани Герреро ''La creatividad en el
lenguaje periodístico'', що вивчає неологію у публіцистичному стилі мовлення і його здатність до
створення нових висловів та зворотів, незалежно від розділів газети чи журналу. Авторка розділяє своє
дослідження на три частини, які охоплюють причини появи неологізмів, механізми їх формування та
''публіцистичні ігри'', засобами яких вони виступають у періодичних виданнях. Важливими є її погляди
на функції, значення авторів статей у побудові містка між спеціалізованою професійною лексикою та
неформальним стилем мовлення і позначенні переходу слів, що вживаються спеціалістами до простого і
зрозумілого кожному читачеві дискурсу [1: 56-57].
Метою написання статті є аналіз думок та поглядів Сусани Герреро. Завданнями дослідження є
аналіз спортивних колонок ''Ель Паїс'', ''Ель Мундо'', ''Марка'', ''Ас'', щоб з’ясувати, які механізми
формування неологізмів найбільше використовуються у сфері спорту. Отже, об’єктом дослідження є
статті спортивних колонок провідних іспанських періодичних видань, а предметом – концептуальні
характеристики знайдених неологізмів.
Виклад основного матеріалу. Сусана Герреро пропонує шість загальних причин утворення нових
слів у спортивному мовленні. По-перше, у потребі означення нових реалій. По-друге, у прагненні до
стилю, який породжує короткочасну неологію і пояснюється прагматичною та позамовною мотивацією,
що стоїть на чотирьох основах: ''альтернації'' правил словотворення, а саме появі в мові чужорідних
афіксів -ing, архіелементів з великою кількістю складів: minipartidillo або supercampeonísimo, а також
вживанні зменшувальних префіксів, як semis для semifinales і формуванні акустичних ефектів за
допомогою мови [1: 98-99].
По-третє, соціолінгвістичне поєднання сфер діяльності, яке призводить до того, що часто військові
терміни переходять у спортивні. По-четверте, неправильне вживання та ігнорування правил, що
призводять до появи численних орфографічних помилок, багатослівність з метою більшої
експресивності, і особливо, невідповідність лексики, як, наприклад, victoria pírrica (Піррова перемога –
метафора, яка характеризує перемогу, що дістається дуже великою ціною; або перемога, рівносильна
поразці.) або plagado (повний, цілковитий). Часто з’являються семантичні кальки з англійської мови, як,
наприклад, agresivo замість audaz [2: 123-126].
П’ята причина – це прагнення раціонально розмістити матеріал на сторінках газети, що призводить до
побудови змісту з пропуском елементів, як Milan-Juventus, це зумовлює появу коротших морфологічних
неологізмів, як semis замість semifinales та Primera замість Primera división. І остання причина – вживання
кореференції та створення синонімів: arco, marco, puerta, portal; або творення метафор для уникнення
повторів [3].
У таблиці поданій нижче проаналізуємо, як саме неологізми в спортивному дискурсі розподілені між
різними видами спорту.
Таблиця 1.
Механізми утворення неологізмів
Тип складання
Неологічне утворення
Складене з
Іменник
Alonsomanía, f.
Alonso + manía
Autohomenaje, m.
Auto + homenaje
Autotransfusión, f.
Auto + transfusión
Aurinegros, m.,pl.
Aúreo + negro
Bendroflumetiazida, f.
Benzeno+trifluorometil + tiazida
Condropatía, f.
Condromalacia + patelar
Diezmiles, m., pl.
Diez + mil
© Жупник А. О., 2015
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Прикметник

Дієслово

Eurobasket, m.
Gasoldependencia, f.
Hidroclorotiazida, f.
Microdiscetonomía, f.
Microfractura, f.
Mediocentro, m.
Mediapunta, m.
Monocandidato, m.
Ochomil, m.
Rojigualda, f.
Romperitmos, m.
Tendinopatía
Tromboembolismo, m.
Blanquirojo
Franjiverde
Riverplatense
Hit rompepistas
Semiurbano
Semiveloz
Superblando
Verdiblanco
Autogolpearse

Europa + basket
Gasol + dependencia
Hidro + cloro + tiazida
Micro + discetonomía
Micro + fractura
Medio + centro
Medio + punta
Mono + candidato
Ocho + mil
Rojo + gualdo
Romper + ritmo
Tendón + patía
Trombo + embolismo
Blanco + rojo
Franja + verde
River + platense
Romper + pistas
Semi + urbano
Semi + veloz
Super + blando
Verdi + blanco
Auto + golpearse

Серед способів, що творять неологізми від вже існуючої одиниці чільне місце займає паратактичне
з’єднання елементів: rojigualda, franjiverde. Кількісна перевага стосується футболу, що охоплює значну
кількість слів на позначення кольорів спортивних форм команд. У творенні складних слів переважає
поєднання двох іменників: alonsomanía, tromboembolismo.
Для публіцистичного стилю мовлення у сфері спорту, продуктивними виявляються вісім механізмів
формування неологізмів. Важливим механізмом формування неологізмів є префіксація з елементамиінтенсифікаторами значення mega, macro-, maxi-, extra-, super-, ultra-, префікса anti-: anticasting, antidivo,
збільшення кількості та розміру bi-, mini-, semi-, позиції co-, con-, extra-, pre-, sub-: prehormona, pretitular,
Pre-Wimbledon або вживання префіксоїдів або псевдопрефіксів auto-, euro-, video-. Важливо також
зазначити суттєву перевагу префікса ex-: exbarcelonista, exinternacional, exseleccionador, exculpable в
значенні колишній [4], що становить 60 % від всіх префіксальних неологізмів. Серед інших префіксів
зустрічаємо contra-: contragolpear, що підкреслює характерне для спорту суперництво і складає 15 % від
всіх неологічних префіксів [5: 75-77].
Формування неологізмів за допомогою суфіксації охоплює три форми. Першою є суфікси, що
надають словам експресивно-оцінних значень, це передусім суфікс -ón: parón, jugón, що вживається для
переважно негативного відтінку. На особливе місце претендує суфікс -azo, що служить для покращення,
посилення, негативної інтенсифікації, вираження раптової дії чи удару і створення метафоричних
перенесень, як, наприклад, в слові piscinaza, або для більшої експресивності, як у випадку з maracanazo.
Часто вживається також суфікс -ada для висловлення незгоди або надання негативного відтінку, як
cantada, або позитивного значення remontada. Суфікси -ero, -erío, -ería, ía, -itis, -ólogo і -manía для назв
певних модних течій або відомих осіб сучасності, як у випадку зі словом alonsomanía [2: 5-6].
Другою формою є суфікси, що змінюють форму слова, а не розширюють його значення. В сфері
спорту вживаними розповсюдженими є три випадки. Їхнє вживання в іменниках з -ada, -dor, -aje, -e:
patrocinador, tallaje і продуктивний -ismo поєднуються з іменами відомих осіб або організацій,
наприклад, nuñismo, himalayismo, madridismo, для позначення фанів або послідовників, як belicismo,
комбінація іншомовних слів, як amateurismo та resultadismo. З прикметниками часто вживається суфікс dor, -ista для послідовників організацій: santista, singlista, rayista, milanista, osasunista і -nte: presionante для
фонетичного підсилення, гіперболізованого значення і здатності до синтезу desequilibrante. Зустрічається
також приєднання суфіксів -ear і -izar до дієслів maradonear і vangalizar, які також часто утворюються
від імен відомих осіб та організацій [3].
Стосовно іменникової суфіксації переважає суфікс -ista (44 %), що позначає учасників матчу або
членів спортивного чи футбольного клубу. Суфікс -ismo, що зустрічається в 22 %, позначає певну
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доктрину чи рух 1. Прикметникова суфіксація представлена двома суфіксами: -ano, (25 %) та -ista (25 %).
Перший суфікс позначає приналежність або походження [4], а другий, так само як і у випадку з
іменниками, характеризує вболівальників.
Третій механізм формування неологізмів – це складання основ, в який входять орфографічні
складання, як cazagoles, parapenaltis, pegavueltas або trotaclubes, або назви команд за кольорами їхніх
форм; синтагматичні складання основ слів, як coche escoba, efecto Nadal, factor campo, fichaje bomba, gol
fantasma, gol relámpago, juego sucio, partido trampa, penalti fantasma або pieza estrella; юкстапозиція, що
зв’язує дві основи за допомогою дефісу Madrid-Barcelona або Figo-Zidane.
Четвертий тип формування неологізмів в спортивному дискурсі відображений парасинтезом, як у
випадку з apalizar, cerocerismo і centrocuentismo. Апокопа представлена скороченнями довгих слів не
власне спортивного характеру, що можна пояснити прагненням до мовної економії [1: 256-258]. Ці та
інші апокопічні скорочення представлені в таблиці 4:
Таблиця 2.
Апокопа як механізм творення неологізмів
Неологізми
Повне слово
Fisio, m.
Fisioterapeuta, m.
Knicks, m., pl.
Knickerbockers, m., pl.
Mavs, m., pl.
Mavericks, m., pl.
Psycho
psicopático
У спортивних періодичних виданнях ми нарахували 11,22 % абревіатур. У спортивному середовищі
всі абревіатури є автохтонними, 46,87 % слів – це адаптовані англіцизми, оскільки складають назви
міжнародних організацій. Абревіатури, не пов’язані зі спортом, зустрічаються досить рідко (18,75 %):
Таблиця 3.
Спортивні абревіатури
AFE – Asociación de Futbolistas Españoles, f.
Футбол
CONCACAF Confederation of North, Central American and
Caribbean Association Football, f.
DFB – Deutscher Fußball-Bund, f.
R.F.E.F – Real Federación Española de Fútbol, f.
NBA – National Basketball Association, f.
Баскетбол
ULEB – Union des Ligues Européennes de Basket-Ball, f.
MCC – The Marshes Cycling Club, m.
Велоспорт
RFEC – Real Federación Española de Ciclismo, f.
UCI – International Cycling Union, m.
ATP – Asociación de Tenistas Profesionales, f.
Теніс
TIU – The Tennis Integrity Unit, m.
WTA – Women's Tennis Association, f.
COE – Comité Olímpico Español, m.
Назви організацій
CSD – Commission on Sustainable Development, m.
CTA – Group Training Australia, m.
USATF – USA Track & Field, f.
JJOO – Juegos Olímpicos, m., pl.
Інші
MVP –
GP – Mundial de Motociclismo, m.
Мотоспорт
Розглянемо іншу визначальну рису спортивного мовлення: пошук псевдонімів та кличок, що чітко
помітно в мовленні футболу. Вирізняється також вживання скорочень у випадку імен спортсменів за їх
ініціалами та назви спортивних організацій: Barça. Цікавою є креативність авторів, що часто
застосовують лексичні перехрещення, формуючи вислови від імен футболістів, як Batigol, Hugol і
Portigol [5: 18].

Хоча суфікс -ismo в середовищі спорту використовується для позначення спортивних дій – alpinismo,
atletismo…( DRAE -ismo), нами було знайдено лише одне неологічне утворення з цим суфіксом: Himalayismo, m.
1
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Футбол
Apache, m.
Aurinegros, m.,pl.
Azurra, f.
Barça, f.
Canarinha, f.
Conjunto 'granota'
Red devils, m.,pl.
Roja, f.
Xeneizes, pl., m.

Теніс
Iceborg
Nole

Спортивні псевдоніми та клички
Баскетбол
Велоспорт
'Big Three', m.
Cromagnon, m.
Fab five, f.
Knicks, m., pl.
'Mavs', m.,pl.

Таблиця 4.
Інші
Dottore, m.
Mosso, m.
Rojigualda, f.
Vietcong, m.

Насправді, як можемо побачити в проаналізованих статтях, тенденція до вживання кличок або
синонімів пояснюється потребою розширити значення тексту і зробити його емоційнішим. У процесі
формування псевдонімів та кличок можна зустріти приклади вживання вже існуючих за структурою слів,
скорочень. Даний список показує, що вживання кличок переважає у футболі, можливо, це пов’язано з
тим, що він вирізняється великою кількістю шанувальників. Вже вищезазначене слово Batigol
складається з двох частин: Batistuta і gol, таким чином, автор статті намагався наголосити на тому, що
Батистута невідривно асоціюється у шанувальників з переможним поняттям гол, через що власне і було
трохи видозмінено ім'я гравця, погляньмо на уривок зі статті:
''No puedo contar el dolor, es imposible transmitírselo a la gente, relató Batigol, campeón de la Copa
América en 1991 y 1993, la última vez que Argentina la conquistó'' (El País, deportes, 29/08/2014).
Стосовно англіцизмів, бачимо, що вони динамічно впливають на всі види спорту. Запозичення за
рівнем адаптації слова в іспанській мові з англійської мови можна розділити на асимільовані та
неасимільовані. В той час, як перший тип охоплює абсолютну більшість (92 %), асимільовані утворення
становлять лише 8 % і відносяться до основної спортивної лексики, яка ще не увійшла в мову. З
вищезазначеної таблиці можна робити висновок, що більшість слів мають свої відповідники в іспанській
мові і не викликані необхідністю означення нового явища, що наводить нас на думку про те, що ці слова
вживаються для престижу. Попри те, що більшість неологізмів походить з англійської мови, знаходимо
також запозичення з інших європейських мов [3: 158-160].
Варто звернути увагу на кілька цікавих неологізмів серед слів англійського походження, які несуть в
собі прихований метафоричний зміст. Слово Cocktail може вживатись як і в позитивному, так і в
негативному значенні, але в обох випадках воно характеризує суміш якостей гравців, що грають в тій чи
іншій команді: ''…Pero si a este banco de tres patas, se le suma la aportación realizadora de Assunçao, el
cocktail se convierte en éxit garantizado. Los ocho goles del mediocentro han dado muchos puntos al Betis'' (As,
27/03/2013).
Вислів One man show, що походить з англійської мови, може, без сумніву, використовуватись також і
в іспанському варіанті, оскільки є досить поширеним і в українській мові, ми маємо вислів ''гра одного
актора''. Можемо побачити, що саме в такому значенні цей вислів вживається в статтях іспанських
періодичних видань: ''Pekovic produce a destajo pero en pista no parece siempre el excelente complemento de
Kevin Love que es sobre el papel y por las características de ambos. Love, de hecho, se está convirtiendo en
un one man show y ya ha advertido que no anda sobrado de paciencia'' (As, 9/02/2014).
Варто також звернути увагу на слово singlistas, що вживається в значенні одиночники – тобто люди,
що виступають поодинці, а не в команді. Дивно, що не існує власне іспанського слова на позначення
людини, що займається одиночним видом спорту, оскільки існує слово deporte individual, від якого
можна було б утворити слово одиночник. Поглянемо на приклад: ''En los Juegos Olímpicos proliferan. La
diferencia es que los singlistas juegan aquí el doble a tope. Es el caso de Roger Federer, oro en Pekín o de
Novak Djokovic, Andy Murray o el propio David. Todos quieren ganar una medalla", concluyó'' (As,
28/08/2014).
Звернемо увагу також на слово Speaker в уривку спортивної статті: ''…los directivos del Madrid se
fijaron en Arturo Sisó, el speaker que aterrizó en el Bernabéu esta temporada entre la polémica por la azorada
vocación blaugrana de su niñez'' (As, 9/02/2014).
У футбольному світі здобуло значення коментатор, у той час, як у сфері журналістики також побутує
слово narrador на позначення цього терміну.
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Спортивні неологізми та механізми їхнього формування

Таблиця 5.

Складання основ
Префіксація
2

31

Суфіксація
20

Парасинтез
Апокопа

140
2
4
28

33

Абревіатури

8

Скорочення
Запозичення
Творення нових слів

Можемо зробити наступні висновки:
1) Найпродуктивнішим методом для творення нових слів є запозичення (48 %). В цій групі важливо
підкреслити значення англіцизмів, які складають 77 % від всіх запозичень.
2) Друга частина спортивної лексики стосується механізмів творення слів в іспанській мові.
Найуживаніші механізми – префіксація, суфіксація та складання основ. Серед способів абревіації
зустрічається скорочення, проте решта механізмів становлять виняток.
3) З розглянутих нами англіцизмів можемо побачити, що мало з них з’явились через потребу у новій
термінології, а швидше є результатом прагнення до престижу та експресивного висловлювання.
Зрештою, гра слів у періодичних виданнях впливає на вислови, власні назви і змінює їх назавжди.
Повторюваний дискурс і його постійна зміна, що фігурує в кіно, телебаченні, рекламі, літературі та
музиці, впливають на вислови та словосполучення, що існують в спортивному мовленні та спричиняють
появу нових. Маніпулювання з власними назвами виступає як ключовий ресурс для інтерпретації та
оцінки різних мовних можливостей: лексикалізації власних назв, як pichichi (від назви нагороди, що
присуджується іспанською спортивною газетою ''Marca''), флексії, як zidanes і pavones, словотвору, як
alonsada, camachito, Superfloren, складання основ, наприклад, factor Torres або caso Barreto, складання
основ з іменами чи власними назвами, як Batigol (від слів Batistuta і gol), скорочення, як CQ для назви
футбольного тренера Карлоса Кеіроса, а також Dinho і Crivi, стосовно футболіста Рональдіньйо і
мотоцикліста Алекса Крівільє.
Висновки. Загалом можемо побачити, що механізмів формування є досить багато, але іспанська мова
у творенні нових слів у сфері спорту все ж більше послуговується запозиченими з інших мов одиницями,
хоч сама має досить продуктивну структуру, що дає їй можливість бути самодостатньою. Будемо
сподіватись, що багато з проаналізованих нами слів у майбутньому пройдуть довгих шлях еволюції та
адаптації до іспанської мови і не вплинуть на її красу, самобутність та мелодійність.
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Жупник А. О. Принципы формирования неологизмов в спортивном дискурсе.
В статье проведен анализ принципов формирования неологизмов в спортивном дискурсе на
материалах современных испанских периодических изданий: ''Эль Паис'', ''Эль Мундо'', ''Ас'' и
''Марка''. В основе анализа лежат идеи известных испанских лингвистов и исследователей темы
неологизмов, таких, как Сусана Герреро, Лазаро Карретер, Хесус Канион и другие. В статье
продемонстрировано, как формируются спортивные неологизмы и чем вызвано их появление.
Актуальность статьи состоит в новом подходе к анализу неологизмов и возможности
формирования, на основе собранного материала, словаря неологизмов сферы спорта. Данное
исследование показывает, что наиболее продуктивным методом являются слова иностранного
происхождения, из которых главное место занимают англицизмы. Анализ спортивных
периодических изданий показал, что очень малое количество слов появляется из-за необходимости,
а скорее вызваны стремлением к престижу и экспрессивному высказыванию.
Ключевые слова: реалия, стиль, альтернация, архиэлемент, метафоричность, суффиксация,
префиксация, аббревиатура, псевдоним, англицизм.
Zhupnyk A. O. Neologism Formation Principles in the Sports Discourse.
This article deals with analyzing neologism formation principles in the sports discourse of the modern Spanish
magazines: ''El Pais'', ''El Mundo'', ''Ace'' and ''Marca''. The analysis is based on the ideas of well known
Spanish linguists and researchers of neologisms, such as Susana Guerrero, Lazaro Carreter, Jesus Cañón and
others. This article presents the way sports neologisms are formed in Spanish and also gives the main reason of
their appearance. The actuality of the article is in the new approach to neologisms formation and the possibility
of their formation on the basis of the collected material, dictionary of sports neologisms. The research shows
that the most productive method is words of foreign origin, where Anglicisms take the leading position. The
analysis of modern Spanish magazines shows that the very small number of words appears due to the need, they
are rather motivated by the desire to prestige and expressive statement.
Key words: reality, style, alternation, archi-element, metaphorical, suffix, prefix, composition, abbreviation,
pseudonym, Anglicism.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО, ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ТА
КОМПАРАТИВНОГО ПРИНЦИПІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ АВТОРСЬКИХ
ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПАВЛА ТИЧИНИ
Проаналізовано основні принципи формування реєстру ''Словника авторських лексичних новотворів
Павла Тичини''. Під час використання лексикографічного принципу перевірка здійснювалася за
словниками, фольклорними текстами, творами інших авторів. Застосування інтертекстуального
принципу передбачає аналіз інновацій поета в літературному, літературознавчому, політичному,
суспільному та інших контекстах. У процесі перевірки за компаративним принципом
здійснювалося зіставлення з новотворами інших поетів, інноваціями самого П. Тичини, узуальними
словами, словосполученнями.
Ключові слова: авторський лексичний новотвір, Павло Тичина, принципи формування реєстру,
інтертекстуальний принцип, лексикографічний принцип, компаративний принцип.
Постановка наукової проблеми та її значення. Процес формування реєстрів авторських лексичних
новотворів (далі – АЛН) – це складна багаторівнева процедура, яка передбачає різносторонній аналіз
одиниць індивідуально-авторської номінації, оскільки, окрім власне мовного аналізу (визначення
дериваційних, граматичних особливостей, з’ясування семантики, проведення словникової експертиза),
укладачеві потрібно враховувати історично-культурний контекст, психолінгвальні риси творчої
особистості автора, соціальні умови.
У процесі укладання ''Словника авторських лексичних новотворів Павла Тичини'' [1] використано такі
основні принципи формування реєстру новотворів: лексикографічний, інтертекстуальний,
компаративний для того, аби максимально фільтрувати реєстр інновацій поета від узуальних,
народнопоетичних, діалектних слів.
Аналіз досліджень із проблеми. АЛН неодноразово ставали об’єктом лінгвістичних студій. Із
початком ХХІ століття активізувалися дослідження з індивідуально-авторської неології та неографії.
Дослідницею Г. М. Вокальчук було розроблено теоретичні засади формування реєстрів, на основі яких
укладено ''Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття'' [2], словники АЛН
М. Семенка (Г. М. Вокальчук) [3], В. Барки (Н. А. Адах) [4], неокласиків (Н. В. Гаврилюк) [5],
шістдесятників (Г. М. Вокальчук, О. Б. Тимочко, І. В. Цапук) [6-8], поетів Рівненщини (В. В. Максимчук)
[9], П. Тичини (О. В. Кирилюк) [1].
Мета статті – проаналізувати принципи формування реєстру АЛН Павла Тичини. Поставлена мета
вимагає виконання таких завдань:
– визначити особливості використання лексикографічного принципу: перевірка за загальномовними
словниками, словниками АЛН інших поетів, фольклорними текстами;
– проаналізувати інтертекстуальні зв’язки інновацій П. Тичини із творами інших авторів,
літературним процесом ХХ століття, політичними умовами;
– з’ясувати специфіку застосування компаративного принципу формування реєстру АЛН поета.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Лексикографічна експертиза. У результаті формування реєстру АЛН П. Тичини в лексикографа
виникали труднощі різного характеру (визначення дати написання, граматичних характеристик
описуваного слова та ін.). Однак, чи не найбільшої уваги потребувало визначення неологічності /
узуальності аналізованого слова, оскільки перевірка вимагала ретельної лексикографічної експертизи, що
здійснювалася за 46-ма лексикографічними джерелами.
Дослідницею Г. М. Вокальчук було виділено кілька критеріїв ідентифікації авторських номінацій
(лексикографічний,
словотвірний,
експресивно-стилістичний,
функціональний
та
критерій
контекстуальної (ситуативної) прикріпленості), завдяки чому реєстри новотворів піддавалися
кількаразовій перевірці, що, у свою чергу, сприяє якості кінцевих результатів [10: 74-77].
Перший етап аналізу сформованого реєстру АЛН – лексикографічна експертиза. Зафіксовані одиниці
індивідуально-авторської номінації перевіряються за усіма можливими словниками (укладеними до часу
творення інновації, видані в період життя і творчості поета, ті, які, окрім тлумачення, вміщують
ілюстративний матеріал, та словники АЛН).
У результаті повторної перевірки частину слів, які набули, так би мовити, статусу ''квазіновотворів'',
було вилучено, оскільки вони фіксувалися в загальномовних словниках, що перебували в науковому
обігові в період укладання першого словника неологічної лексики П. Тичини [11]: у ''Словнику
© Семенюк (Кирилюк) О. В., 2015
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, ім., ж. р., Зостається нам одно: / Почекати час-годину, / Як приїде
цар в гостину. (ПТ5:69), Ех, у нашу час-годину / жити б вічно… (ПТ6:386) було вилучено, оскільки
реєстрове слово зафіксовано в фольклорних текстах (…Прийде така час-година… (УНП1: 275);
…Прийшло врем’я, час-година… (ІП: 487); Ой чи йти, чи не йти – / Час-години ждати… (ГЕУН: 208);
Ой чи йти, чи не йти, / Час-години ждати… (ІП: 677), (СПП: 244); Та зозуля кувала, а я [сестра. – О. С.]
не дочувала, / А на той час-годину дома не бувала (БРПС: 352).
Деякі інновації спочатку було внесено до реєстру АЛН П. Тичини, оскільки вони фіксувалися
словником Г. Колесника ''З’являються нові слова у мові…'', першому в українській індивідуальноавторській неографії словнику авторських новотворів (К., 1971) [11], однак виявилося, що ці неологізми з
прозових текстів, тому не можуть реєструватися в словникові АЛН, наприклад:

української мови'' І. Д. Яворницького (1920), напр.: вихровик [11: 104], зчеркнути [11: 317], зливний
[11: 301], кружно [11: 397]; у ''Словнику української мови'' Б. Грінченка: клін [БГ, т. 2: 251], нашелестіти
[БГ, т. 2: 534] та ін.
Отже, використання словників, що видані ще до часу утворення АЛН поетом, допомагає укладачеві
якнайретельніше здійснювати перевірку.
Словникову статтю
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
допомагає визначити походження слів, їхню будову, причини творення.
Висновки. Отож, порівняння АЛН П. Тичини з неологізмами інших авторів, узуальними словами
сухозолоть, сухозлоть [ГГ:180].
грать… (ПТ2:459 # 1941); пор. з узуальними сухозлітка [СУМ, т. 9:868], сухозлотиця [УОС-08:833],
варіантами, наприклад, Сухозлот(-а), ім., ч. р.?, ж. р.?, …книжні сухозлоти / від сонця стали на полиці
(ПТ1:47 # 1918); пор. з узуальним волосожар [БГ, т. 1:251]. Також АЛН може порівнюватися з кількома
з’ясувати особливості творення інновацій поета. Наприклад, Волосожарно, присл., Сню волосожарно…
слів – модифікацій узуальних лексем та подібних за формою, семантикою номінацій, для того, щоб
Також АЛН П. Тичини зіставлялися з узуальними словами. Так, зафіксовано групу т. в. потенційних
автори запозичили їх один в одного, адже таке творення могло відбуватися незалежно.
ХХ сторіччя. Зазначимо, що фіксація однакових інновацій у різних авторів не завжди означає те, що
Найбільше інновацій П. Тичини порівнюється з АЛН В. Барки, який є найактивнішим словотворцем
М. Драй-Хмари (світанний), С. Твердохліба (тьмава), В. Стуса (чорнокрилля).
(огневіти), О. Ющенка (радість-болі), Д. Павличка (розпрозорений), М. Рильського (розпрозоритися),
сміховиння, тонь), поодинокими АЛН І. Калинця (аркодужний), Ґ. Коляди (звіринство), М. Зерова
(крилля, легкокрилля, мільйонсилий), Л. Костенко (прикохати), М. Вінграновського (прозорити, світстокрилець, цвіт-фіолет), І. Драча (грімкотати, ніжнотонний, чорнобров’я, чорнокрилля), М. Семенка
(вогнекрилля, дітозгубник, окрилитися, зоренітися, крилля, перезорити, пожежно, полум’яник,
інноваціями А. Малишка (бездорож, безхліб’яний, врожаїстий, гримкотіти, перегрім, стосил), В. Барки
Індивідуально-авторські номінації П. Тичини порівнювалися з АЛН інших авторів. Зокрема з
У випадку, якщо обидві номінації вжито з однаковим значенням, тоді їх розміщено за хронологією.
дужі, ясномовні / в своїм улюбленім краю. (ПТ2:479 # 1945); Мир – кому ж не ясномовен? (ПТ3:7 # 1955).
, прикм., кор. ф., І ми /…/ єдину творимо сім’ю / прекрасні,

О. В. Семенюк (Кирилюк). Використання інтертекстуального, лексикографічного та компаративного принципів у
процесі формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини

Таким чином, формування реєстрів АЛН передбачає використання інтертекстуальної експертизи, яка
допомагає визначити додаткові зв’язки для розуміння значення одиниць індивідуально-авторської номінації.
Компаративний принцип формування реєстру АЛН Павла Тичини. Проблема порівняння та
зіставлення явищ, процесів віддавна цікавить науковців. Відтак, компаративістика покликана визначити
особливості процесу взаємозв’язку аналізованих явищ, встановити взаємовпливи на основі порівняльноісторичного підходу, оскільки ''між накопиченим і живим знанням існує суперечність, розв’язати яку
покликана творча діяльність'' [15: 128].
Зафіксовані АЛН П. Тичини неодноразово порівнювалися з іншими АЛН автора або такими ж, але з
різних контекстів. Наприклад, Ясно
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О. В. Семенюк (Кирилюк). Використання інтертекстуального, лексикографічного та компаративного принципів у
процесі формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини

Семенюк (Кирилюк) О. В. Употребление интертекстуального, лексикографического и
компаративного принципов в процессе формирования реестра авторских лексических
новообразований Павла Тычины.
Проанализированы основные принципы формирования реестра ''Словаря авторских лексических
новообразований Павла Тычины''. При использовании лексикографического принципа проверка
осуществлялась по словарям, фольклорным текстам, произведениям других авторов. Использование
интертекстуального принципа предполагает анализ инноваций поэта в литературном,
литературоведческом, политическом, общественном и других контекстах. В процессе проверки по
компаративному принципу осуществлялось сопоставление с новообразованиями других поэтов,
инновациями самого П. Тычины, узуальными словами, словосочетаниями.
Ключевые слова: авторское лексическое новообразование, Павел Тычина, принципы формирования
реестра, интертектуальный принцип, лексикографический принцип, компаративный принцип.
Semeniuk (Kyryliuk) O. V. The Using of Intertextual, Lexicographical and Comparative Principles in the
Process of Author’s Word Formations by Pavlo Tychyna.
The process of the register’s formation of author's lexical new-formations is a complex multilevel process that
provides the versatile analysis of individually-author's nominative units because the drafters should take into
account historical and cultural context, psycholinguistic features of the author's creative personality and social
conditions. The material of the research is 1097 units of individual author’s nominations fixed in the poetic texts
by P. Tychyna. The scientific method used the statistic, empirical research, distribution, contextual, descriptive
analysis. In the result of the lexicographical expertise of Pavlo Tychyna’s authorial lexical new-formations of
importance was to determine the neological / usual status of analyzed words which was carried out on 46
lexicographical sources. The intertextual expertise of P. Tychyna's authorial lexical new-formations is used in
the process of finding similar features with creative works of other poets. The analysis of P. Tychyna’s authorial
lexical new-formations allows establishing links with other works by the author. The analysis of individual units
of author’s neologisms involves using diverse approaches to understand authorial lexical new-formations,
determine the causes of their formation and prerequisites of their appearance.
Key words: authorial lexical new-formation, innovation, intertextual principle, lexicographic principle,
comparative principle, Pavlo Tychyna.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В МЕРЕЖАХ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У СВІТІ
У статті з’ясовано, що якість послуг зв'язку є тим фактором, який впливає на рівень
конкурентоспроможності серед операторів зв'язку. Єдині показники якості надання послуг зв’язку
будуть використовуватися як операторами зв’язку, так й представниками офіційної влади, фізичними
та юридичними особами. Варто розробити систему показників якості послуг з урахуванням світових
стандартів та досвіду міжнародних організацій, проте, передусім, варто опиратись на нормативну
базу діючого законодавства. У статті наведено нормативні документи та міжнародні стандарти, які
використовуються в основі створення високоякісної та гнучкої системи перевірки якості послуг
системи стільникового зв’язку.
Ключові слова: методики, QoS, стандарти якості, обладнання, стільниковий зв’язок, Best Effort Service,
Stabilock, JDSU Cell Advisor JD745A, Agilent E6601A.
Постановка проблеми. На сучасному ринку послуг зв'язку, на якому попит на послуги зв'язку досяг
максимуму, основну увага операторів зв'язку спрямовано на розширення переліку послуг та підвищення
їх якості. Згідно з дослідженням, проведеним компанією А. Т. Kearney, вимоги щодо забезпечення якості
послуг в більшості зарубіжних країн відносяться до послуг телефонного зв'язку, універсальних послуг,
послуг рухомого зв'язку і доступу в Інтернет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У деяких зарубіжних країнах (Італія, Латвія, Індія та інші)
встановлені мінімальні вимоги до якості послуг рухомого зв'язку і доступу в Інтернет. Згідно зі звітом
''Quality of monitoring services. International practices'', опублікованому МСЕ в листопаді 2011 року,
постійно зростає кількість країн, що здійснюють моніторинг якості послуг зв'язку. Так, якщо в 2006 році
їх кількість становила 50, то вже в 2010 році – 136 країн, включаючи країни Європи, Північної і
Південної Америки, Азіатсько-тихоокеанського регіону, СНД, Африки.
Основним документом з якості є світовий стандарт якості ISO 9001: 2000, який визначає параметри
вимог до продукції і містить основні та додаткові матеріали по пропонованим вимогам. Однак при цьому
він не визначає параметри документації для даного продукту в системі менеджменту якості [1-3].
Міжнародний стандарт якості зв'язку містить основні вимоги, однак в ньому відсутній процес з
підтримання стандарту якості послуг в мережах стільникового зв’язку [4].
Виділення невирішених раніше частин проблеми. Поліпшення менеджменту якості системи зв'язку
є безперервним процесом із чіткими внутрішніми і зовнішніми зв'язками між споживачами і
виробниками-постачальниками послуг зв'язку. Вимоги до переліку показників якості послуг зв'язку
можуть встановлюватися в стандартах міжнародних організацій, таких як МСЕ, ETSI, національних
стандартах, галузевих стандартах та інших документах.
Мета статті – аналіз ситуації, яка склалась на телекомунікаційних мережах операторів зв’язку
стосовно контролю та організації моніторингу з якості надання послуг.
Виклад основного матеріалу. Моніторинг якості послуг зв'язку здійснюється шляхом вимірювання
на мережі зв'язку, які можуть спиратися на статистичні дані або контрольні вимірювання, так і на
підставі опитувань користувачів послугами зв'язку та аналізу поданих ними претензій.
Результатами моніторингу якості послуг зв'язку є:
• повідомлення регулюючого органу на Web-сайті, в прес-релізах;
• публікації у засобах масової інформації;
• накладення адміністративного штрафу;
• судові розгляди.
Умови для підтримки якості послуг зв'язку можуть встановлюватися:
• у ліцензійних умовах, наприклад, Франція, Індія, Пакистан;
• у національному законодавстві, наприклад, Малайзія, Сінгапур, Танзанія;
• у галузевих керівних документах, наприклад, Австралія.
Методики вимірювань показників якості послуг зв'язку можна розділити на:
© Бреславський В. О., 2015
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• методики вимірювань показників, що характеризують роботу мережі зв'язку, наприклад, середній
час встановлення з'єднання, кількість скинутих викликів, частка успішних викликів, швидкість з'єднання,
доступність мережі за рівнем сигналу, частка успішно переданих повідомлень SMS та ін.;
• методики вимірювань показників, що впливають на задоволеність користувачів послугами зв'язку,
наприклад, правильність нарахування оплати рахунку, помилки при виставленні рахунку.
Крім цього, передбачена процедура перегляду показників якості послуг зв'язку, методик вимірювань
та проведення вимірювань. Як показує зарубіжний досвід, періодичність перегляду здійснюється один
раз на три роки.
В світі вже давно прийшли до висновку, що для забезпечення якісної системи з надання послуг
необхідно постійного проводити моніторинг телекомунікаційної мережі. Ціль створення такої
повноцінної системи з моніторингу та показників якості роботи стільникової мережі – створення списку
загальнодоступних показників якості послуг мережі рухомого зв’язку діючих стандартів, завдяки яким
споживач матиме можливість порівнювати якість аналогічних послуг зв’язку, які надаються різними
операторами зв’язку.
Для цього необхідно також створення та налагодження таких факторів:
• підвищення рівня якості наданих послуг;
• підготовка кваліфікованих спеціалістів у сфері забезпечення якості послуг зв’язку через
показники, оцінені споживачами й за системами якості;
• формування довіри до системи сертифікації засобів зв’язку, що дозволить використовувати
отриманий досвід для розвитку та поліпшення роботи системи з надання послуг населенню [1-7].
Крім того, запровадження єдиної та цілісної системи з оцінки якості зв’язку дозволяє вирішити низку
питань:
• підвищення якості наданих послуг операторами зв’язку та зростання рівня довіри споживачів до
операторів;
• застосування більш дієвих моделей ведення справ та впровадження систем з управління якістю
послуг зв’язку;
• використання нових і ефективних моделей ділових процесів і систем з управління якості зв'язку;
• підвищення привабливості галузі для інвестицій.
Під час проведення вимірювань на телекомунікаційних мережах операторів зв’язку встановлено, що
крім якості сигналу, необхідно вимірювати додатковий параметр оцінки якості мови – SQI (Speech
Quality Index) [8]. При обчисленні даного параметра враховується: відсоток помилкових бітів (BER);
відсоток неправильно декодованих фреймів (FER); мовний кодек, що використовується; активація опції
переривчастої передачі (DTX – Discontinuous Transmission); хендовери. При здійсненні хендоверів якість
мови погіршується, так як частина мовних кадрів втрачається. Втрата мовних кадрів при здійсненні
хендоверів не відображається на свідченнях RXQUAL, так як під час хендоверів вимірювання BER не
проводяться.
На рисунку 1 наводиться співвідношення між показниками якості SQI і RXQUAL для кодеку EFR
(enhanced full rate) залежно від включення опції перескоків за частотою, для різних швидкостей руху
абонента та умов РРХ [8]. Рисунок 1 показує, що параметр SQI враховує більше чинників, ніж RXQUAL
і, отже, краще характеризує якість передачі мовлення.

Рис. 1.
Так, профілями 1-4 на рисунку відповідають:
1 – типова міська забудова, швидкість руху автомобіля 0 км/год, перескакування по частоті;
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2 – типова міська забудова, швидкість руху автомобіля 48 км/год, без перескоків по частоті;
3 – амплітудне завмирання сигналу, швидкість руху автомобіля 12 км/год, без перескоків по частоті;
4 – типова міська забудова, швидкість руху автомобіля 3 км/год, без перескоків по частоті.
Замість SQI можливе використання MOS (Mean Opinion Score) за алгоритмом PESQ [8]. У таблиці 2
наведено відповідності значень параметра SQI, MOS і відповідні їм якості переданої мови.
Розшифровка значень параметра SQI і MOS
Якість
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано

Діапазон SQI
20-30
15-19
10-14
5-9
<5

Таблиця 1
Діапазон MOS
4.0-5.0
3.0-3.9
2.0-2.9
1.0-1.9
<1

Крім того, одним із найважливіших показників якості послуг є Quality of Service або QoS. Зазначене
є системою із визначення рівня якості обслуговування.
QoS регулює і керує всіма процесами в мережі – від послуг та бізнесу до елементів робочих мереж.
Отже, клієнт отримує гарантовано замовлений рівень якості наданих послуг зв'язку незалежно від будьякого трафіку. З цього випливає, що високопріоритетні послуги надаються за вищими тарифами і їх
кількість нижче стандартних послуг і користувачів із вищим пріоритетом, ніж користувачів зі
стандартними вимогами. Прикладом користувачів із вищим пріоритетом можна назвати служби
мультимедіа. QoS використовується з різними протоколами, існуючими на сьогоднішній день, що
включає в себе кілька видів технологій, які дозволяють максимально ефективно і доцільно
використовувати існуючі ресурси [9-19].
Однією із найперших організацій, які почали розробляти і впроваджувати технології щодо
забезпечення QoS у різних середовищах, можна назвати CISCO.
Використання QoS – це вирішення низки завдань щодо забезпечення якості послуг:
• Пріоритетність і диференційованість трафіку.
• Наявність мережевих ресурсів для якісних інформаційних потоків.
• Надійність передачі даних.
• Відповідно інформаційні потоки формують мережевий трафік із рівномірним навантаженням, що
запобігає мережевим перевантаженням і втраті даних у подальшому.
Так, є два технічних рішення, які допомагають під час проведення вимірювання якості послуг на
телекомунікаційних мережах операторів зв’язку.
Network Based Application Recognition є розробкою CISCO і дозволяє розпізнавати додатки з
мережних параметрів, застосовується тільки до трафіку з переадресацією за технологією Cisco Express
Forwarding.
Virtual Bridged Local Area Network – використовує маркований кадр із вмістом в мітці TPID,
пріоритету користувача і CFI, і ідентифікатора VLAN.
Проблема роботи QoS в системі LAN – відсутність підтримки останніми якості обслуговування,
оскільки пріоритет користувача не може бути рівний пріоритету доступу.
Існує низка протоколів, які підтримують послугу якості обслуговування: зазначені вище DiffServ і IntServ,
а також RSVP і RSVP-TE, MPLS, Frame relay, ATM і X.25 з IEEE 802.1p, 1Q, 11e, 11p, HomePNA [10].
Варто зазначити, що сучасні технології, створені, розроблені та впровадженні для QoS, дозволяють
застосовувати її як в мережах GSM, так і в телекомунікаційних послугах зв'язку загалом – мобільної,
аматорської, супутникової та Інтернет.
Стандарти QoS в сфері мереж рухомого та стільникового зв’язку дозволяють створювати відкриті та
публічні документи, які регламентують вимоги до операторів зв'язку щодо рівня якості наданих послуг.
Особливістю викладених нижче методів перевірки та регулювання якості роботи мереж в Європі та
світі можна назвати публічне представлення інформації про роботу операторів, що надають послуги.
Окремі країни проводять щорічні порівняльні дослідження в мережах усіх операторів, з
фінансуванням від самих операторів-виконавців. Завдання і цілі цих досліджень – порівняння реального
рівня наданих послуг із заявленими показниками в специфікації та офіційних документах. Також
перевіряються послуги передачі даних, якщо вони надаються: sms, mms, wap, ftp-режим і відеотелефонія.
Також існує практика установки мінімальних стандартів щодо функціонування сервісів, яка повинна
захищати інтереси користувачів. Якщо рівень не відповідає показникам, користувач може отримати
грошову компенсацію від постачальника послуги.
Звіти операторів можуть носити обов'язковий характер, або добровільний – залежить від регулятора і
політики ведення справ в країні загалом.
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До основних показників QoS в мережах стільникового зв’язку відносять:
• покриття поза будівлями і всередині будівель;
• відсоток викликів, які закінчилися роз'єднанням встановленого з'єднання без ініціативи абонента
• відсоток неуспішних викликів;
• час, витрачений на встановлення з'єднання.
Є також більш детальна класифікація показників якості послуг рухливих мереж. Крім цього,
розроблені і впроваджені норми за показниками якості наданих послуг.
Для оцінки та визначення зазначених параметрів розроблені спеціальні методики і алгоритми, що
відповідають вимогам до програм, які призначені для оцінки показників якості. Нормативи за
результатами випробувань діляться на дві категорії – або високий, або нормальний. Оцінка технічних
показників дозволяє визначити рівень якості послуг в рухливих мережах і відповідність показників
заявленим даним.
Оператори зв'язку, контролюючі органи і лабораторії із центрами сертифікації проводять цілу низку
випробувань, окреме місце серед яких займають оцінні вимірювання.
Контролюючі інстанції складають на підставі проведених вимірювань таблицю відповідності значень
високому і нормальному рівням якості послуг мереж стільникового зв’язку. Контроль є обов'язковим і
проводиться як мінімум один раз на рік. Лабораторії, як і центри сертифікації, проводять оціночні
дослідження на добровільній основі, якщо інше не передбачено законодавством, і в їх завдання входить
підтвердження рівня якості послуг, що надаються населенню. Оператори проводять оціночні
випробування в рамках регулярного аудиту, який дозволяє контролювати показники якості наданих
послуг зсередини. Як і контролюючі органи, внутрішні перевірки проводяться операторами не рідше
одного разу на рік. Показники діляться умовно на дві групи – технічні показники та рівень задоволеності
абонентів. Всі вимірювання проводяться в кліматичних умовах. При проведенні контрольних викликів
використовуються спеціальне тестове обладнання з цифровими і аналоговими даними і тестова
абонентська станція з аналогічними даними, що наведені у табл. 2.
Таблиця 2.
Джерело сигналу
Стандарт
Рівень прийому
Спеціальне тестове обладнання Цифровий та аналоговий
Для цифрового – 85 дБм, для
аналогового – 95дБм
Тестова абонентська станція
Цифровий / аналоговий
Максимальний
рівень
за
індикатором
Для кожної організації розроблені окремі методики з проведення показників якості послуг. Вони
можуть мати одну основу, але бути адаптовані для потреб кожної перевірки окремо [18].
Також деякі положення в методиках контролю державних організацій носять обов'язковий характер, в
методиках внутрішнього аудиту оператора вони частіше носять рекомендаційний характер.
В свою чергу, QoS в VoIP ділиться на чотири класи. Класифікація включає в себе мережеві та
термінальні параметри та характеристики.
1. Вищий клас припускає використання широкосмугових кодеків і мереж, які відповідають
європейським вимогам QoS.
2. Високий клас припускає використання мереж iз бездротовими системами мобільного зв'язку,
кодеків EFR і МСЕ-Т G.726. Впровадження систем допустимо для високого відсотка користувачів –
більше 85 %.
3. Середній клас припускає використання кодеків FR. На момент впровадження допускалося його
використання для невеликої кількості абонентів – не більше 10 %.
4. Доступний клас прийнятний для використання, проте не гарантує підтримку характеристик
з'єднання. Рекомендації QoS до нього незастосовні, діалогова інтерактивність низька і мовний зв'язок на
низькому рівні якості. Використовувати можна тільки у виняткових ситуаціях при загальному відсотку
користувачів не більш 5 %.
Тривалість затримки відповідно якості QoS:
1. ''Вищий'' – затримка до 10 мс.
2. ''Високий'' – затримка до 100 мс.
3. ''Середній'' – затримка до 150 мс.
4. ''Доступний'' – затримка до 400 мс.
Call Set-up Time Post Dial Delay відповідно якості QoS:
1. місцевий виклик <3 мс;
2. міжміський виклик <5 мс;
3. міжнародний виклик <8 мс.
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Якщо звести всі дані в таблицю, то отримаємо наступне:
Клас мережі
І

ІІ
ІІІ

Клас QoS
Високий
Середній
Доступний
Високий
Середній
Доступний
Високий
Середній
Доступний

А
40 мс
90 мс
340 мс
30 мс
80 мс
330 мс
10 мс
60 мс
310 мс

Таблиця 3.
Режим праці терміналу
В
С
15 мс
х
65 мс
40 мс
315 мс
290 мс
5 мс
х
55 мс
30 мс
305 мс
280 мс
х
х
35 мс
10 мс
285 мс
260 мс

Середній і доступний класи якості можна використовувати тільки в екстрених ситуаціях і не повинні
входити в систему обслуговування абонентів при наданні базових послуг від операторів [12; 13; 17].
До основних методів оцінки якості послуг y мережі операторів телекомуникацій відносять:
• активний чи інтрузивний – POLQA і PESQ;
• пасивний або неінтрузівний – P.563;
• модельований – E-model [8].
З метою більш детального дослідження процесу вимірювання параметрів якості послуг, що надаються в
стільнікових мережах звязку, варто навести приклади найбільш разповсюджених вимірювальних приладів.
Устаткування для вимірювань – стаціонарні і мобільні тестові апарати і комплекси [15-21].
Як у будь-якій сфері вимірювань тестове обладнання може бути як стаціонарним, так і мобільним.
Перевагами стаціонарних комплексів є їх потужніть та більша кількість агентів (датчиків, індикаторів),
які розташовані у різних сегментах мережі та дістанційно керуються стаціонарним комплексом
моніторингу. Переносні, мобільні комплекси монітронгу мають можливість зідснювати вимірювання в
тих місцях, де в цьому є критична необхідніть (під час аварій, у труднодоступних сегментах мережі).
З мобільних вимірювальних комплексів найбільш рзповсюденими є:
Радіовимірювальний комплекс Aeroflex (Willtek) 2305 Stabilock призначений для проведення
тестування базових станцій. Частотний діапазон становить від 350 МГц до 475 МГц, від 800 МГц до 960
МГц. (рис. 1).

Рис. 1.
Аналізатор базових станцій JDSU Cell Advisor JD745A (рис. 2).
Професійний прилад японського виробництва призначений для роботи в польових умовах, дозволяє
отримати дані щодо аналізів спектра, сигналів від радіочастотних сигналів і виміряти потужність хвиль.

Рис. 2.
268

В. О. Бреславський. Оцінка якості надання послуг в мережах стільникового зв’язку у світі

Вимірювальний комплекс Agilent E6601A відрізняється багатофункціональністю, використовується
для оцінки параметрів бездротових пристроїв.

Рис. 3.
Висновок:Операторам телекомунікацій варто більше уваги приділяти параметрам якості послуг.
Одним із найважливіших показників, на який варто звернути увагу – QoS. Крім того, необхідно
проводити вимірювання параметрів якості телекомунікаційних мереж на постійному рівні. Під час
проведення вимірювань необхідно використовувати затверджені методики та відповідні параметри
тестування. Так, для тестування голосових сервісів варто використовувати контрольні виклики
наступних проміжків часу: 10 секунд – для тестування фази встановлення з'єднання; 120 секунд – для
інших тестів. Під час збору даних випробувань за допомогою технічних комплексів збір даних доцільно
проводити в безперервному режимі – випробувальний комплекс запускається, сеанс випробувань
закінчується або після закінчення тестового маршруту, або після закінчення строків проведення
випробувань. Якщо контрольні виклики, що проводяться з тестових комплексів, фіксуються автоматично
спеціальною вимірювальною апаратурою на довготривалому носії, то всі результати і допоміжна
інформація повинні зберігатися в зрозумілому вигляді, що дозволяє їх використовувати для обробки і
аналізу. Результати вимірювань повинні бути по можливості відтворені, тому умови, при яких результати
вимірювань були одержані, також повинні бути зафіксовані. До таких умов відносяться дата та час
випробувань, маршрут, номери ISDN автовідповідачів та ip-адреси серверів.
Перспектива подальших досліджень: Доцільно розробити універсальну систему моніторингу якості
послуг, яка надасть можливість гнучко та оперативно відстежувати проблеми з якістю надання послуг
зв’язку. Для цього доцільно використовувати платформу на основі комплексних систем моніторингу.
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Бреславский В. А. Оценка качества предоставления услуг в сетях мобильной связи.
Качество услуг связи является тем фактором, который влияет на уровень конкурентоспособности
среди операторов связи. Единые показатели качества предоставления услуг связи будут использоваться
как операторами связи, так и представителями официальной власти, физическими и юридическими
лицами. Следует разработать систему показателей качества услуг с учетом мировых стандартов и
опыта международных организаций, однако в первую очередь опираться следует на нормативную базу
действующего законодательства. В статье представлены нормативные документы и международные
стандарты, используемые для создания гибкой и высококачественной системы проверки качества услуг
сотовой связи.
Ключевые слова: методики, QoS, стандарты качества, оборудование, сотовая связь, Best Effort Service,
Stabilock, JDSU Cell Advisor JD745A, Agilent E6601Aю
Breslavskyy V. O. Assessment of Service Quality in Mobile Networks.
The quality of services is a factor that affects the level of competitiveness among operators. The system of
indicators of service quality based on global standards and experience of international organizations should be
developed, however, it should be based on the legal framework of the current legislation. The article presents
normative legal documents and international standards that are used to create flexible and high-quality systems
to verify the service quality. The materials are considered in the context of the world quality standard ISO 9001:
2000, which defines the parameters of product requirements and contains the basic and additional materials on
these requirements. The international standard of service quality contains basic requirements, but there is no
process to support the quality standard for mobile communication services. The improvement of the management
system quality is an uninterruptable process with the clear internal and external communication between
consumers and a producer of communication services. Among the General requirements, it may be noted the
identification of the processes that define the quality management system and its use in organizations; the
availability of resources and information that are necessary to maintain the high-quality and high-grade work
processes and their monitoring; the implementation of measures to carry the tasks and optimize current
processes. One of the most important indicators of the service quality is Quality of Service or QoS. This is a
system for determining the level of service quality, or the designation of the package passing data between two
points in the network. QoS regulates and manages the processes in the network – from services and business to
the elements of business networks. Therefore, the customer receives the guaranteed level of quality of provided
services, regardless of any traffic.
Key words: methods, QoS, quality standards, equipment, cellular communications, Best Effort Service,
Stabilock, JDSU Cell Advisor JD745A, Agilent E6601A.
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