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УДК: 371 (477 Л5) 
Бучківська Г.В.

ГОЛОВНІ О ЗН А К И  ВИХО ВУ Ю ЧО ГО  Д И ТЯ ЧО ГО  КОЛЕКТИВУ В 
П ЕД А ГО ГІЧ Н ІЙ  С ПА ДЩ И НІ КО .СУХО М ЛИ НСЫ СО ГО

Важливим внеском В.О. Сухомлинського в теорію і практику 
колективістського виховання є визначення педагогічної концепції 
виховання. Маючи з А .С.М акаренко єдині концептуальні коріння. 
В.О.Сухомлинський влив у вчення про дитячий колектив, образно кажучи, 
гуманістичну "кров, значно розвив і посилив його гуманістичний зміст. Він 
розглядав колектив як "складну духовну, трудову, організаційну спільність 
особистостей", шо розвивається і діє на засадах поваги до кожної особи, 
визнання її самоцінності та спільносо творення добра [3,165[3,165]..

М ожливо, у певній мірі на емоційній ноті, але досить глибоко за суттю 
В.О.Сухомлинський дає таке визначення поняття колективу: "Колектив це 
безперервне, що ніколи не припиняється, взаємне моральне збагачення, -  
писав видатний педагог. -  Це передача один одному духовних цінностей і в 
той же час поглиблення власної неповторності. Це постійне порівняння 
свого духовного світу з високими критеріями моральності, справедливості і 
добра, нетерпимості і непримиренності до зла" [2].

Не заперечуючи, що колектив є певна організаційна єдність, 
В.О.Сухомлинський вважав наївним твердження, що "головне на чому 
тримається колектив -  це вимогливість і система організаційних 
залежностей"[7,563]. На його думку вимогливість, відповідальність, 
підкорення і керівництво, управління і система взаємозалежностей "це дуже 
важливі основи, на яких тримається колектив, але без інших, таких же 
важливих основ колективу нема і бути не може"[7,563]. Головне -  це 
"гуманні, людські взаємини між учнями, між вихователями і вихованцями, і 
на цій основі єдині поняття про добро і зло" [7,563].

Як бачимо вже у визначенні, поняття "колектив" В.О.Сухомлинський 
нівелює політичні, діяльнісні, організаційні акценти, які панували в його 
часи, на другий план і висуває насамперед гуманістичну сутність колективу. 
В його праці "Сто порад учителеві" ми знаходимо таке визначення 
головних засад колективу, "...колектив будується, образно кажучи, на 
кількох наріжних каменях, ідейна спільність: інтелектуальна спільністю 
емоційна спільність, організаційна спільність" [7,563].

Аналіз праць і досвіду В.О.Сухомлинського дає можливість визначити 
кілька головних ознак виховуючого колективу. В них ми знаходимо і 
наступність щодо традиційних ознак, і новий, гуманістичний підхід до їх 
визначення. Серед них такі: різнобічність духовного життя і моральне 
здоров'я дитячого колективу; багатство і різноманітність стосунків між 
особистостями; турбота про людину, дух відповідальності за неї; спільна 
діяльність, що спрямована на творення добра для всіх людей в оточуючому 
середовищі; взаємна, відповідальність і вимогливість до особистості: 
організаційна єдність, здатність кожного члена колективу підкорятися і 
керувати.

Розглянемо кожну ознаку окремо.
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1) Різнобічність духовного житгя і модальне здоров' я дитячої спільності. 
В.О.Сухомлипгький розглядав цю ознаку як умову розвитку 
інтелектуальних сил і здібностей особистості, її моральних переконані,: 
"Багаге, повноцінне, ідейно насичене інтелектуальне життя колективу с іим 
повітрям, на якому тримаються крила перскопань"[4,941]. Поняття 
"моральне здоров'я колективу"[4,585]. В.О.Сухомлинський розумів як 
життєдіяльність дитячої спільності на засадах високих моральних і 
культурних цінностей, ідеалів, еталонів поведінки, які не виключають 
власного морального закону особистості та її солідарності з колективом 
внаслідок її власних моралі,них переконань. Тому він говорив вихованцям: 
"Духовно насичена дружба, яка осявається світлом високих ідеалів це 
моральна енергія всього твого життя"[3,160].

Отже, морально-насичеиий зміст духовного життя дитячої спільності 
зумовлює її як виховуючий колектив. Ця ознака більш вагома ніж будь-яка 
найміцніша організаційна структура, яка може бути властивою і для псевдо- 
колективу, для кримінальної групи або мафії.

2) "Багатство і різноманітність стосунків між особистостями"
В.О.Сухомлинський має на увазі стосунки особистісні, інтелектуальні, 

навчально-трудові, самодіяльно-творчі, ігрові [3,161]. Головною рисою 
взаємин в колективі він називає дружбу. "Без дружби відданої, вірної, 
пройнятої почуттям обов'язку -  немислимий колектив. Найміцніший ... 
колектив там, де дружба осяяна високою життєвою метою, пройнята 
суворою вимогливістю і непримиренністю до зла. Із цілком міцної ... 
дружби будується те, що ми називали моральною  силою колективу", 
писав В.О.Сухомлинський [3,159]. Обгрунтовуючи значення дружби як 
основи взаємовідносин в колективі, він звернув увагу на те, що "дружба 
виховує відданість високому, ідеальному вже тому, що в дружбі більше 
віддають, ніж одержують лиш стільки, оскільки відцають..."[3,159]. 
В.О.Сухомлинський вводить у характеристику колективістських взаємин 
поняття великодушності (до нього ця моральна вартість не визначалася в 
ознаках колективу). Він пише: "Радість і доброта -  це той дух колективних 
відносин, завдяки якому в колективі утверджується великодушність. 
Великодушність -  джерело моральних сил колективу, моральної краси й 
гідності. Там, де колектив великодушний, де він виявляє душевну щедрість, 
ніжність, чутливість, де діяльність є, передусім, ніжним доторканням до 
слабкого, беззахисного, -  там особистість почуває себе неповторною 
квіткою у вінку, а не тільки прутиком у вінику"[4.526].

Визначаючи характер взаємин в колективі, В.О.Сухомлинський 
підкреслює, що не може бути ніякого колективу, якщо відносин між його 
членами не пройняті духом взаємодопомоги, співробітництва, 
товариського обміну ідеями і досвідом /4, 594/. Тут він стверджує 
макаренівське розуміння характеру колективних взаємин, що безумовно 
мають теж гуманістичну спрямованість. Але цю рису він підсилює 
виключно важливим елементом людських взаємин -  доброзичливістю. 
"Доброзичливість, розумна доброта ось що має бути атмосферою життя 
дитячого колективу, головним тонусом взаємовідносин педагога і дітей. 
Яке це прекрасне слово й водночас яке це глибоке, складне, багатогранне
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людське ставлення доброзичливість" [4.941].
З.Турбота про людину, дух відповідальності за неї” /3.165/. Зрозчміло 

шо турбота є теж елементом взаємин між людьми, проте в роботах 
В.ОСухомлинського її визначення як риси колективу різко зростає, що да* 
підстави виділити цю рису як ознаку колективу. Він підкреслював, що 
"найважливішою діяльністю, якою одухотворюсгься колектив, є постійна 
турбота про людину" /4, 538/.

Аналіз педагогічних праць В.О.Сухомлинського свідчить, що він стояв 
на позиціях індивідуалізму, коли відстоював самоцінність, унікальність, 
повагу до гідності дитини, але був проти індивідуалізму в його негативному 
значенні як байдужість до інших. Тому він пов’язує колективізм з турботою 
людини про людину. Зокрема він відзначає: "Одна з найголовніших 
підвалин виховання колективізму в духовне благородство, яке 
утверджується в дитячій душі тоді, коли дитина більш е думає й турбується 
про інших ніж про себе" /4, 412/.

Тому входження дитини в колектив. її прагнення визнати "мудру владу" 
залежить від того, в якій мірі вона відчуває турботу про себе, щиру участь 
друзів і в горі, і в радості. Це дає підставу В.О.Сухомлинському розглядати 
співпереживання як важливу рису колективу, пов'язану з турботою про 
кожного члена, бо "учнівський колектив повинен стати тим оркестром, до 
якого підстроюється кожна особистість. Щ об досягти цього, в колективі 
особливо виразно має звучати мелодія співпереживання"/4,532/. Цими 
положеннями В.О.Сухомлинський піднімає колектив на вищу сходинку 
гуманізму, вводить в його ознаки найтонші характеристики людських 
взаємин.

4)Спільна діяльність, що спрямована па творення добра для всіх людей в 
оточуючому середовищі (клас, школа,, село або місто. Батьківщина). 1 тут
В.О.Сухомлинський не відходить від макарснківської позиції, за якою 
колективна суспільно-корисна діяльність є однією з головних ознак 
колективу. Але він розглядає діяльність в органічному зв"язку з духовним 
життям колективу, з його моральним змістом і добродійним характером. 
Ця думка відбивається у таких висунутих ним положеннях: "Особливо 
облагороджує духовне життя дітей і помітно впливає на їхній духовний 
розвиток у майбутньому високоморальна діяльність колективу, пройнята 
ідеєю суспільного обов"язку" /5,294/.

В організації будь-якої діяльності школярів, зокрема грудової,
В.О.Сухомлинський особливого значення надавав єдності трудової 
культури і загального розвитку особистості морального, розумового, 
естетичного, фізичного та розкриття, виявлення і розвиток індивідуальності 
дитини у високо моральній праці, сутність якої повигша полягати у 
суспільно-корисній спрямованості. Він наголошував: якщо дитина не знає 
праці, одухотвореної ідеєю творення краси для людей, її серцю чужі 
чуйність, сприйнятливість до тонких, "ніжних" засобів впливу на людську 
душу, воно огрубляється і сприймає тільки примітивні "виховні засоби": 
окрик, примус, покарання.../8,294/.

І в цих положеннях В.О.Сухомлинський робить подальший крок щодо 
гуманістичної сутності колективу: не діяльність заради діяльності, навіть
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заради згуртування або так званого "трудового виховання". Він вимагає, 
щоб спільна діяльність була інструментована таким чином, аби сприяти 
розвитку в колективі, в кожній дитині розуміння і відданості високим 
моральним вартостям.

5) "Гармонія колективного і особистого" /3,78-79/. Можна стверджувати, 
що це принципово нова ознака колективу у порівнянні з положенням про 
"підкорення інтересів особистості інтересам колективу", яке іноді
проголошувалося А.С.М акаренком та нав’язувалося ідеологічними
наглядачами шкільного виховання. Але, щоб бузи справедливими, треба 
визнати, що думка про гармонію висловлювалася дещо завуальовано і в 
радянські часи у вигляді термінів " сполучення інтересів" і т. ін.

Але В.О.Сухомлинський поняття про "гармонію особистого і
колективного" доводить до логічного кінця: інтереси колективу повинні 
відбивати інтереси особистостей, з яких він складається, а не навпаки. 
Колективні інтереси повинні відбивати спільне і особисте. Ф ормула 
гуманізму "особистість мета, а не засіб" повинна бути головною засадою 
існування дитячого колекзиву. Отже, ця ознака не дає можливіезь 
перетворення колективу у тоталітарну структуру, що нажаль, іноді мало 
місце у практиці роботи шкіл.

Надаючи вирішального значення виховуючого колективу у моральному 
розвитку дитини, В.О.Сухомлинський вірив у можливість досягнення 
гармонії колективного і особистого, суспільного та індивідуального. 
"М оральна свобода -  велике людське багатство, -  писав він. - Але це 
багатство стає благом, якщо людина усвідомить себе як частину колективу, 
суспільства, народу, розуміє спільні для всіх людей інтереси й позреби, 
підкоряється власному почуттю обов"язку і на основі особистого розсуду, 
особистого бажання, особистої волі робить так, як вважає за потрібне 
колектив, суспільство, народ"/6, 266/.

Необхідно зауважити, що досягнення такої гармонії є найбільш 
складною метою і в суспільстві, і в школі, як його частині. Але без 
досягнення такої ознаки колектив може виступати тоталітарним 
утворенням.

6)Взаємна відповідальність і вимогливість до особистості. Забезпечення 
прав і свобод особистості в колективі В.О.Сухомлинський, як і
А.С.М акаренко, не відривав від її обов’язків і відповідальності перед своїм 
колективом. Він ставив питання гак; "Багатством цих стосунків 
визначається і вимогливість колективу до особистості. Чим більше дає 
колектив особистості, тим більшою мірою морально виправданим стає для 
особистості втручання колективу в її життя. У гармонії того, що дає 
колектив, і того, що він вимагає від особистості, полягає суть колективної 
самодіяльності" /3, 165/.

В.О.Сухомлинський розглядав відповідальність як похідну від обов'язку, 
совісті, вини і свободи. Процес розвитку почуття відповідальності в дітей 
він обгрунтував не соціальними, а внутрішніми властивостями людини, її 
свідомими і добровільними діями в межах внутрішньо), свободи, коли 
вчинки оцінюються особистою совістю, усвідомленням обов'язку за  
відповідальності, тобто особистісно-індивідуальною, а не колективною
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сферою. Відповідальність, обов'язок -  це "та виша сходинка в духовном 
житті людини, на якій вона віддає себе служінню ідеалові" /4,429/.

Василь Олександрович вважав, що відповідальність розвинеться тільки 
І оді, коли в ній гармоніюватимуть, з одного боку, почутгя особистої честі 
гідності, гордості, усвідомлення величі люди ни-творця. громадянина
суспільства, а з другого боку -  почуття обов"язку. відповідальності за свою 
працю, поведінку, вчинки, відповідальності за долю суспільства, за благо 
людей, з якими особистість вступає в складні відносини в процесі духовного 
життя" /4, 42/.

На відміну від тодішньої офіційної етики і педагогіки, Василь 
Олександрович, аналізуючи проблему, звертався до внутрішньої сутності 
людини. Якщо всі тодішні авторитети говорили про необхідність виховання 
в дитині суто зовнішньої відповідальності перед колективом, суспільством. 
Батьківщиною, то В.О.Сухомлинський робив істотне доповнення: "Щодня в 
школі мільйони разів вимовляється слово повинен, воно виступає передусім 
як вимога вихователя. З мільйонів цих цеглинок споруджується будівля, ім'я 
якій -людина обов'язку. Та щоб ця будівля була непохитною, потрібен дуже 
міцний фундамент. Цим фундаментом є вираження людини в обов"язку, 
самоутвердження через обов"язок у стосунках з людьми, з колективом: 
поставленої самим перед собою як до веління совісті" /10, 480-481/.

В.О.Сухомлинський розділяв позицію А .С.М акаренка, що для 
нормального функціонування колективу, забезпечення прав і свободи 
особистості, її захищеності не можна обійтись і без певних обмежень, 
підкорення певним Правам і Законам життя колективу. Тому він вважає 
важливою ознакою колективу здатність кожної особи обмежувати свої 
бажання, уміння відмовитися від частини своїх, співвідносячи й узгоджуючи 
їх з бажаннями інших людей" /Т.2, 620/. І далі В.О.Сухомлинський 
поглиблює це положення: "Головне -  це воля самої людини,
самообмеження. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна і треба. 
Той, хто відчуває ці речі, має найважливішу особливість громадянина - 
почуття обов"язку" /7.618/.

Такою постановкою  питання В.О.Сухомлинський солідаризується з 
А.С.М акаренком, який вважав "Ідеальним первинним колективом тільки 
такий колектив, який одночасно відчував, що це не компанія друзів, які 
домовились, а це явище соціального порядку, колектив, що має якісь 
обов"язки... 71 ,253/.

7)"0рганізаційна єдність, здатність кожного члена колективу 
підкорювагись і керувати..." /4,503/. Як бачимо, В.О.Сухомлинський не 
заперечує, що колектив є певного організаційною структурою, в якій 
повинні бути певні зв"язки взаємної відповідальності, підпорядкування. Цю 
важливу ознаку колективу він виловлює досить образно: "Колектив 
складний оркестр, у якому кожен має свій інструмент і грає на ньому. В 
ідеально злагодженому оркестрі жоден інструмент не повинен звучати 
дисонансом" /4, 547/.

Проте, як вже було показано, В.О.Сухомлинський не вважає 
організаційну єдність головною ознакою, як це підкреслювалося в багатьох 
роботах представників авторитарного напрямку. Без духовної єдності, без
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поваги до особистості ніяку організаційну спільність не можна вважати 
колективом. Отже, на відміну від досить схематичного визначення ознак 
колективу, яке панувало у педагогіці в умовах командно-адміністративної, 
тоталітарної системи (єдність цілей, дій, спільна діяльність, взаємна 
залежність, підкорення інтересів особистості інтересам колективу 
тощо) В.О.Сухомлинський дає повнокровну, олюднену картину ознак 
виховуючого колективу.

Тому,особливого значення для перетворення дитячого колективу в 
дійсний інструмент виховання особистості набуває виключно важлива, 
"крамольна" в свій час думка В.О.Сухомлинського: якщо у дітей не 
виховується почу ття поваги до інших, вміння співпереживати і співчувати 
товаришеві, то не може бути колективу, він стає ворожою для особистості 
силою і вимагає лише підкорення. "Як це важливо навчати маленьких дітей 
по очах по рухах, по розмові розглядати в оточуючих людях горе і радість, 
засмучення і тривогу, хвилювання і збентеження, писав В.О.Сухомлин
ський. -Якщо не проводити цієї роботи, людина може вирости бездушним 
чурбаном. Зберіть тридцять таких чурбанів і перед вами буде "колектив", 
але який? Це буде сліпа бездушна сила, яка готова безпощадно розтоптати 
людину. Тупа байдужість, безсердечність, емоційна товстошкірість це 
дуже сприятливий грунт для лицемірства , демагогії'79,89/.
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У Д К : 371 (477.85) 
Лічи Кобилянська

Р Е А Л І З А Ц І Я  О Р Г А Н І З А Ц І Й Н О - М Е Т О Д И Ч Н И Х  П Р И Н Ц И П І В  
П О Ч А Т К О В О Г О  Н А В Ч А Н Н Я  В Д І Я Л Ь Н О С Т І  Н А Р О Д Н И Х  Ш К І Л  

Б У К О В И Н И  ( Д Р У Г А  П О Л О В И Н А  XIX -  П О Ч А Т О К  XX С Т О Л І Т Т Я )

Функціонування народних шкіл Буковини регламентувалось загально- 
австрійським і краєвим законодавством, в якому чітко визначався внутрішній
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розпорядок, структура навчального року і дня. принципи викладання окремих 
предметів, необхідні засоби навчання. Однак реальність буковинською шкшьниіггва 
часі о не співпадала з вимогами, сформульованими в численних розпорядженнях, 
оповіщеннях, правилах.

Крім затвердженого Міністерством віровизнань і освіти "Сталого шкільного і 
наукового порядку" 29.09.1905 р.. окремі школи мали власні правапа. які регулювали 
їх діяльність.

Структура навчального року змінювалась впродовж досліджуваного періоду 
декілька разів. В нормальних школах періоду військової адміністраігії (1774-1786) 
взимку навчалися по 4 години (2 - у ранішній і 2 - у після обідній час), а влігку - 5 
(відповідно 3 і 2 години). Канікули встановлювались самими вчителями в залежності 
від швидкості засвоєння .дітьми запланованого матеріаду [ 1 ]. В час прилучення 
буковинських шкіл до римо-католицької консисторії у Львові (1814-1844) 
навчальний рік продовжувався з 15 вересня до 31 липня, а розпорядженням 1839 р. - з
I жовтня до 15 серпня [ 2 ]. До прийняття'державного закону' 1869 р. в міських 
школах краю навчання ділилось на 2 семестри: зимовий і літній, які завершуватись 
публічними іспитами. В останній чверті XIX - на початку XX століття навчальний 
рік розпочинався в будній день 1 вересня. У випадку , коли це був вихідний, початок 
року переносився на наступний день, про що місцеві шкільні ради сповіщали красву 
раду. Іноді навчання починалось із значним запізненням: численні звіти повітових 
шкільних рад серед основних причин цього явища вказують відсутність вчителів, 
розпал сільськогосподарських робіт, непристосованість приміщень тощо [ 3 ].

Вільними вії навчання днями, крім канікул, були релігійні, громадські, а також 
"патріотичні" свята, до яких відносили пам’ятні дати пануючого цісарського Дому. 
Учні не відвідували школу 4 дні на Різдво Христове, 6 - на Великдень, 4 - на Зелені 
свята (Трійцю). Храмові дні окремих громад заборонялось робити вихідними. В дні. 
коли відзначалися свята пануючої династії, - іменини цісаря Франца-Йосипа І (4.Х), 
річниця вступу його на престол (2.ХЇІ), день народження цісаря (18.У11Т) - учні не 
відвідували школу, а місцева і повітова влада преміювала учнів шкільним приладдям, 
роздавала бітним школярам одяг, взуття. У зв'язку з погодними умовами (спекою, 
холодом) в червні канікули розпочиналися раніше, а в зимові місяці навчання - з 9 
години ранку.

У структурі навчального дня обов'язково була 2-годинна перерва, як правило, з
II до 13 годин. Формуючи розклад уроків, вчитель призначав на переобідній час 
складніші предмети. Жвавою була дискусія між учителями про обсяг домашніх 
завдань: більшість вважало, що учнів не слід переобтяжувати, адже бідність 
селянських сімей, відсутність умов не дозволяли багатьом дітям виконувати їх 
належним чином.

У народній школі учні отримували елементи формальної та матеріальної 
освіти. Розумовий розвиток дитини, зміцнення пам'яті, спостережливості, інтересу, 
уяви стимулюють предмети формальної освіти. Мета матеріальної досягається в 
тому випадку, коли учень отримує необхідні практичні знання, вміння, навички. 
Відбір навчального матеріалу для народної школи базувався на теорії "елементарної 
освіти" Й.Г.Песгалоцці. Саме тому в народних школах Буковини обов'язкові 
предмети, визначені законом 14. травня 1869 р., поділялися на відомості і зручності. 
До відомостей відносили Закон Божий, мову, рахунки, природописну історію, 
фізику, географію та історію. Зручності забезпечували о в о л о і і і н н я  певними
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навичками, тому до них належали письмо, малюнки, гімнастика, жіночі ручні роботи 
і слейд, а також співи. Поділ цей був умовним, адже мова, математика, письмо, 
гімнастика, малювання мають елементи формальних і матеріальних знань. ГІисьмо в 
практичній освіті мас таке ж значення, як мова в формальній. Малювання - школа 
естетичного смаку і спосіб пізнання форм. Г імнастика справляє корисний вплив на 
фізичний розвиток, а одночасно й на характер та почуття.

Відбір навчального матеріалу, затверджені підручники, циклічний план науки, 
концентрація ма теріалу за висхідною, методичні прийоми відповідна наочність були 
характерними рисами початкової освіти Буковини досліджуваною періоду. 
Матеріал з кожного предмету ділився на річні відділи, далі - на місяці, тижні, години. 
Вчителі самі здійснювали розбивку і прораховували час.

Реалізації принципу міцності засвоювання знань, формування вмінь і навичок 
сприяла система оцінювання, яка діяла в народних школах краю. Результат 
демонструвала комплексна оцінка, що вист.івлялась кожних три місяці навчання і 
об'єднувала "поступ в науці". Крім того, вчителі фіксували увагу і старанність учнів, 
вигляд письмових робіт. Це було позитивною стороною процесу оцінювання, адже 
міцність знань полягає не у простому накопичуванні оцінок, а в реальних знаннях та 
у формуванні довготривалої пам'яті.

Однак організація навчального пронесу, орієнтація навчальних планів на 
механічне запам'ятовування понять, дефініцій, дат, формул обмежувала творчість 
буковинських вчителів, ставила в тісні рамки визначених правил і схем. В публікаціях 
педагогічних видань краю дискусія про методи, засоби навчання відбувалась 
постійно, вчителі висловлювали свої пропозиції, які об'єднувала ідея, висловлена
О.Поповичсм: "...в народній школі треба закинути теперішню методу, яка кладе 
головну увагу на формальний бік науки..., а іреба вчити... в спосіб природний..., 
дбати о ясне розуміння того, що діти чують і читають..." [ 4 ].

Велике значення для правильної організації навчання мали шкільний будинок, 
класи з відповідним обладнанням, наочність. Численні розпорядження детально 
описували природно-соціальні умови, згідно яких визначалось місце для будівництва 
школи, загальний вигляд класів, навіть колір» стін. Однак більшість шкіл в кращому 
випадку мала дошку, шафу для зберігання навчального приладдя, деяку кількість 
парт (лавок). В класній кімнаті знаходилась і вішалка для одягу, тут же було місце, де 
складалось взимку пшіиво. Не у всіх школах були обов'язкові засоби протипожежної 
безпеки. Власні шкільні будинки у 1907 р. мєоти 349, а у 1908 - 372 громади, наймали 
спеціальні приміщення відповідно 178 і 183 громади [ 5 ]. Однак багато шкіл 
справляли гнітюче враження, особливо в гірських повітах. Наприклад, 4-юіасну 
школу у Вашківцях над Черемошем було закрито 12.01.1902 р. через відсутність дров 
для опалення класів, які громада не змогла оплатити вчасно.

Навчання часто відбувалося в непристосованих приміщеннях - тісних, вогких, 
холодних, брудних і задушливих. Після nqieeipKH шкіл в Заставні депуіат сейму 
Калииовський доповідав на одному з засідать у 1904 p., що в одному із сіл пові ту на 
400 учнів була лише 1 - класна школа. Навчалися лі ги таким чином - 100 учнів до 
обіду, 100 - після, третя сотня - до обіду наступного дня, четверта - після обіду, тобто 
школярі навчалися через день. Так продовжувалось 15 років. У Вашківцях - на - 
Черемоші школа розміщувалась у напіврозвалених хлівах поміщика Фрайтага, 
якого до того ж звільнили за це від сплати громадських податків за "благородні дії". 
Школа в с.Дубівці Кіцманського повіту була гірша за курник - віконця маленькі.
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двері не закриваю іься, діти під час навчання сидять, підібгавши ноги, бата о 
хворіють через дошкульні Протяги І особливо ХОЛОД взимку . У С. Ревна Чернівеїі >(Ч. С 

повіту школа містилася в одному приміщенні з арештантською, у селі Давиденах- 
Зрубі Сторожинецького повіту на 80 учнів була одна класна кімната розміром 4 х 4 
кв.м [6 ].

За офіційними даними у 1900/1901 н.р. з 365 шкіл 131 (36%) не задовольняла 
найелеменгарніших вимог, у 2/3 заняття проводилось у південний спосіб. Однак 
більшість громад розглядали освіту як шлях до кращого життя, тому робили великі 
видатки на школу. Так, в Руському Бацилові на кошти Василя Колотила був 
вимуруваний шкільний будинок з усіма господарськими спорудами. Він настояв на 
бу;іівниіпві саме кам'яного будинку, незважаючи на спланований місцевою 
шкільною радою проект дерев'яного [ 7 ]. 4-класна народна школа в Кіимані. 
заснована 1780 року, мала кам’яний бу;тинок в 1817 р., який було розширено в 1875 р. 
Будівля була завдовжки 33 метри і 12 метрів в ширину, мала два входи, 4 класи, 
кімнату для бібліотеки. Класні приміщення - просторі, світлі з усіма необхідними 
засобами для навчання.

Організація навчального процесу залежала від типу' школи. В багатокласових 
школах заборонялось вводити так звану "систему фахових вчительських сил", окрім 
викладачів релігії і жіночих ручних робіт. Вчителів не залишали працювати з одними 
й гими ж дітьми впродовж декількох років, як правило, вони не переходили з класу в 
клас зі своїми учнями. Молодим викладачам доручали навчати учнів в середніх 
класах, з якими вони працювали 2-3 роки. Ті ж учителі, які готувались до 
кваліфікаційного іспиту , працювали у найвищому класі. Досвідчених педагогів у 
баїатокласових школах призначали на перші роки навчання, адже саме у цей час 
учні потребували особливої уваги і копіткої роботи. Жінки - вчителі в мішаних 
школах, а особливо у хлоп'ячих, працювали лише в перших чотирьох роках 
навчання. Тижневе навантаження вчителів становило 28-30 юдин.

Особливими привілеями в школах користувався вчитель Закону Божого, який 
здійснював також і нагляд за виховним процесом. Навчальний день розпочинався і 
закінчувався молитвою, на заняття релігією відводились останні години у першій 
половині дня. Викладачі релігії мали й особливу оплату, яка залежала від кількості 
юдин, що вони їх мали на тиждень. У 1897/98 навчальному році Закон Божий 
викладали 355 духовних і 37 світських осіб, у 1899/1900 - відповідно 367 і 42 [ 8 ]. 
Співвідношення показує реальний вплив церковних властей на виховання учнів.

Не всі предмети, вказані в навчальному плані, викладались в народних школах 
краю в повному обсязі. Це стосується перш за все тих, для яких погрібне спеціальне 
обладнання, приміщення, підготовані вчителі. Саме тому гімнастика, жіночі ручні 
роботи та слейд (наука зручності для хлопчиків) повільно впроваджувались в 
практику шкільництва краю. Звіти Буковинської КШР свідчать, що в 1897 р. жіночі 
ручні роботи проводились лише в 168 школах, слейд - в 16, незначний ріст' 
спосгеріїнст ься у 1899/1900 н.р. - відповідно 258 і 21 школи.

Для забезпечення занять гімнастикою потрібна була зала та майдднчик, 
розміри яких залежали від кількості учнів у школі (на кожного школяра згідно 
законодавства - 2-4 кв.м.), а майданчик - не менше ніж 200 м. Крім того, необхідні 
були горизонтальні і вертикальні драбини, жердини, бруси та інші гімнастичні 
снаряди. Реальність свідчить про те, шо засоби для фізичного виховання дітей були 
відсутні більш як в половині шкіл <раю - в 1898/99 н.р. заняття гімнастикою
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проводились в 288 школах. Якщо в теплі пори року вчитель за власною ініціативою 
проводив заняття у шкільному дворі, го взимку їх просто не було. Лише в 
багатокласових школах, де кожен клас мав власне приміщення, діти тренувалися у 
ньому. Вчителі на місцевих і повітових конференціях обговорювали питання 
необхідності фізкультури для учнів, а І.Бажанський на повітовій конференції у 
Кіцмані в 18% р. пропонував звернутися до КІПР з вимогою організуват и місця для 
занять гімнастикою у кожній школі краю [ 9 ].

Для нормальної організації навчального процесу школам потрібне було 
навчальне приладдя, наочність. Шкільні розпорядження визначили, що такими 
засобами навчання с таблиці, моделі, апарати, наукові прилади, географічні та 
історичні карти та картини, підручники і атласи, зошити для каліграфії, крейда, 
чорнило, папір. Особливо тяжкий стан з наочнісгю був у перші роки після реформи 
1869 р. В четвертому інспекторському звіті Ю.Федьковича, датованому 10 травня 
1872 p., звертається увага на те, що в II школах Вижницького повіту було лише 5 
українських рухомих азбук, 2 німецькі, 2 рахувальні апарати, 7 картин для наглядної 
науки, І глобус, 1 планіглоб, 3 карти Австрії. В жодній школі не було хорошої 
дошки, діти не мали зошитів, чорнила, олівців. Ситуація змігшлася на краще в кінці 
XIX століття: все необхідне обладнання в 1897 р. мала 321 школа, 1898/99 н.р. - 321 
школа, 1898/99 н.р. - 326, а в 1899/1900 - 342 народні школи.

Вивчення природописної історії не можливе без спостережень за оточуючим 
світом, його представниками, постановки дослідів та експериментів. Тому в 
краєвому законі від 12.01.1908 р. вказувалось, що школи повинні мати дослідний 
шкільний город площею 600-1000 кв.м., але не менше 300 кв.м. про який дбатиме 
сільська громада. Город повинен складатися з трьох ділянок (для лікарських, 
отруйних і "господарських" рослин), грядок і садка. Подібні дослідні ділянки в 1897 р. 
були в 176 школах, ці цифри коливалися впродовж десятиліття, не перевищуючи 
даних 1897 р.

Статистика свідчить, що майже в кожній народній школі були бібліотеки для 
учнів. Хоч фонди їх надто не надто великі (50 - 100 книжок), однак це були зібрання 
творів класиків української літератури, переклади, періодична преса. В 1899/1900 н.р. 
при школах діяло 357 бібліотек, на 108 більше, ніж в 1897 р.

Контроль за навчальним процесом здійснювали члени повітових шкільних рад, 
однак вони мали право лише відвідувати школи. Робити розпоря/іження, давати 
вказівки міг лише голова повітової ради та інспектор. Останній по закінченні 
перевірки проводив місцеву учительську конференцію, на якій аналізував cran 
роботи школи. Вчителі могли взяти участь в дискусії, але робили це рідко, боячись 
переводу у віддалену місцевість, звільнення, дисциплінарних покарань.

У школах панувала строга дисципліна. Вчителі здійснювали контроль за 
присутністю учнів декілька разів на день: перед початком та після закінчення занять, 
а також під час перерв. Розпорядок Краєвої Шкільної Ради від 11.12.1902 p., 4.9801 
забороняв залучати учнів до цієї роботи. Вчителі не лише навчали учнів, а й повинні 
були дбати про їх фізичний розвиток. Однак непристосованість шкільних приміщень 
сприяла виникненню у дітей короткозоросп, викривлення хребта, головного болю, 
антисанітарні умови викликали інфекційні хвороби. МВО видало цілий ряд 
розпоряджень про охорону зору школярів, вакцинацію, санітарний стан, виконання 
яких значно утруднювалось через об'єктивні реалії шкільництва XIX - початку XX 
еголіть.
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Таким чином, в діяльності народних шкіл Буковини знайшли втілення основні 
принципи організації початкового навчання, характерні для системи освіти Австро- 
Угорщини і сформульовані у шкільному законодавстві. Побудова навчальною 
матеріалу як окремої дидактичної одиниці, строге відмежування від так звано: 
наукової освіти сприяли реалізації принципу єдності освіти, виховання і розвило . В 
народних школах створювався еквівалент філологічної і математичної освіти" не 
обмежуючи обсяіу реальних, пракгичних знань. Системність і послідовність, 
концентрація матеріалу за принципом "від простого - до складного, нижчого - до 
вищого, попереднього - до наступного", доступність викладу, контроль за міцністю 
отриманих знань, вмінь і навичок були характерними рисами навчання в народних 
школах краю. Відсутність єдиної методики викладання, з одного боку', складала 
об'єктивну перешкоду в роботі вчителів, а з іншого - стимулювала їх до пошуку 
власних методів і засобів, поглиблювала індивідуалізацію процесу навчання. 
Об'єктивна реальність XIX - початку XX століть (слабке фінансування освіти, 
непристосованість шкільних приміщень, незначна кількість необхідних наочних 
матеріалів) створювала труднощі в реалізації принципів наочності, доступності 
знань, активності їх засвоєння. Організація навчального процесу', скорочення часу 
навчання за рахунок введення південного способу, проблема забезпечення 
підручниками і мето,зичною літературою гальмували повноцінне функціонування 
закладів початкової освіти на Буковині.
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S U M M A R Y
Kcbylyanska L.I.

The realization is organizational - methodical of principles of initial tutoring in 
activity of national schools in Bykovina (second half XIX - beginning XX centuries)

The article is devoted to consideration XX centuries are organizational - 
methodical o f principles of operation o f the Ukrainian national schools in 
Bykovina in second half XIX - in the beginning. In it(her) the structure of 
academic year, system of an estimation of knowledges of the pupils, condition of 
school structures, their maintenance by the visual allowances, text-books is in 
particular analysed. In the article the materials of State archive of Chernovtsy 
area, periodic press o f an extremity XIX - beginning XX centuries, German 
researches arc used.
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У Д К : 371 (71)  
Іван Р у сн ак

У К Р А Ї Н С Ь К І  Ш К І Л Ь Н І  П І Д Р У Ч Н И К И  В К А Н А Д І

Проблема створення підручників для навчання української молоді в 
Канаді завжди була надзвичайно актуальною. А тому за її розв’язання 
постійно бралися люди, яким доля етнічної спільноти українців не байдужа. 
Сформувати національно свідому, морально стійку особистість, як відомо, 
можна в її рідному духовному середовищі за допомогою освіти, культури, 
науки, преси, літератури. Важливу роль у цьому процесі відіграє підручник. 
Він є тим джерелом, з якого дитина черпає знання, набирається сили, щоб 
потім себе утвердити в цьому хаотичному світі; він -  необхідне знаряддя для 
розвитку мови й мислення дітей та формування навичок самостійної праці з 
книжкою. Дитина, наче губка, всмоктує в себе те, що вміщено на сторінках 
книжки. Буває, що перша книжка залиш ає слід у її серці на все життя. 
Першою навчальною книжкою, з якою мас нагоду познайомитись дитина, 
стає буквар. Над його створенням працю вало чимало педагогів, які, 
щоправда, кожен по - своєму вводили учня в свіг української мови, в світ 
краси і праці.

Перші спроби створити буквар для дітей українських іммігрантів у 
Канаді зробив у 1911 р. педагог і журналіст Петро Зварич. Був це дослівний 
переклад англійського так званого "праймера" (букваря) під назвою 
"Помічник для малих школярів для ужитку в початковій шкільній науці в 
Альберті і Саскачевані". Від давав учням державних двомовних шкіл 
основи грамотності, знайомив їх з країною поселення і довкіллям. Тексти у 
ньому подавалися двома мовами: на лівій сторінці розміщувався
український варіант, на правій -  його англійський переклад. Буквар цей 
послужив доброю  підмогою тим іммігрантам, які розуміли, що "успіх у 
роботі, в бізнесі, на фермі, в майні, а рівночасно охорона перед всякого 
рода несовісними визискувачами, залежить у великій мірі від вивчення 
англійської мови, яка -  з коиечности обставин є мовою міжнародною, 
розговірною для всіх тих. які прибули сюди з різних сторін світа і які 
замешкують континет Північної Америки". [ 1 ]. Правда, в шкільному 
навчальному процесі цей буквар використовувався недовго. У 1916 році він 
разом з іншими посібниками для англо-українських шкіл після прийняття 
закону про заборону двомовного навчання був спалений на площі перед 
парламентом М анітоби, а також  вилучений з ужитку в провінціях Альберта 
і Саскачеван у 1917 - 1918 рр. Ця жорстока урядова акція спонукала 
українських педагогів як тих, що приїхали зі С тарого краю, так і вихованих 
у Канаді) до створення підручників для рідних і парафіяльних шкіл, де 
здобували національну освіту й виховання діти українських іммігрантів.

Серед плеяди творців шкільних рідномовних навчальних посібників 
варто згадати Якова Козловського. Підручник "Мій буквар" (Торонто, 
1974), він будує відповідно до змісту, форм, принципів і методів навчання, 
вироблених педагогічною наукою. Водночас не забуває і про те, що мовний 
запас малих дітей у діаспорі дуже обмежений, складається здебільшого із
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загальновживаних побутових слів, оскільки проживають вони в 
англомовному середовищі й рідко дома чують (або взагалі не чують) 
українську мову.

А тому починається підручник малюнками із повсякденного життя 
дитини для розвитку її мовлення, пам’яті, збагачення словникового запасу 
Тематика малюнків різноманітна: цс і довкілля дітей, особиста гігієна 
праця та навчання, мій город, автотранспорт, світ тварин і птахів. За 
допомогою таких малюнків учитель здійснює водночас моральне, 
громадське, релігійне виховання, прищеплює любов до книжки, природи. 
Адже, як відомо, добукварний період у подальшому навчанні відіграє 
надзвичайно важливу роль. Як кажуть у народі: яким буде фундамент 
таким буде й будинок.

Учитель у процесі навчання за допомогою  близьких для дітей малюнків 
розвиває їх мову, мислення, вчить правильно висловлювати власну думку. 
Так дитина, ще не знаючи букв, не вміючи ні читати, ні писати, 
використовуючи малюнки, вчиться складати невеличкі речення, давати 
відповіді на поставлені педагогом питання, а далі складає й невеличкі 
розповіді- оповідання. Обсяг сторінок, відведених на добукварний період,-  
дванадцять.

Далі Я .Козловський знайомить малюків з буквами О, Т, а, подає утворені 
з них склади. Доречним і вдалим, на нашу думку, є те. що автор поєднує 
читання з письмом. Д іти мають нагоду побачити, як виглядає друкована 
буква і як вона пишеться. Однак він не звертає увагу на закладання основ 
грамотного письма. Наприклад, на сторінці 13 при вивченні букви О 
початок речення подається з маленької букви і в кінці без розділових знаків. 
А дитина повинна читати текст, слово чи навіт ь вигук з певними емоціями, 
почуттями, щоб відчути хвилини радості, задоволення або невдач. Адже 
емоційно насичені уроки, вдало побудований та підібраний матеріал 
підручника зацікавлю ю ть учня, заохочують до навчання, прищеплюють 
любов до книжки, до української мови.

Як матеріал для закріплення набутих знань і умінь автор букваря подає 
предметні малюнки (три), в яких вивчений звук знаходиться па початку 
слова. Завдання дітей назвати ці слова, тобто доповнити слово.

Яків Козловський враховує важливе значення в засвоєнні знань принципу 
наочності (у даному разі співвідношення між словом і малюнком) тому 
підбирає відповідні картинки для вивчення нових букв. Для закріплення 
вивченого автор підручника пропонує різноманітні оповідання, загадки, 
вірші, що розширю ю ть світобачення молодших школярів, формують їх 
національні почуття. Він вміщує в букварі географічні карти Канади й 
України, твори Т.Г.Ш евченка, С.Воробкевича, Р.Завадовича. Завершується 
підручник цікавою методичною знахідкою: українським алфавітом
друкованих та писаних літер, поряд з якими розташовані відповідний 
малюнок та слово, що його називає.

Аналізований буквар не можна вважати універсальним підручником, 
оскільки автор не враховує можливі умови проживання дітей українських 
іммігрантів у різних сім'ях, регіонах Канади. Крім того, в окремих випадках 
він перевантажує посібник чималими за обсягом текстами, в яких
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з'являється велика кількість незнайомих для учнів слів. "Для букваря, - 
слушно вважає Яр Славутич, - вистачає сотня найуживаніших, 
нормативних слів, для другої кляси - дві. Треба також правильно 
поєднувати ці слова в нормальні, ідіоматичні вислови" [ 2].

Ілюстрації підручника чорно-білі, а це зменшує зацікавленість та інтерес 
дітей до книжки.

Дещо по-іншому побудований "Буквар" (Торонто, 1967) Л.П .Деполович. 
Привертає увагу насамперед яскрава обкладинка, на якій зображено 
маленьку школярочку з великими, вдумливими ясними очима, хоча 
ілюстрації всередині книжки теж чорно-білі.

Процес навчання автор починає традиційно: ознайомлює учнів з 
буквами, підбирає відповідні слова до них. Новим, однак, є те, що на одній 
сторінці він вміщує графічний малюнок істоти або предмета, в назві яких 
вивчений звук стоїть на початку слова, нижче друкована буква, а під нею

окремі елементи писаного варіанту. При вивченні букв, що позначають 
приголосні звуки, створюються склади, будуються невеличкі речення (У ма 
- ми ми - ло). Буквар щедрий на ілюстрації, різноманітні види роботи. 
Наприклад, речення закінчується замість слова малюнком, який дитина 
повинна прочитати, тобто назвати його. Як і кожен буквар, другу частину 
підручника Л .Деполович складають оповідання, що розширюють не тільки 
кругозір учня, розвиваю ть його мову, мислення, а й знайомлять з 
українською символікою, прикладом цього є "Наш державний знак" (с. 77).

Оригінальний і по-своєму цікавий буквар "Перш а книжка. Український 
повістковий буквар" (Вінніпег). На відміну від уже проаналізованих 
посібників, у цьому на 2 стор. вміщено портрет королеви Англії Єлизавети
II. З наступної сторінки починається вивчення букв, що позначаю ть голосні 
звуки. Відповідно до літер підібрані малюнки. Вивчення приголосних звуків 
поєднується з граматичним вправами. Для свідомого, правильного, 
грамотного читання над словами проставлено знак наголосу.

Вміщені в букварі оповідання виховують національні почуття учнів 
(статті про історичне минуле й сьогодення України), любов та бережливе 
ставлення до птахів і тварин ("Ластівочка" (с.90), "Голуби" (с. 92), "Пісня 
про комара" (с.93), "Грицева корова" (с.89), "Ягнятко з Праймера" (с.89) та 
ін.).

Аналіз підручників, посібників українсько-канадських авторів дає 
підстави стверджувати, що вони все ж таки прагнули врахувати особливості 
процесу навчання в цілоденній (державній або приватній) та рідній школах, 
а також відповідний рівень мовної підготовки дітей. Якщ о "за нормальних 
умов, - стверджує Яр Славутич, - діти вчаться найуживанішої лексики 
вдома, від матері й батька, бабусі і діда, а вже потім у школі поширюють 
своє знання слів і висловів" [ 3 ], то в умовах діаспори спостерігається дещо 
інша картина. Д о школи, як державної, так і рідної, у переважній більшості 
приходять діти з англомовних сімей, а тому навчати їх української мови 
потрібно з елементарних понять, із щоденної лексики. Робити це треба так, 
щоб "учні мали охоту продовжувати вивчення рідної мови, щоб не називали 
іі діалектом чи навіть сміялися з неї, що буває в університетах. М ожна з 
певністю сказати, що ті, що "отворяю гь двері", попідроставш и,
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цуратимуться рідної мови. Якщо ж вони в дитинстві відчинятимуть двср 
то відчинять і для себе, і для інших двері д ія  краси й чару рідної мови, 
баг атої української літератури та нашої своєрідної національної культури"

Зазначена ситуація зумовила появу в середовищі української діаспори 
нового виду підручників, які ми умовно назвали перехідними. Зразками 
таких навчальних посібників є "Нова початкова читанка для рідної школи" 
(Вінніпег, 1944) і "Читанка. Вправи з читання". (Нью - Йорк. 1971).

"Нова початкова читанка" І.Ш клянки -  це своєрідний буквар, який 
вводить учнів-початківців у світ пізнання української мови за допомогою 
прийому транскрипції і графічних малюнків. Відкривається він розділом 
"Ферма". На другій сторінці вмішено друковані і писані латинським 
шрифтом "українські букви м М. а*А . т Т. о О. На третій сторінці 
видруковано малюнок матері з немовлям, а під ним у стовпчик 
розташ овано слова: 

мама 
то мама 
мама там.

Оскільки перше заняття присвячено розвитку мови, автор поміщає 
сюжетну картинку "Ферма" на тему з життя близького й знайомого дітям. 
Далі відбувається ознайомлення з буквами, що позначені як друкованим, 
так і писаним шрифтом. Нижче дається пояснення англійською мовою, як 
треба читати букви в сполученні. Наприклад, А - a in arm. На наступній 
сторінці пропонується матеріал для вивченого звука - невеличкі слова та 
речення, що відповідають підібраним предметним малюнкам. Вдалим 
вважаємо ге. що на окремій сторінці 1. Ш клянка виділяє всі 6 голосних 
звуків, з якими ознайомились учні, але приклади невдалі ("а а а Ірина 
сама"). Автор урізноманітнює вправи для читання творчими завданнями, 
що дає можливість дитині розвивати пам'ять, мислення, уяву (наприклад, 
доповнити речення, вибрати зі слів для довідок ті, які необхідно вжити в 
реченні, дати відповідь на поставлені запитання і т.д.). Вдалим вважається і 
те, що кожен розділ чи частини, як їх називає автор, має назву, а оповідання 
і віршики підібрані відповідно до назви розділу. Тексти творів відповідають 
віковим особливостям дітей, принципам природовідповідності та 
доступності.

У підручнику подано ряд вправ, виконаних рукописним шрифтом. 
Речення в них різні за інтонацією -  розповідні, окличні, питальні До кожної» 
букви запропоновано вірш про неї та про предмет чи істоту, назва якої 
починається цим символом. Глибокому засвоєнню навчального матеріалу 
сприяють майстерно виконані чорно-білі графічні малюнки.

Буквар-читанка складається з восьми частин. М ета кожної з них 
закріпити знання учнів про ту чи іншу букву українського алфавіту, 
розвивати їх мову й мислення відповідями на поставлені запитання й 
завдання проблемного характеру. Вміщені тексти мають високий виховний 
потенціал. Розповіді й вірші про ферму, місто, природу, духовні й 
матеріальні здобутки рідного народу формують патріотичні й господарські 
почуття учнів, розкриваю ть значення праці в житті людини. ___



Національному вихованню юних українців сприяють оповіді, легенди, 
перекази й вірші, які висвітлюють історію й сьогодення України, життя і 
творчість Т.Ш евченка, І.Франка. П.Куліша.

З читанки школярі дізнаються про частини дня, години, назви днів 
тижня, місяців, пір року, про домашніх тварин і птахів, - тобто отримують 
такі знання, які покликані допомогги їм "у поліпшенні їх життя та які вони 
вміли б застосувати в житті". [5].

У кінці книжки вміщено українсько-англгйський словник. У ньому 
подано значення слів, з якими познайомила учнів "Нова початкова читанка 
для рідної школи".

Отже, за рівнем використання дидактичних і методичних засобів 
аналізований підручник цілком придатний для навчання кожного, хто 
прагне опанувати українську мову, пізнати життя українців на рідній землі і 
в Канаді.

Читанка -  це, за букварем, друга'найважливіш а книжка, шо як розумний 
і добрий провідник вводить дитину в світ казки га краси. Учні початкових 
класів дізнаються з української читанки про минуле і сучасне батьківщини 
та українського народу. Читанка є допоміжним матеріалом не тільки для 
вчителя, вона є настільною книжкою для самостійного читання в домашніх 
умовах. Над створенням читанок працю вала цілий ряд українських 
педагогів Канади.

Окрему серію шкільних підручників упродовж 1950 - 1953 рр. Створює 
Петро Волиняк. Це, зокрема, "Барвінок. Читанка для 2-го класу. "Київ. 
Читанка для 3 - г о  класу, "Лани. Читанка для 4 - г о  класу, "Дніпро". 
Підручник з історії української літератури і хрестоматія". Створюючи їх, 
педагог щиро вболівав за результати своєї праці. Хотів, щоб книжки були 
цікавими, корисними як для дітей, так і для вчителів, батьків, а тому 
намагається підбирати тексти, доступні для дітей даного віку, різноманітні 
за тематикою та літературно досконалі.

На його власну думку, зміст читанки "залежить, як і метода, від мети 
навчання: 1. чи ставимо завданням навчання зробити з наших дітей 
українців (це цілком можливе в наших умовах!), 2. чи ставимо завданням 
навчання зробити з наших дітей чужинців, які б якось "спікали" по- 
українському, щоб у випадку подорожі в Україну, могли розпитати дорогу 
до готелю, в якому вони б зупинились. Я приймаю перше, тому так і 
укладаю свої читанки. Тому вважаю, що мусимо виховати українську 
молоду людину, яка не лише "спікала" б щось по - українському, але й знала 
нашу літературу, нашу історію, Україну. Нам треба культурної людини, 
яка, пішовши в університет, могла б вільно зводити дискусії з своїми 
англомовними співгромадянами на всі теми, зв'язані з Україною. Така 
людина мусить уміти читати наших клясиків, вона мусить уміти читати 
сучасних поетів і прозаїків. Мусить, інакше вона нам не погрібна. Чи 
можливо цього досягти ? З повною відповідальністю кажу: так, можливо. 
Моя власна практика цілком підтверджує це: мої колишні учні читають 
вільно не лише "М олоду Україну", а й "Нові дні". [ 6 ].

Для розширення світогляду дітей П.Волиняк подає короткі відомості про 
письменників біля їх творів у читанці.
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Роботу з текстами урізноманітнює різного роду завданнями, вправами та 
запитаннями. Для збагачення словникового запасу пропонує слова для 
довідок, а незрозумілі чи важкі для сприйняття слова пояснює.

На відміну від інших авторів підручників не подає переклад українських 
слів англійською мовою, оскільки вважає, шо "методика зазубрювання й 
перекладання слів є просто згубною для дитини: вона утруднює навчання 
(забирає багато часу), знеохочує учнів і протягом короткого часу від цих 
здобутків "навчання не лишається й сліду".

Аналіз вміщених статей засвідчує, що П.Волиняк своїми підручниками 
намагається ввести дитину в український світ, подаючи тексти зрозумілі й 
легкі для запам'ятовування. Підручники не вичерпують усіх тих навчально - 
виховних проблем, шо стоять перед школою, перед вчителем. Тому кожен 
педагог відповідно до рівня розвитку учнів свого класу, може не тільки 
доповнювати, урізноманітнювати завдання підручника, а й змінювати їх. 
П.Волиняк виступає проти того, щоб підручник укладався одним автором, 
оскільки це "буде не мова, а убожество, каліцтво". Тому він використовує 
дуже багато творів українських письменників, як материкових, так і 
діаспорних.

Складав підручники П.Волиняк саме тоді, коли працював учителем у 
парафіяльній українській школі в Торонто. Отже, можна не сумніватися, 
власними очима бачив і добре розумів, які саме для тогочасного 
контингенту школярів підручники погрібні й можливі. Орієнтувався ж він 
на майже максимальні вимоги, щоб діти могли навчитися справжньої мови. 
На думку Д.Кислиці, "підвищені вимоги вважав П.К.за виправдані ще й 
тим, що в школі тоді було найбільше дітей найновіших імігрангів, в домах 
яких звучала майже виключно українська мова. Настанова П.К.Волиняка 
як учителя і як автора підручників була виразна й категорична: навчати 
прямою методою і не вживати без крайньої потреби жодного 
неукраїнського слова в клясі" [ 7 ].

Власні дидактичні вимоги й методичні настанови П.Волиняк втілював у 
своїх підручниках, які писав на вимогу вчителів, творив на злобу дня.

У книжці "Барвінок. Читанка для 2-ої кляси" в ід д з е р к а л е н о  прагнення 
педагога, як він сам пише, "розв'язати дитині язика, себто привчити її 
самостійно висловлюватись українською мовою, а також привчити її до 
самостійного писання". [ 8 ]. Відповідно до задуму автор намагається дати 
учням на основі вміло підібраних і логічно згрупованих текстів знання про 
Україну. її історію, прищепити їм любов до народних звичаїв, природи,* 
інтерес до навчання.

Читанка відкривається віршем Наталі Забілої "Перше вересня". Його 
авторка закликає учнів у дорогу до світла знань, любити рідну мову, книгу, 
пізнавати історію своєї Вітчизни, знаннями і працею примножувати її 
багатства.

Важливе місце у читанці відводиться генію поетичної думки Тарасу 
Ш евченку, якому присвячується десять позицій. З неї учні державних та 
рідних шкіл дізнавалися про його дитячі роки, юність і кріпацьку недолю, 
перебування в солдатській неволі. Знайомилися з віршами "Реве, свище 
завірюха", "Тополя", "Вечір", "Защебетав жайворонок" та іншими.
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Запропоновані для вивчення гвори не тільки збагачують духовний світ 
учнів, але й спонукають їх до творчого мислення, аналізу тієї дійсності, у 
якій вони живуть.

Так. до 4-рядкового вірша Т. Шевченка "Реве, свище завірюха" 
П.Волиняк пропонує 5 запитань і вправ, спрямованих на реалізацію його 
творчого задуму. Цс. зокрема, такі:

- Чи добре, що поле вкрив сніг? Чому про сніг кажуть: сам холодний, а 
всіх гріє?

- Перечитай ге, що робить завірюха ? З чим автор порівнює поле ? З чим 
ще можна порівняти поле взимку ?

- Коли взимку починає світати ?
В аналізованій книжці автор значне місце відводить казкам, які мають 

велике пізнавальне і виховне значення. Уже на сьомій сторінці книжки учні 
знайомляться з "Паном Коцьким", далі вміщені "Казка про Півника та 
Курочку і про хитру Лисичку" Н.Забіли , "Ведмідь" М. Вовчка, українська 
народна казка "Лисичка, Котик і Півник", які виховують честолюбство, 
правдивість, працьовитість і в той же час засуджують такі негативні риси, 
як користолюбство, пихатість, честолюбство.

Любов та бережливе ставлення до природи П.Волиняк виховує в учнів 
оповіданнями "Рання осінь" С.Васильченка, "Навесні" М .Коцюбинського, 
"Весна" Н.Перелісної, "Переполох" О.Копиленка.

Так, до цього невеликого цікавого за змістом оповідання про життя 
тварин у зимовому лісі автор пропонує учням цілу низку проблемних 
запитань (наприклад: як підготувалася до зими миша? Як дятел узимку 
здобуває собі їжу? А яка взимку білка буває? Яка вона буває влітку? Що їв 
зайчик?), а також  слова для довідок, які діти повинні використати при 
відповіді. Цікаве і практичне завдання:

- Придивіться до слідів на снігу: який слід від лапок горобця, а який від 
собачих лап ?

- Який слід від валянка, чобота ?
Завдання такого характеру наближають навчальний процес до життя, 

вчать учнів бути спостережливими, уважними, добрими у ставленні до 
навколишнього середовища, до людей.

Тут знаходимо цілий ряд віршів про формування господарських умінь та 
навичок, а саме: "Млин", "Буряк і цукор", "Гарбуз", "Одяг" та  інші.

Наступним вагомим доробком П.Волиняка є посібник "Київ. Читанка 
для 3-ої кляси". На відміну від попереднього підручника, у цьому автор 
удосконалює, розш ирю є зміст, підбирає тексти відповідно до рівня вікового 
розвитку дітей, користуючись принципами наступності, 
природовідповідності, доступності, науковості.

Завдання запропоновані такі, що привчають дитину самостійно мислити, 
спонукають її розвивати техніку усної й письмової мови. Автор збільшує 
обсяг матеріалів з історії України, оскільки вважає необхідним, щоб діти 
українських іммігрантів добре знали витоки свого минулого: історію, 
звичаї, традиції. Зразком таких текстів є оповідання "Київ за князя 
Ярослава М удрого", "Воздвижения Хреста Господнього". Зацікавить учнів, 
безперечно, і вірш видатного українського поета В.Сосюри "Ти воскреснеш.
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Україно!". Твір побудовано за принципом поетичного паралелізм^ У лвох 
перших строфах автор змальовує чарівний образ Вітчизни, порівнює її з 
сонцем, весною. Та з невимовним болем описує він муки поневоленої 
України ("гвізіки твої пробили руки. ... то ти розп'ята на хресті"). 1 все > 
поезії втілена віра митця в щасливе майбутнє рідної землі, утверджується 
ідея духовного об'єднання народу в борні проти вороіів. Упевнено 
натхненно звучать вершальні акорди твору:

Та упаде удар огнистий,
Упрах розсиплються штики, 
ми підберем твоє намисто, 
знов розцвітуть твої квітки.
Луна пісень кругом полине, 
тебе ми знімемо з хреста, 
і ти воскреснеш, Україно, 
моя ти страднице свята ! [9  ].

Граматичні завдання, що подаються після текстів, урізноманітнені. Автор 
здійснює міжпредметні зв'язки, оскільки ставить перед собою за мету не 
тільки навчити дітей читати, мислити, а й писати, розвивати грамотність, 
збагачує словниковий запас. Цікавим є й те. що після окремих оповідань 
П.Волиняк. пропонуючи словникову роботу, звертає увагу учнів на 
правильне написання нововведених слів, свої твердження, міркування подає 
у вигляді правил.

Наводимо, як приклад, завдання до казки М арка Вовчка "Ведмідь".
• Перепишіть у зошити такі слова: заєць, чебрець, кінець, козацький, 

дивацький,грецький.турецький,нім ецький.
• Зверніть увагу: у кожному цьому слові після літери "ц" стоїть м’який 

знак.
Запам’ятайте: В українській мові звук "ц" в кінці складу вимовляється 

завжди пом'якшено. Тому після "ц" в кінці складу завжди пишемо м'який 
знак (ь).

• П ригадайте собі, що таке склад: Складом зветься частина слова, у якій є 
один голосний звук, і яка вимовляється одним видихом повітря. 
Наприклад: ма - ги, го - род, я - го - да.

• Перепишіть у зошити подані вище слова, розбиваючи їх на склади, за 
таким зразком: за - єць, чеб - рець і т.д. [10].

Для того, щоб видозмінити роботу вчителя з текстами підручника, а 
також, в окремих випадках, полегшити навчальний процес (для 
диференціації навчання), поряд із складними текстами вміщено простіші 
("Ж уравлі летять" М .П ознанської, "Україні" Т.Коломієць).

Працездатність, наполегливість П.Волиияка, бажання поліпшити справу 
навчання дітей давали добрі результати. Його наступним дидактичним 
доробком стає читанка для 4-го класу "Лани". Побудований підручник за 
принципами природовідповідності, народності, систематичності, наступ
ності та доступності в навчально-виховному процесі, на належному 
мел одичному рівні.



Щирий паїріот України, П.Волиняк не випадково відкриває його 
пристрасними словами Т.Г. Ш евченка "Свою Україну любіть!". Він 
намаг ається у такий спосіб зберегти, виховати в умовах діаспори високий 
дух національної гордості українців, сформувати почуття патріотизму та 
гуманізму в української молоді, яка народилася в Канаді. У читанці 
вміщений і Ш евченків "Заповіт". Ш ироко представлені твори визначних 
українських письменників Лесі Українки ("М амо, іде вже зима", "Біда 
навчить"), Н.Забіли ("Пісня зірочок", "Квітень" В.Сосюри ("Київ"). О.Олеся 
("Ялинка"), Л .Глібова ("Вовк і Кіт"), М .Коцю бинського ("Харигя") та ін.

Крім букварів, читанок, хрестоматій для чигання, в рідних школах 
Канади широко використовувалися й інші посібники. Найважливішими з - 
поміж них були підручники з української мови. Адже "мовні питання серед 
людей на чужині це постійні, мало не щоденні турботи. З нашою мовою 
зв'язане питання про наше національне самозбереження. У виступах, пресі, 
конференціях буває багато хибного, а тим самим і шкідливого для нашого 
культурного мововжитку. Необхідні лінгвістичні знання". [11 ].

Одним із перших широко апробованих посібників стає "Український 
шкільний правопис". (Торонто, 1964). Побудований він на належному 
методичному рівні, відповідає тогочасним вимогам дидактики. Автор 
створював правопис з орієнтацією як на школярів, так і на вчителів, для 
яких книжка була б методичним забезпеченням навчання рідної мови.

Посібник складається з дев'яти розділів. Перший з них "Вступні завваги 
га пояснення" охоплює початкові відомості з орфоепії. Учні знайомляться з 
українською абеткою, звуками і відповідними буквами, поділом звуків на 
голосні та приголосні. Подаються відомості про роль наголосу в мові та 
вживання апострофа. Д о кожного поняття даються правила і приклади, що 
їх підтверджують.

У наступних розділах автор, відповідно до програми та підручників з 
української мови, звертає увагу на найскладніші випадки правопису 
основних голосних і приголосних звуків, подає правила і приклади 
написання складних і "чужих" слів, вживання великої і малої букви, 
розділових знаків. Оскільки, як уже зазначалося, посібник виданий для 
рідних шкіл, його методичний апарат враховує й етнічні особливості учнів. 
У ньому, зокрема, виділено теми "П равопис слов’янських (українських) та 
неслов'янських прізвищ, "Слов'янські географічні назви". Приклади на 
підтвердження правил подаються з творів українських письменників, що 
підсилює його вплив на формування національних почуттів і світогляду 
молодого покоління канадських українців. Грунтовно знайомить автор 
учнів і з елементами синтаксису. Так він поступово вводить канадських 
школярів у широкий світ української мови, яка дає змогу відроджувати 
народні традиції та зберігати їх в умовах діаспори. Без знання материнської 
мови зробити це, на думку автора, просто неможливо.

Процес оволодіння мовою поглиблю є підручник "Українська мова", що 
побудований за принципами наступності та послідовності й забезпечує не 
лише матеріал для повторення, а й подає новий. Даний підручник 
приваблює учнів своїм змістом, своєрідною структурою  та підбором текстів 
для вправ. До кожної теми, що складаю ть зміст посібника, подається
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правило з прикладами. Після закріплення вивченого матеріалу 
пропонуються вправи як для колективної роботи, так і для самостійно! 
Наприклад, під час вивчення геми "Крапка і знак питання в кінці речення 
подасться завдання такого змісту: "Спишіть речення. Прочитайте їх як 
треба (розповідь чи запитання). Поставте в кінці речення крапку чи знак 
питання". Для виконання цієї вправи запропоновано чотири речення.

Корисним та доцільним у підручнику є й те, що діти мають можливість 
розвивати усне та зв'язне мовлення, вчаться послідовно висловпювати свої 
думки. Прикладом цього виду завдань може бути вправа 21: "Напишіть 
коротко оповідання "Літо".

Цінними прикметами підручника є широке використання творів 
українських письменників: Т.Ш евченка. Л.Глібова. Лесі Українки,
Б.Грінченка та ін.; подача географічних назв України, що дає підставу 
говорити про зв'язок з житіям  народу, його історією, творчий підхід до 
порядку викладу матеріалу; насиченість завданнями різноманітного 
характеру (списати речення, скласти речення за допомогою поданих слів, 
вставити пропущені слова, підкреслити підмет та присудок). Останню 
частину підручника автор присвячує вивченню іменника та дієслова.

Поряд із підручниками, створеними у Канаді, вчителі рідних шкіл 
використовували й підручник Панаса М иролюбного "Українська мова", 
виданий у Нью-Йорку 1958 р.

Структура його традиційна. Побудований з урахуванням вікових 
особливостей учнів; він є допоміжним посібником для вчителя під час 
роботи з двома класами (малокомплектна школа).

Підручник за змістом відповідає вимогам програми для рідних шкіл. 
Починається він повторенням матеріалу за перший клас автор іде від 
знайомого учням до незнайомого. Враховуючи склад і підготовку дітей 
української школи, Панас М иролюбний подає найпотрібніші відомості з 
граматики доступною і легкою для дітей мовою. "Тут ще нема точних 
граматичних визначень, а тільки деякі наближення до них, щоб ним 
полегшити роботу дитини й учителя і підготовити дітей до елементарної 
граматики в старших класах української школи". [ 12 ].

Цей підручник, як і проаналізовані вище, складається з розділів, які, де 
об'єднано відповідні теми. Так, у розділі "Усний і письмовий розвиток 
мови" подасться матеріал для повторення та закріплення вивченого, а 
також тексти та зразки для написання вільного диктанту, усного і 
письмового переказу.

Окремим розділом автор запропонував теоретичні відомості про вірші та 
їх зразки не тільки з метою розширити знання учнів з літератури. Саме 
засобами поезії, вважає автор, дитина вчиться емоційно сприймати світ, 
логічно мислити, уникає механічного "зазубрювання" незнайомих слів. На 
відміну від переважної більшості підручників, у згаданому розділі подано 
ще й невеличкі відомості про автора поетичного твору, що розширює 
знання учнів, збагачує їх духовний світ. Залежно від рівня мовної 
підготовленості школярів учитель може на свій розсуд використовувати 
даний інформаційний матеріал. Різноманітні вправи, своєрідно підібрані 
тексти підручника сприяють активізації пізнавальної учнів, розвитку їх
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т в о р ч о ї  активності, формуванню культури мовлення. Тексти, які пропонує 
автор підручника, наближені до повсякденного життя школярів, вони 
формують у душі дитини почуття відповідальності, поваги до старших, 
любові до ближніх та довкілля, прищеплюють любов до праці:

На горі стоїть хатина, 
там живе гірняк старий,
Там шумить ялина віттям.
Світить місяць золотий.

(Леся Українка)
Для розвитку артикуляції мовного апарату, вироблення правильної й 

виразної дикції автор пропонує додаток до підручника з цікавими для дітей 
даного віку поетичними творами.

Важливий і оригінальний для учнів рідних шкіл і підручник 
Б.Романенчука "Українська мова: Граматичні та правописні вправи" (1961 
р.). Він розрахований для дітей першого й другого року навчання 
української мови. Дане видання перероблене, удосконалене саме для таких 
дітей, які дома дуже мало, або й взагалі не чують української мови, "бо нова 
країна поселення займає в щоденному їх вжитку щораз більше місця і їх 
спосіб думання й вислову щораз більше віддаляється від українського, а 
через те й рівень їх знання і сприймання рідної мови очевидно знижується. 
Щ об їх підтягнути на вищий рівень, треба насамперед знижитися до їх 
рівия"[ 13 ].

Починається підручник розділом "Речення". Щ об дитина ліпше зрозуміла 
цю тему, автор щедро використовує ілюстрації. Наприклад, подається 
малюнок із зображенням школярів і під ним підпис: "Хлопчик пише. 
Д івчина пише".

Для закріплення вивченого матеріалу пропонуються вправи із 
відповідними завданнями. Н априклад, до речення : "Пташ ка летить. Котик 
спить. С обака гавкає. Хлопчик біжить", пропонуються такі завдання: 
"Прочитайте. Щ о тут сказано про пташку, котика, собачку і хлопчика". 
Тут, як бачимо, висловлено чотири окремі думки, сформульовано чотири 
речення.

По мірі вивчення матеріалу, відповідно ускладнюються завдання. 
Наприклад, до запропонованих слів треба написати споріднені; вставити 
пропущені букви, пояснити слова і т.ін.

Для збагачення словникового наводяться нові слова, окремі з яких 
виділяються.

Цей підручник пропонує для вивчення такі теми:
• подвоєння приголосних;
• іменники;
• число іменників;
• дієслово;
• прикметники та інші.

Подаються, як приклади, речення і тексти на релігійну тематику, що 
закладає основи духовного виховання.
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Для потреб школи, крім підручників з української мови, були 
підготовлені й збірники диктантів, які давали змогу полегшити роботу 
вчителя та урізноманітнити її. Серед таких посібників варто відзнач и 
збірник диктантів з української мови вже згадуваного педагога Івг а 
Боднарчука. Збірник його призначений для вивчення української мови в 
початкових класах рідних шкіл, а також для самоосвіти. Матеріа. 
підручника автор компонує відповідно до принципу наступності від 
простіших до більш складніших диктантів, пропонуючи цим їх 
використання й для учнів старших класів. Дає слушні методичні поради 
рекомендації вчителям щодо роботи над диктантами.

Проаналізовані підручники (а це лише дещиця із того дидактичного 
доробку, що перебуває у практичному використанні українських учителів у 
Канаді) дають змогу створити загальну картину розвитку українського 
підручникознавства в діаспорі, допомагаю ть виявити основні засади 
творення навчальних посібників для рідних шкіл, засвідчують
подвижницьку працю їх творців -  невтомних сіячів на ниві рідномовного 
шкільництва в країні кленового листу.
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In this article the au thor analyzes methodological aspects and history of 
creation o f textbooks on Ukrainian studies for native schools in Canada.
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В Н Е С О К  І . Б О Д Н А Р Ч У К А  В Р О З В И Т О К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  
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Сучасний період розвитку суспільства в нашій незалежній державі 
відкриває широкі можливості для докорінного оновлення змісту освіти, ЩО
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дас змогу виховувати духовно багате покоління людей. Формування 
національної самосвідомості молоді ось одне з найголовніших завдань, 
якому повинен бути підпорядкований весь навчально-виховний процес у 
школі та дидактичні засоби, що забезпечують його реалізацію, зокрема 
навчальні програми й підручники.

Визначення місця і ролі підручника в процесі навчання школярів завжди 
у центрі уваги педагогів і методистів, працівників органів народної освіти і 
вчителів, авторів підручників.

Педагоги-класики Я.А.Коменський, Ф.А.В.Дістервег, К.Д.Ушинський. 
М .Ф.Бунаков. надаючи великого значення впливу підручників на весь хід 
навчального процесу в школі, самі створювали підручники, в яких 
втілювали власні погляди на навчання дітей. Саме К.Ушинський, 
Х.Алчевська, С.Русова, Г.Ващенко та інші визначні педагоги України 
вважали, що створення доброї шкільної книжки - одне з найважливіших 
науково-педагогічних завдань. Наш національний пророк Тарас Шевченко 
також склав буквар для навчання українських дітей та їх батьків, бо хотів 
бачити свій народ освіченим, культурним , цивілізованим.

Але скільки авторів, стільки й поглядів, і різних метод. У педагогічній і 
методичній літературі підручник розглядався як джерело фактичних знань 
для вчителя, як засіб закріплення учнями в домашніх завданнях знань, 
одержаних на уроці. Зокрема, О .І.Янцов вважав підручник книгою, що 
покликана забезпечити свідоме й активне засвоєння знань, у зв’язку з чим 
уся побудова матеріалу в ньому «повинна бути такою , щоб при його 
читанні думка учнів послідовно проходила через основні етапи, властиві 
навчальному пізнанню». На його думку, підручник зможе спати засобом 
розвитку пізнавальної активності учнів лише за умови врахування його 
авторами найновіших досягнень психолого-педагогічної науки з питань 
удосконалення методів навчання (проблемний виклад знань; широке 
використання дедукції поряд з індукцією, якій він надає перевагу; 
ознайомлення з методами наукових досліджень; введення узагальнених 
висновків світоглядного характеру; включення відповідних матеріалів для 
застосування одержаних знань, переносу умінь і навичок, сформованих при 
вивченні одних предметів на інші; створення для всіх класів системи 
підручників з єдиними принципами побудови).

Пошук шляхів удосконалення навчального процесу викликав появу 
програмованих підручників, а також  експериментальні дослідження їх 
впливу на засвоєння знань учнями, порівняння ефективності традиційних і 
прог рамованих методів навчання.

Особливо актуальною  була і залишається проблема підготовки 
підручників для педагогів української діаспори. Адже підручники, написані 
в Україні і привезені до Канади, не відображали тих нових обставин, у яких 
опинилися іммігранти, не враховували соціально-економічних і політичних 
умов країни поселення. Крім того, мова підручників, завезених 
емігрантами, була складною, за лексичним складом не відповідала рівню 
дошкільної підготовки дітей, оскільки вони зароджувались і жили в 
чужомовному середовищі і не мали того словникового запасу, яким 
володіли українці на рідній землі. Підручники ті призначалися для
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державних шкіл з повним робочим днем. А в Канаді їх використовували 
переважно у рідних школах, що працювали у надвечірній час протягом 
двох-трьох ю дин 3-4 дні на тиждень, або-ж у вихідні дні. Тому для учнів 
рідномовних шкіл потрібні були підручники, які б врахували ці обставини й 
могли забезпечити відповідний рівень знань та практичних умінь ідей з 
умовах діаспори.

Підготовка таких підручників, зокрема у Канаді, розпочалася з появою в 
середовищі української спільноти кваліфікованих педагогів-практиків. які 
добре знали особливості організації навчального процесу у рідній школі і 
мали відповідну теоретичну й методичну підготовку.

До розв'язання даної проблеми одними з перших у західній діаспорі 
звернулися Петро Зварич, Ілля Ш клянка, Марія Дейко, Петро Волиняк. 
Яків Козловський, 3. Пеленський, Л Д еполович. Панас Миролюбний, Іван 
Боднарчук та інші.

Приступаючи до написання підручника, педагоги насамперед 
задумувались над тим. яким він має бути, щоб викликав в учнів інтерес і дав 
їм необхідні знання мови, минулого і сучасного України й українського 
народу, а також країни поселення. У педагогічній пресі з цього приводу 
висловлювались різні думки. При цьому наголошувалось, що перш за все 
треба вміщувати в таких підручниках найновіші і найдоступніші для дітей 
даного віку знання як про країну, в якій вони проживають, так і про їх 
батьківщину дідів-прадідів, викладені доступною для дітей українською 
мовою. М оральною  основою книжки мусить бути вчення християнської 
церкви та глибокі патріотичні засади і все найсуттєвіше з українознавства.

Зразком, дидактично-методологічною  основою створення підручників 
для рідних шкіл пропонувалися читанки К.Д.Ушинського, який дійшов до 
переконання, що в читанні конче потрібно вміщувати вправи на самостійне 
створення понять і подав у своєму «Рідному слові» 36 таких вправ. У 
кожній з цих вправ слова, що означаю ть різні речі чи явища, з'єднані в дві- 
іри групи; назва групи - окреме поняття. Під цими ж групами, 
надрукованими звичайним шрифтом, подані ті ж самі слова, надруковані 
курсивом, але тут вони перемішані, і учень мусить визначити, до якої саме 
групи належить те чи інше слово. Так, учень ознайомлюється з тим, як 
можна створити окремі частини з цілого, а з частин створити ціле. 
Пропонуючи гаку методику навчання, К.Д.Ушинський виходив із двох 
головних засад: дитяча уява і дитячий досвід. Саме на ці основи має 
опиратись педагог у своїй навчальній праці.

Д обираю чи матеріали для підручників, зокрема читанок, бо саме вони 
вважаються настільною книгою для оволодіння навичок »рамотного й 
правильного читання, письма, розвитку мовлення та пізнавальної 
активності учнів, слід маги на увазі, що, крім пояснювальних завдань, 
дитина мусить знайти в ній усе те, що допомогло б їй активно включитись у 
розповідь, а для цього матеріал повинен бути підібраний відповідно до віку 
дитини. На це звертається неабияка увага під час формування практичних 
завдань після тексту та при поясненні нових слів і створенні ілюстративного 
матеріалу.
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Педагогами діаспори висловлювались думки про необхідність звертати 
увагу на побудову, конструкцію читанки. З довголітнього досвіду відомо, 
їло найкраще використати тут конструкцію тематичну, згідно з якою кожна 
попередня гема повинна логічно або хронологічно пов’язуватись із 
наступною. Поодинокі твори слід розміщувати за спорідненням змісту, ідеї 
та за логічним зв’язком думок. Така побудова дас змогу створити змістовну 
і барвисту картину - певну тему і послідовно її розвивати га чіткіше донести 
до свідомості учнів. На основі пов’язаних у такий спосіб легенд, казок, 
віршів чи оповідань дитині легко усвідомити цілісну панораму - картину 
українознавства.

В умовах діаспори, на думку педагогів, особливо важливим аспектом є 
мова читанок. Вона мас бути тільки літературною, вивчення її необхідно 
починати із засвоєння основних, найзрозуміліших слів, обходячи важкі, 
нерідко невідомі навіть дорослим. Читанка для дітей в умовах діаспори не 
може служити засобом впливу наукової ерудиції упорядників, але має 
виконати конкретне завдання - дати дитині необхідний запас слів 
української мови, дбаючи постійно про їхнє засвоєння та подальший ріст. 
Підручник для рідної школи повинен бути для дитини не зовнішньою 
гімнастикою думки, а непорушною єдністю форми і змісту, мас 
забезпечувати учневі розуміння нових понять і явищ, а також  потрібних для 
їх означення слів і зворотів. Як бачимо, розвиток дитячої української мови 
залежить від правильно побудованих підручників. Д обра навчальна книжка 
вводить дітей у світ нових понять, нових слів із ділянок, що не завжди знані 
їм із щоденного житі я, зі спілкування з батьками та довкіллям.

Педагоги української діаспори вважають, що кожне нове оповідання чи 
вірш не повинні мати більше як три незнайомих слова, аби дитина 
зрозуміла і засвоїла їх, і, що найголовніше, не відстала у навчанні і не 
втратила інтересу як до української мови, так і до рідної школи.

Необхідно також  в кінці читанки подавати словничок складних і 
невідомих слів. Цілком зрозуміло, що пояснення до них повинні бути точні, 
прості й доступні. П отрібно пам’ятати, що незрозуміле дитині слово 
призводить до механічного заучування, а через це зрушень, досягнень у 
знанні та розумінні рідної мови не буде. Словник можна поділити на дві 
частини, до однієї з яких належать зрозумілі для дітей слова, до іншої - 
незнайомі. Слова, з якими діти ознайомлені з попередніх років, не варто 
вводити в словник, оскільки такі слова повинні бути їм знайомими та 
зрозумілими.

При підготовці підручників доцільно звертати особливу увагу на 
формування їх змісту. Усі твори мусять бути насичені християнською 
етикою та лю бов’ю до рідного краю. Зміст окремих творів повинен нести в 
собі високий виховний заряд, спроектований на сучасність. М оральне 
виховання потрібно здійснювати на матеріалі українського національно- 
християнського змісту. Щ е К.Ушинський наголош ував, що на моральне 
почуття повинен впливати безпосередньо самий літературний твір. І цей 
вплив літературних творів на моральність дуже великий: той літературний 
твір є моральним, який примушує дитину полюбити моральний вчинок, 
моральне почуття, моральну думку, висловлені в цьому творі. Крім того,
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всяка шира насолода красою с вже сама по собі джерелом морального 
почуття.

Для естетичного наповнення змісту підручників треба підбирати 
найкращі зразки української народної мудрості - казки пісні, легенди 
прислів’я, уривки з відомих творів українських письменників тощо. Все це 
духовне багатство мусить служити естетичному вихованню дітей. V великій 
мірі цьому допомагаю ть мистецьки виконані малюнки, підібрані відповідно 
до віку дитини. Вони повинні бути підпорядковані вимогам програм та 
органічно вплітались у зміст читанки, а не бути тільки її прикрасою. Треба 
серйозно ставитися до поліграфічного оформлення підручників, не 
шкодувати на це відповідних коштів. Адже добре підібраний матеріал, 
належне графічне оформлення, включаючи й відповідний шрифт та 
доброякісний папір, оправу книжки, будуть тим острівцем, на який 
спливатимуться діти для відродження своїх традицій, для вивчення 
української мови і всього, що рідне.

Іван Боднарчук. який довгий час працював учителем і організатором 
рідномовного шкільництва, був чи не найліпше ознайомлений зі станом 
української освіти у Канаді. На власному досвіді він переконався, шо 
обізнаність українських дітей з рідною мовою увесь час слабшає, тому 
застарілі підручники стають для них нецікавими, а звідси -  й не завжди 
зрозумілими. З цього приводу педагог слушно зауважує : «Підручники наші 
перестарілі : вони тяжкі накопиченням зайвих слів, тематикою нашим дітям 
чужі -  не цікаві. У дітей слабке засвоєння української мови, і тут треба 
послідовного заучування слів у системі від найпростіших широкого вжитку 
слів до найскладніших. Відповідно до цього треба було опрацювати 
оповідання і підбирати вірші, при чому треба було ще й звертати увагу на 
те, щоб речі ці відповідали зацікавленням дітей і мали виховний характер.»

Отож, при вивченні рідної мови дітям канадських українців можуть 
допомогти лише посібники з відповідним словниковим запасом і 
відповідною методикою навчання. Підручники, створені в 50-60 роках, з 
плином часу лишалися осторонь рідношкільних проблем, з якими 
зіткнулися діти українських іммігрантів, і тому потребують мовної , 
тематичної й методичної перебудови. Ці обставини, власне, й стали для 
Івана Боднарчука основною передумовою в роботі над підручниками. І він 
з великим запалом та енергією почав творити ще й навчальні книги.

У 1974 році вийшла в світ Боднарчукова читанка 1 для другого класу 
рідної школи, перша книжка після букваря під символічною назвою* 
«Ластівка». Підручник побудований відповідно до рівня розумового й 
психічного розвитку дітей даного віку, на цікавому, доступному їм 
матеріалі. Зміст його складали художні тексти різних жанрів: казки, 
оповідання, вірші, загадки, сміховинки, що значно підвищувало інтерес 
учнів до процесу читання й полегшувало їх запам’ятовування.

Підручник побудований за принципом виховуючого навчання. 
І. Боднарчук учить дітей бути чемними, ввічливими, справжніми 
помічниками батьків. Свою «Ластівку» педагог «вікриває» молитвою, яка 
закликає дітей бути розумними, сильними, «душею чистими і серцем 
вільними.» Тексти творів у підручнику він розміщує відповідно до робочого
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дня школяра, його занять : «Ранок», «До школи», «У школі», «Додому» і т. 
ін. Таким ланцюжком цікавих оповідань І.Боднарчук полегшує та акіивізуг 
пізнавальну діяльність учнів. Цьому ж сприяє дотримання таких 
дидактичних вимог, як послідовність і наступність у наростанні складності 
навчальної о матеріалу. Кожне слово у текстах підручника позначене 
наголосом, що полегшує засвоєння їх правильної вимови та вдосконалення 
навичок грамотного виразного читання. На основі цього формується 
культура і техніка мовлення. Оскільки дітям, які живуть в англомовному 
оточенні, світ української мови видасться особливо складним, читанка І 
передбачає послідовне вивчення лексики - від найпростіших слів, шо 
широко вживаються в побуті і вже відомі учням після вивчення букваря, до 
складніших, рідше вживаних, які використовуються найчастіше у віршах, 
прислів'ях, приказках, загадках, казках та оповіданнях, поданих у книжці. 
Для закріплення та вдосконалення вивченого матеріалу після кожного 
оповідання чи вірша автор вміщує різноманітні вправи (вивчити слова, 
сміховинки, загадки, діалоги і скласти речення; вставити пропущені слова 
тощо), та подає запитання до тексту. До статті «У школі» І.Боднарчук. 
наприклад, пропонує запитання і відповіді на них, пропускаючи в реченні 
одне слово .

Запитання:
- До котрої кляси пішов Ю рко ?
- Що робили діти в школі ?
Відповіді:
- Юрко пішов до ... кляси.
- Діти в школі читали, ... і ... .
Слова для відповіді:
(третьої, першої, співали, писали, ...)
Щоб полегшити роботу учнів, автор пропонує їм відповідні слова. 

Логічно й методично правильно добирає матеріал, починаючи з легкого, 
близького й рідного їм і плавно переходячи до складніших завдань. Для 
збагачення словникового запасу поступово вводить нові слова і пропонує 
вивчити їх напам’ять.

Вправи такого типу сприяють розвитку зв ’язного мовлення школярів, 
збагаченню їх словникового запасу, формуванню вміння висловлю вані 
власну думку. Є також  вправи, передбачені і для самостійного 
опрацювання. Пропонуються тексти у формі діалогу для розвитку загальної 
культури учнів.

Підручник, на одностайну думку вчених, -  це те знаряддя, що допомагає 
вчителеві формувати в устах дитини слово. Та й не тільки в устах, але й у 
душі. А в серці - плекати лю бов до мови, до всього, що близьке й рідне. Аби 
він справді виконував цю функцію, то повинен бути ще й добре 
проілюстрований.

Сучасна дидактика розглядає ілюстрації підручника як засіб наочності, а 
проблему використання -  їх як частину більш загального питання про роль 
наочності в процесі навчання. Вдале поєднання слова та малю нка сприяє 
формуванню пізнавальної активності учнів.
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Заслуговує схвалення те, що здібний методист добре пам ятає. д ія  яких 
діток створюється книжка, а тому вкінці її поміщає цікаві мовн вправи 
»Веселі літери» вірш про алфавіт: «Ми голосні» та словник г ія  віршів де 
подає поряд з українськими словами їх пфеклад англійською мовою. Ва 
тексти чітко відрізняються від граматичних вправ, оскільки вони 
надруковані шрифтом різного розміру, що полегшує їх сприйняття учнями.

Наступний підручник І.Боднарчука -  читанка 2 «Ромашка» 
призначений для дітей третього року навчання. Вийшов він того ж 1974 
року. Починається книга зверненням до вчителів. Зокрема. І.Бодкарчук 
звертає увагу ледагоіів на структуру підручника, на завдання, які подає 
після текстів. Включає методичні рекомендації щодо використання 
запропонованих текстів: »Мовні вправи належить підбирати послідовно до 
кожної лекції, постійно повторювати їх з дітьми: індивідуально і хором 
уголос, щоб таким чином плекати навик грамотно висловлюватись» [1].

Автор зауважує і ге, що мова дітей у діаспорі з кожним роком слабшає, а 
тому підручники, які пропонуються для шкіл державних та рідних, можуть 
бути заважкими для учнів. Як показує досвід, справа створення їх складна і 
тривала. «У своїй праці учитель завжди на першому місці ставитиме 
розмовну мову, опісля читання, а далі писання. Діти мусять розуміти, що 
вони читають. Тому слід починати від самої розмови, заучування слів і 
будови речень, читання і пояснення тексту і щойно після цього переходити 
до письмових вправ.» [2]

Читанка 2 будувалась відповідно до навчальних планів вивчення 
української мови як другої га побажань і рекомендацій учителів-практиків.

Цей підручник дещо відрізняється від попереднього. Перш за все. 
І.Боднарчук враховував вік дітей, а отже, і вправи, завдання відрізняються 
між собою певною складністю, зміст матеріалу більш урізноманітнений. 
Так, на одній сторінці автор поміщає і оповідання, і вірші, а також завдання 
до них. У «Ластівці» в такому випадку можна було зустріти лише 
оповідання або вірш із завданням. Привертають увагу цікаві малюнки, які 
влучно дібрані до кожного твору і відповідають його темі. «Нова читанка, 
як вказує сам автор, теж не претендує на універсальність чи досконалість, 
але в сумі появи нових підручників вона дечим свіжіша, що й належить 
уважати нашим кроком вперед» [3]. Хоча читанка 2 структурно дещо 
відрізняється від читанки 1, усе ж таки принципи наступності, послідовності 
й наочності в ній залишаються провідними.

І.Боднарчук , як уже зазначалося, прагне не тільки вчити дітей, а й. 
виховувати. А тому пише для школярів такі оповідання, як «Бережім 
природу», «Не буде мені - буде іншим», «Рідний край», «Вклонюся». Через 
ідейний зміст цих та інших творів педагог виховує в дітей любов до свого 
краю, природи, ввічливість, любов і повагу до своїх рідних, дорослих 
людей, вчить їх працювати. Наприкінці підручника вміщено розмовно- 
граматичні вправи та українсько-англійський словник. Дитина має змогу в 
такий спосіб навчитися спочатку говорити, читати, а далі й писати 
українською мовою.

Відродженню національних традицій, формуванню етнічної свідомості 
сприяють оповідання «Свят-вечір», «Різдво», «Писанка», які мають і
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елементи морального виховання. Так, в оповіданні «Свяпг-вечір » 
І.Боднарчук розповідає про історію та проведення вечора, пов’язані з ним 
ритуали та звичаї. Для закріплення знань автор пропонує такі запитання і 
завдання:

- В якому місяці святкуємо Різдво»?
- Скільки різних страв маємо на Святій Вечері?
- Яка страва найголовніша?
- Як називаються пісні, що їх співаємо на Різдво?
Читаючи даний гвір, дитина проймається великою повагою і лю бов’ю, 

розумінням ролі традицій, ритуалів у житті українців. Засобами образного 
слова, оповіддю морально-етичного спрямування збагачується душа 
дитини.

Із задоволенням читають діти вірш «Писанка», адже в ній закладено 
стільки цікавого, національно-регіонального, традиційного. Кожна 
краплина, кожен штрих чи колір мають певне спрямування та значення, 
віра та прагнення людини до прекрасного:

Розмалюю писанку,
Розмалюю,

С оловейка-лю бчика
Намалюю.

Розмалюю писанку,
Розмалюю,

Різьблену сопілоньку 
Намалюю.

Автор читанки рекомендує активізувати сприйняття дітей через 
приказки, прислів’я, цікаві запитання.

Створюючи підручники, І.Боднарчук турбувався, щоб їх з інтересом 
сприйняли перш за все діти. Він намагався дібрати оповідання з життя 
школярів, щоб вони були їм близькі та зрозумілі, і водночас цікаві й 
різноманітні. І цього автор домігся : його підручники справді читаються 
просто й легко, з ними цікаво працювати як учителям, так і учням. 
Підтвердженням цього є те, що підручниками І.Боднарчука користуються і 
понині вчителі Канади, СШ А , Бразилії, Аргентини, Австралії, а віднедавна 
-  й України.

У 1975 році талановитий педагог видає читанку 3 «Соняшник» для учнів 
рідних шкіл четвертого року навчання. М етодично правильно побудована, 
зі смаком проілю стрована, вона продовжує навчально-виховні моменти, 
започатковані «Ластівкою». Структура підручника така ж , як і двох 
попередніх. Але життя йде вперед, підростають дітки, світ їх інтересів стає 
ширший, різноманітніший - і цим керується І.Боднарчук, створюючи свою 
читанку. Автор починає «Соняшник» традиційно молитвою »Ласкавий наш 
Боже!», яка покладена на музику. Діти мають можливість не тільки її 
читати, але й , що дуже важливо в емоційному плані, співати. Зміст 
підручника побудований за принципом наступності, з урахуванням того, як 
у дітей проходять шкільні будні. Підтвердженням цьому оповідання «Щ о 
Катря навчилася першого дня ». яке розміщене після молитви. У ньому 
розповідається про перший день навчання в школі, знайомство з
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учителькою, розкладом уроків та про хід самою  уроку. Далі йдуть такі 
оповідання: «Як Ганнуся стала Ганною», «Чого я вчуся?». «Хлопиі з 
останньої лавки» та інші.

За допомогою даних творів діти вчаться"господарювати, б \ти  корисними 
як для родин, так і для школи, класу. Автор прищеплює любов до прані 
Так. у вірші «Чого я вчуся?» він звертає увагу на старанність, 
наполегливість учнів:

Вчусь не тільки говорити,
А й читати і писати.
Щ оби здивувались діти.
Щ об раділи мама й тато..

( М. Майорський).
Традиційну роботу з текстами урізноманітнює загадками, прислів'ями.
Дітям легко і цікаво знайоми1“ися з підручником, оскільки тексти 

підібрані з опорою на їх практичний досвід, доступні для їх сприймання.
Аналіз підручника засвідчує, що І.Боднарчук, як педагог і як людина з 

палким серцем, щиро й ніжно любить дітей особливо тих, котрі мають 
коріння з України. А отже, не забуває він і про традиції свого народу. У 
читанці 3 вміщено чимало цікавих оповідань про національні свята й звичаї 
українців : «Святий отець М икола іде», «Колядники», «Новий рік», 
«Великдень», «Серце матері», «Найсолодше свято» та інші.

У читанці 3 І.Боднарчук знайомить учнів з нашим геніальним поетом 
Т.Ш евченком, українськими козаками.

Доступною, зрозумілою дітям мовою автор розповідає про життя і 
діяльність Т.Ш евченка, подає йог о твори.

Учні мають нагоду побачити велику силу волі, бажання допомогти й 
змінити життя знедолених українців :

Боротись буду до загину 
За нарід свій, за Україну,
Клянусь покласти кривді край 
Мені, Ти, Боже помагай !

На прикладі життя великого генія в учнів формується український 
характер, закладаю ться основи національного світогляду.

У підручнику вміщено чимало цікавих вправ, прислів’їв, які доповнюють 
тексти оповідань і спрямовані на закріплення знань та напрацювання умінь 
і навичок, розвиток розумових здібностей дітей. На відміну від читанок 1 і 
2, у третій автор коротко ознайомлює дітей четвертого класу з граматикою.. 
Гому що, як стверджує І.Боднарчук ,«ні сама теорія без практики, ані 
практика без теорії не можуть дати бажаного результату при вивченні 
української мови»[4]. Щ об не обтяжувати дітей граматичними формами (в 
четвертому класі рідних шкіл учні не вивчають граматику як окремий 
предмет), він подає тільки шість відмінків, ставлячи біля них відповідні 
питання. Сьомий , кличний відмінок, який не має питання, він залишив для 
учнів 5-го класу. Це, на нашу думку, автор зробив для того, щоб 
забезпечити поступовий перехід від простого матеріалу до складнішого.

Останньою відомий педагог склав читанку 4 для учнів 5-6 класів під 
назвою «Ватра». В даному підручнику вміщено твори різних жанрів :
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прислів'я, вірші, легенди, казки, оповідання, загадки. М атеріал його значно 
збільшений за обсягом і ускладнений за тематикою та змістом. З 
урахуванням різного рівня знань учнів з української мови, сформовано 
простіші й складніші завдання і до них запропоновано різного роду вправи. 
Тексти даного посібника доповнюють досить удало підібрані малюнки. 
Так, до легенди «Як Мати Божа оживила дерево» малюнок Матері Божої 
з малим Ісусом біля озера; до вірша «Побажання господарям при щедрівці»

зображення дітей із зіркою; до оповідання «Золоті ворота» -  малюнок 
«Золоті ворота Києва». І.Боднарчук у «Вагрі» ширше, ніж у попередніх 
читанках, знайомить школярів із творчістю Т.Г.Ш евченка, І.Я .Ф ранка, 
вчить любити й берегти книжку.

Твори, вміщені в посібнику, мають яскраво виражений національний 
зміст, пронизані духом народності, патріотизму, відображають звичаї і 
традиції українського народу. Серед них можна відзначити такі, як 
«Щ асливий свят-вечір», «Чудо різдва», «Юрій Шухевич і його любов до 
батька», «Маруся Богуславка» та інші. Вони цікаві, повчальні, пізнавальні, 
щедро проілюстровані, рясні на запитання. Адже І.Боднарчук, будучи не 
тільки організатором, педагогом, а й письменником, намагається викласти 
зміст творів простою, легкою, доступною й зрозумілою для дітей мовою. 
Слова, які вважає важкими для сприймання, пояснює після тексту. Та, на 
жаль, мова творів як у «Вагрі», так і в попередніх підручниках, трохи 
відрізняється від тих літературних норм, за якими наших дітей навчають у 
школах України. Певно, це відчував і сам автор, тому гак щедро дає 
пояснення, тлумачення застарілих або діалектних слів.

У читанці 4 І.Боднарчук більше місця й уваги відводить вивченню 
граматики, зокрема, знайомить учнів із фонетикою, синтаксисом, 
частинами мови (морфологією). Вправи надруковані чітким шрифтом 
М атеріал розміщений з урахуванням вікових особливостей за принципом 
поступового збільшення його обсягу та складності. Книга цінна тим, що 
вчить любити рідну мову, історію Батьківщини, допомагає пізнати країну 
поселення.

І.Боднарчук, як свідчать тексти його підручників, вважав, що основними 
мотивами навчальної діяльності є потреби дітей. Для пробудження в них 
бажання вчитися він намагався підбирати до читанок такий матеріал , який 
стимулює розвиток мислення. У навчальному процесі педагог застосовував 
і рекомендував подавати тексти різноманітних фольклорних і літературних 
жанрів. Після знайомства з ними діти виконували практичні вправи. 
Учитель слідкував за правильністю  відповіді, послідовним викладом думки, 
уточнював висновки дітей.

Аналізуючи велику та корисну працю талановитого педагога на ниві 
українського шкільництва в Канаді, бачимо, що І.Боднарчук не тільки 
відповідно переробляв тексти, а й писав їх сам, щоб часом не перейти межі 
запасу слів у дітей. А це вимагало довгої, пильної, вдумливої та водночас 
виснажливої праці. «Читанки Івана Боднарчука, - на думку українсько- 
канадського педагога і критика О .Гай-Головка,- це велике авторське 
досягнення й неабияка знахідка для дітей українських рідних шкіл у 
Канаді»[5]. Завдяки старанням О б’єднання працівників літератури для дітей
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і молоді (Канада) вони протягом 1992-1995 років перевидані 50-тисячним 
тиражем і надіслані різним навчальним ' закладам України. Читанки 
І.Боднарчука використовуються як посіоники для позакласного читання, 
розвитку мови в школах Полтавської. Черкаської, Запорізької 
Тернопільської, Львівської. Івано-Франківської областей, Автономої 

республіки Крим, сприяючи духовному збагаченню молодого покоління 
українців, ознайомленню їх з надбанням української діаспори в Канаді.
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SUM M ARY

The article describes methodological requirements for textbooks for Ukrainian 
native schools in D iaspora and 1. Bodnarchuk’s contribution to the création of 
these textbooks.

У Д К : 371 (477 .85)  
Тимчук Л .І.

П И Т А Н Н Я  Ж І Н О Ч О Ї  О С В І Т И  Н А  Б У К О В И Н І  У П Е Д А Г О Г І Ч Н І Й  
С П А Д Щ И Н І  І . І . К А Р Б У Л И Ц Ь К О Г О

Загальновизначеною  є думка, що рівень культури кожного народу 
визначається стаавленням до жінки. Українська нація цікава тим, що жінка 
у нас ніколи не мала менших прав за чоловіка, визнавалась рівність у 
правах осіб обох статей. Однак у різні історичні періоди становище жіночої 
половини не завжди відповідало поняттю рівності. Якщо у часи Давньої 
Русі освіченість жінки піднімала престиж держави серед європейських 
народів, то у кінці XIX ст. серед простих народних мас Буковини навчання 
дівчини вважалось непристойним.

Проблема становища жінки, її прав і можливостей щодо освіти 
привертала увагу проіресивних кіл суспільства. Зокрема, серед 
буковинської інтелігенції варто відзначити прогресивного педагога кін. 
XIX - поч. XX ст. 1.1. Карбулицького, який у громадських звітах, виступах, 
художніх творах неодноразово підкреслював нажливісгь пі необхідність, 
жіночої освіти.

І.Карбулицький схвильований ситуацією, що склалася у селах Буковини 
щодо навчання дівчат. Переважна більшість селян не бажають бачити своїх 
дочок письменними, дбаючи про їх майбутнє. Сільські неписьменні парубки 
не поспішали одружуватись з освіченою дівчиною через те, що "... вона би 
си зараз брала з ним в лаби. Казала би: я мудра, а ти туман..." [І]. Оскільки 
у сільській місцевості освіта не мала широкої популярності, то кількість 
грамотних парубків була незначною. Батьки ж, реально оцінюючи 
ситуацію, задля "щастя" своїх дочок уникали їх навчання у школі.

Крім того, багаторічна безправність українського народу, класовий
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характер суспільства, політика поневолення і приниження нації призвели до 
того, що у простого українця сформувалась переконаність у тому, що "..з 
якої дівчини німецької вийшло би щось великого, а що з нашої мужицької ?
" [1]. Батько-селянин оцінює освіту дівчини як необов'язкову, і, взагалі, 
"жіночий пол" розглядається "...з одної простої причини, щоби лише вийти 
заміж..." [2. Отже, сенсом життя сільської дівчини є тільки заміжжя, причому 
ж за будь-яких обставин. Іларій Карбулицький в оповіданні "Він мені 
вповідав" з тривогою  описує, як самі матері штовхають своїх доньок на 
ковзкий шлях розпуш и, виставляють їх напоказ, наче на виставку, 
малюють, пудрують, посипають їхнє волосся золотим порошком, щоб 
улискувало. Як на причину такої "турботи" матерів за долю доньок І. 
Карбулицький вказує на "... дурний світ, який уважає невідданих дівчат за 
сміх, за великий встид..."[2].

Проте, він зазначає, що погляди чоловіків па жіночу освіту поступово 
змпіюються. Особливо у молодих чоловіків починає формуватися певний 
ідеал майбутньої дружини - розумної, освіченої, чесної, яка "... розуміє 
обов'язок свій і розуміє обов'язок мущин..."[2].

Такі "найліпші прикмети дівчат" кінця XIX - початку XX століття 
висували освічені, порядні чоловіки, які мріяли обрати собі в пару розумну, 
добре виховану дівчину. Може виникнути питання, звідки бралися на селі 
грамотні хлопці, якщо освіта не мала широкого розповсюдження, на неї не 
вистачало ні часу, ні коштів. Проте селяни все ж допускали можливість 
навчання хлопців, а будь - яка ідея освіти дівчини оцінювалася як "..дурна 
відумка панска..."[1].

Отже, серед сільського населення подекуди з'являються освічені 
чоловіки, які бажаю ть поєднати своє життя з такою  ж жінкою. Тому 
заможні панянки, мріючи вийти заміж, подаються до навчальних закладів, 
незважаючи на свої здібності. Як результат, зазначає І.Карбулицький. 
зростає кількість жінок, що лишень самі себе вважаю ть ученими, а всіх 
інших висміюють. Тобто спостерігається явище фальсифікації цінності 
освіти: вона оцінюється не як "дорога світла, правдиво -ш ляхетного жигія".. 
а як спосіб піднесення себе над іншими. Бути "грамотною" серед багаатих 
дівчат ототожнюється з поняттям " бути модною". Тому І. Карбулицький, 
одночасно відстоюючи необхідність навчання і дівчат, і хлопців, різко 
засуджує таких лжевчених жінок, які при будь-якій нагоді заявляють: " Я 
учена!" Саме через це навіть прогресивні ідеї, що починаю ть зароджуватись 
у суспільстві, хибно оцінюються, викривляю ться, і багатьм а його членами 
не спрнймзюіься як необхідні та цінні. 1.1. Карбулицький зазначає, що 
причиною такого стану справ щодо жіночої освіти є не тільки відсутність 
належної школи для народу, з і саме небажання людини вчитися, намагання 
фальшиво пристосуватися до розвику і особливостей суспільних подій.

Описуючи у художніх творах реальне становищ е дівчат, особливо 
сільських, що вдаються до всяких деморалізую чих засобів, Іларій Іванович 
Карбулицький виступає проти брутальності, розпусти, наголош ує на 
необхідності збереження духовності і моральності українського народу, в 
чому важливу роль вбачає в освіті жінки.і Адже вона за своєю суттю не 
лише продовжує рід, виховує дитину, а й втілю є в неї свідомо і підсвідоме
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поняття моралі, етики, патріотизму. Вплив жінки на хід сусіпльнях подій 
важливий і суттєвий, хоча і не проявляється у відкритій формі: вона все ж 
керує суспільством, але опосередковано, через своїх дітей, які виростають 
чи і о керпіпиками, чи простими членами суспільства, і визначають 
суспільний розвиток .

Тому на різних етапах історичного розвитку поставала необхідність 
створення системи навчання та виховання дівчини як дійсно розвиненої 
рівноправної у суспільстві особи. І.Карбулицький підкреслює роль 
української інтелігенції, а особливо жіночих громад - у справі виховання 
цвіту української нації - дівчат і жінок. Крім того, він акцентує особливу 
увагу на питанні навчання і виховання сільських дівчат, які у пошуках 
заробітку прямують до великого і^іста. "Незіпсовані, фізично чисті і з 
великим засобом почуття сорому перед всякою поганню ..." [3] вони 
попадають у міське моральне багно, зазнаю ть як морально-душевних, так і 
тілесних ударів. У статті "Рятуйте наших дівчат від тілесної і душевної 
загибелі..." І.Карбулицький порушує питання про необхідність опіки над 
ними, пропонує створити спеціальний комітет, взяти на облік всіх дівчат, 
об'єднати їх в певну професійну організацію , щонеділі і в свята проводити 
сходини в Н ародному Домі з відповідними і цікавими лекціями, бесідами, 
товариськими забавами, читанням літератури, музикою і співами, танцями. 
Тільки так можливо зберегти моральність народу, піднести народний дух. В 
цьому Іларій Іванович Карбулицький вбачає виконання обов'язку 
інтелігенції перед народом за підростаюче покоління, закликає до рішучих 
дій, підтвердження слів конкретними справами, адже "...це ж наші діти, лпн 
наш ого поневоленою народу, якому ми гак дуже хочемо служити" [3].

Таким чином, І.Карбулицький наголош ує на важливості жіночої освіти і 
жіночої організації як одних з чинників формування суспільної свідомості.
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У Д К :  371 (4 7 7 .8 5 )  
Єремук О .М ., Кобилянська Л .І., М ацьопа Р.Л.

К У Л Ь Г У Р Н О П Р О В І Д Н І С Т Ь  - О С Н О В А  Ф О Р М У В А Н Н Я  
М Е Н Т А Л І Т Е Т У  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  Р О Д И Н И

Культура - це комплекс духовних, матеріальних, інтелектуальних та 
емоційних рис, якими характеризується будь-яке суспільство. Вона охоплює 
ще й спосіб життя, основні права людини, систему цінностей, традицій і 
вірувань, а також  мову, думку, новації, творення, матеріальну, спадщину 
суспільства. Н аціональне відродження України потребує бачення історії як 
енергії пробудження того, що мас універсальне значення. Універсалізм, 
притаманний українській культурі, виявляється в концепції софійності світу
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часів Київської Русі - пошуки розумного начала в інтелекті й предметному 
бутті, в концепції "трьох світів" Г. Сковороди - ідеї антропоцентризму і 
цінності особи як стихії вільної самодіяльності.

Християнська традиція суіь виховання людини бачила в наближенні її 
до Бога, орієнтації на шлях спасіння, що могло бути досягнуто двома 
способами: шляхом пізнання (умонастрій) та шляхом справ (спосіб життя). 
У Київській Русі переважна увага приділялась другому шляху. Пізнання 
розглядалось як "зовнішнє" та протиставлялось істинному "внутрішньому", 
зверненому до Бога і пов'язаному зі станом душі. Істинна душевна мудрість 
могла бути досягнута тільки серцем. Педагогіка як "душевна будівля" 
повинна була допомогти людині оволодіти християнськими 
доброчинностями, стати високо моральним у своїх вчинках, що і було 
ознакою істинної мудрості, що йде від серця, на відміну від мудрості чисто 
пізнавальної. Педагогіка "душевної будівлі" була спрямована на тс, щоб 
допомогти людині стати на "шлях істинний". П равославна педагогічна 
традиція Київської Русі конденсувалась у повчаннях, церковній літературі, 
що містила не тільки комплекс знань про світ, людину, її життя, але й 
моральні орієнтири для праведної поведінки.

В час розбудови української державності і національної системи освіти 
ми звергаємось до багатої культурної та педагогічної спадщини здатної 
живити нашу практику на національному грунті. Педагогіка як наука і 
мистецтво формує людину з характерними для неї національними рисами, 
соціально-побутовими ознаками. П ро це нагадував К.Д.Ушинський у праці 
"Про народність у громадському вихованні". "Загальної системи народного 
виховання для всіх народів немає не тільки на практиці, а й у теорії. У 
кожного народу своя особлива національна система виховання" [6, 102]. 
Національна система виховання будуегься сьогодні в контексті ідей 
народної педагогіки, яка відзеркалює менталітет українців. Ментальність 
українського народу - це характер думок, сукупність розумових навичок і 
духовних інтересів. Одночасно це - світовідчуття, світосприймання, 
світогляд, душа, психологія. Національний характер українців складають : 
любов до рідного краю  і ближнього, національна гордість, волелюбність, 
повага до інших народностей, прагнення до освіти, працелюбність, шана 
батьківського роду, звичаї та традиції предків. Основою менталітету 
українців Садовський Н. вважав християнські чесноти, які є природним 
законом, і були неначе припис гігієни, неначе засада естетики, котрої треба 
берегти, щоби бути здоровим, щоби бути вдоволеним та щасливим..." Як 
світло потрібне для ока, як здоров'я і життя для тіла, як правда і добро для 
духа, " так християнська етика є всім до життя потрібна і без неї ніхто у 
житю не може бути ні вдоволеним, ні щасливим" [4, 5].

Діяльність християнської церкви носила великий виховний характер, 
вона сприяла поширенню віри, "вихованню молодіжи в релігійності і 
моральности". Е.Семака відзначав: "там, де публічне богослуженє
процвитає, там поступають народи в добрих обичаях наперед, проводять 
мирне житє і підносять ся в культурі; противно, де церкви порожні, де 
ооюслуженє занедбане, там ширить ся варварство, звільняє ся товариска 
звязь, повстають ріжнородні заблукання" [5, 61]. П едагог наголош ував на
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тому, ЩО християнин як член своєї народності (едині походження, мова, 
звичаї, історія) зобов'язаний любити її як свою власну родину, як самого 
себе, сприяти її розвитку і розквіту, цінувати і зберігати звичаї, любити і 
вживати рідну мову, розвивати рідну культуру.

М ечислав Барановський наголошував на важливості виховання дітей в 
родині, на національному грунті: "Кожний нарід має свої відруби 
виобрадіння. звичаї й обичаї, свої чесноти і хиби, свої ідеали, про котрі в 
вихованню годі забувати. Навпаки, виховне повинно вихісновувати ті 
відрубні питоменности національні для загальних цілей виховання, 
вилучуючи і викорінюючи хиби, а плекаючи чесноти. Впрочім. хто не 
любить своєї рідні, свого рідного краю, свого народу, той не годен 
полюбити людськість..." [1, 74]. Основними засадами виховання він вважав 
його релігійний та національний характер, природність, поступовість, 
правдивість, всесторонність.

М етою родинного виховання буковинських дітей було формування їх 
релігійно-морального характеру, щоб її "волею завсігди керували релігійно- 
моральні ідеї". Д о таких ідей відносили "совістність", "совершенність", 
"любов ближнього", "правість". "слушність". Найбільш поширеними 
засобами виховання в буковинській родині були "предмети внутрішнього 
свіга: воздух, харч, одіж, забавки": "моральні переконання, естетичні 
поняття, обичаї і звичаї, книжки", "здібности..., привички, досьвіди. 
склонности" [1. 20-21].

На початку XX століття альтернативною  християнським норамам життя 
виступила новітня культура. Цікаву оцінку новітньої культури як "злих 
правил життя" дає Н .Садовський: 1. "Ж ий так, як хочеш". Ідеалом людини з 
таким правилом життя є "люксус, алоголізм і сексуалізм. А за тим ідеалом... 
- безідейність, безхарактерність, цинізм, скептизм. пессимізм, апатія до 
життя...".

2. "Ж ий так, як наука каже". Але ж наука розвиваючись, зміцнює свої 
засади. А "чоловік приневолений житє своє щораз приноровлювати до 
науки".

3. "Ж итє, то борба". На думку Н .Садовського, це правило найстаріше, 
"бо, примінене до практичного житя, робить чоловіка злочинцем та 
розбиш акою , гіршим від найлю тіш ого звіра..." [4,20-21].

К ритично оцінюючи окремі прояви людських стосунків, автор 
визиває, що новітня культура забезпечила людину достатком та 
вигодами, "але одночасно звироднила її. знищила спокій в душі, 
вдоволене і щастя у житю, бо не научила її, як мас жиги, щоб життс її 
було розумне , добре, і шасливе"[4, 14]. Спасіння людської душі
Н .Садовський вбачав в Христовій етиці: "тільки культура оперта на 
Християнській етиці може бути правдивим добрим щастєм і спасенєм 
людства" [4, 32].
Газета "Каменярі" нагадувала своїм читачам про десять головних 

заповідей для нового життя. Л ука 12-ІХ, 1921/ [3, 5].
Лиш е хто ненавидів з повної душі, зуміє з повної душі любити.
Лиш е хто пізнав усю брехню, пізнає одну велику правду життя.
Лиш е хто пізнав усю неволю і рабство тіла свого, пізнає волю духа,

39



Дише хто пізнав усе погане до крайности, зрозуміє красу.
Лише хто ніс хрест душевних земських мук. пізнає чистоту і святість 

тіла свого.
Лише хто пізнав лінь і неміч тіла, пізнає творчість і силу духа.
Лише хто знає роздроблю вання і розбиття в життю серед матерії, 

пізнає нерозлучну звязь усего живучого і одну все обминаючу цілісність
духа.

Лише хто пізнав марність і смертність тіла і всієї матерії пізнає 
вічність.

Основи християнської етики прищеплювались дітям через перли 
народної мудрості. Про цс дізнаємось з записника К.Номиса: - Нема в світі 
над Бога.

Без Бога ні до порога.
Од Бога нігде не сховаєшся, бо Єго око и на воді, и на замлі, и під 

землею.
Бог все бачить, та не скаже.
На Бога складайся, розум-ж тримайся.
Бог взивай, а руки прикладай.
Богу молись, а сам стережись.

Сидір Воробкевич зібрав цікаві приповідки (кінець XIX ст.), що 
розкривають особливості національного характеру ти життя українців:

Хто в біді-нужді дав, два рази дав.
Битий пес палиці не боїться.
В ставу щука щоби карась боявся.
Хто мовчить двох навчить.
Що він говорить, то ніби правда,
Лише трохи брехнею пахне.
У щасливого і лобода пшеницю робить.
Кума паланиці пекла, бо й ворота в тісті.
Забаглось ложці полонником бути.
Бджола мед носить не для себе,
Вівці вовну носить не для себе,
А старший жениться не для себе.
Вздувся в мої чоботи та й ще сварить.
Адам з"їв яблуко, а у нас оскомина на зубах.
Сорочки не мас, а одружитись думає.
Щ асливий, йому і тернина іруш ок родить.
До чужого проса не тич свого носа.
Пес од мух, а злодій від людей ховається.
Не вчи лінивого молотом, а голодом.
Його одежа вітром підшита, а морозом підбита.
Дьоготь продає, а каже, що ладаном пахне.
Якби не діра в роті, ходив би чоловік в золоті.
Хто багато говорить, той мало творить. [2, 79]
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SUM M ARY
O.EREM U K , R .M ATSOPA. L.KOBYLYNSK \

LEADING CU LTU R E - BASIS O F  SH APING O F M ENTALITY O F  TH E
UKRAINIAN FAMILY

The article affects problem s o f the contents and paths of shaping of mentality 
of the U krainian family because o f o f rich cultural and pedagogical inheritance. 
The pedagogical sights are investigated K .D .U shinskyi, S.Vorobkevich, 
N .Sadovskyi, M .Baranovskyi. about features o f becoming of national system of 
education.

У Д К  371: (47 7 .85 )  
Інна Ковальчук 

Н А Ц І О Н А Л Ь Н Е  В И Х О В А Н Н Я  В Ш К О Л А Х  Б У К О В И Н И  
( к .Х І Х -  поч . X X  ст о л іт т я )

Питання виховання були і сьогодні залишаються одними з 
найголовніш их питань людства. У кож ного народу, кожної нації з часом 
виробилися власні погляди на освіту га виховання підростаючого 
покоління, які згодом витворили національну виховну систему На 
Буковині в к.ХІХ - на початку XX століття вона була віддзеркаленням тих 
суспільно-політичних та економічних відносин, т о  склалися в краї, який 
перебував під впливом Австрійської монархії.

На першому етапі австрійського періоду всі цивілізовані заходи 
Віденського уряду на Буковині в ділянці політично-адміністративній, 
культурній чи релігійній, не зважаю чи на гарні наслідки щодо підвищення 
загального становищ а країни, все- гаки значною мірою сприяли 
германізації Буковини. Причини цього явища, на думку багатьох 
дослідників, слід шукати як у слабій національній свідомості так і в 
непоінформованості, навіть деяких тенденційних заходах австрійської 
влади.

Загальні історичні події в Европі відомі під назвою "весни народів" 
знайшли своє відображення і на Буковині. Тут, український елемент 
виступив як суб"єкт, що вирішував долю цієї землі. У пошуку самих себе, 
свого національного "Я" автохтони Буковини ще раз повертались назад чи 
вибирали мильний шлях, але, як свідчить Ж уковський, “зрушені з місця 
вони вже послідовно проходили етапи, що дали змогу завершити 
український національний процес на цій землі” [5. -С . 125].
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У 1867 році були видані основні державні закони, на основі яких змінено 
все життя австрійських народів. Вони проголошували рівноправність всіх 
народів та законне право на збереження і плекання народності. Історичні 
події знайшли своє відображення у цілому ряді державних шкільних 
документів, згідно яких основною метою навчальних закладів визначено 
морально- релігійне виховання.

Аналіз періодичних видань та архівних матеріалів, свідчить, що в кінці 
XIX століття боротьба за національну систему виховання, в основному, 
позначилася боротьбою  за українську мову в навчальних закладах краю.

"Мова-немов кров, що оббігає тіло людини. Виточи з людини кров-втечс 
життя. Відбери в народу його кров, а втече жиггя",- писав про необхідність 
знання кожної нації своєї мови Ю. Дзерович [4.- С 58]. Цілий ряд 
прогресивних буковинських діячів, зокрема, О .Попович, С.Смаль- 
Стоцький, В. Сімович, О .Кобилянська, Ю. Федькович виступали за 
навчання українців рідною мовою]. В Сімович у своїй «Практичній 
граматиці» зазначав «Розуміється, що рідну мову найкращ е можна вивчити 
в рідній школі, якщо у ній усі шкільні предмети будуть проводитися на 
рідній мові, якщо вчителі будуть гарно володіти мовою, і будуть гарні 
шкільні підручники зложені рідною мовою ” [9.- С 23].

Прилучення дітей до українського слова проходило за підручниками 
Ш пойнаровського, Барвінського, Сімовивича. Читаючи твори М .Вовочка, 
Т. Ш евченка, І. Квітки-Основ"яненка, І.Ф ранка діти "почували себе одним 
народом, що різниться лише у виговорах , окремими звичаями, але має 
спільні бажання до незалежності, волі” [6,3]. Українська мова в навчальних 
закладах краю  пройш ла певний шлях свого утвердження в якому умовно 
можна виділити три доби:

Перша- учителями української мови виступають, в основному 
православні священники. За мету вивчення мови береться її служіння 
передусім церкві. І досить часто церковш ина перемагає.

Друга- української мови навчаю ть православні богослови, але 
невисвячені, світський інтерес бере верх, проте вплив церковщими є досить 
відчутним. Із цієї мішанини цілей та інтересів світських і релігійних серед 
тодішніх обставин проходить омосковщення мови.

Третя- науку рідної мови викладаю ть світські вчителі. А метою вивчення 
постає сама українська мова та література.

Одним із важливих інститутів, які виступали за відродження 
національних традицій, мови, культури була церква.

"Тоненькими і притому міцними ниточками церковна повага пов’язуеся 
до властового духа народного, до щоденних його о б ’явів, церква знає всі 
сторони духовного життя людини і мас більшу владу ніж політична" [4.-
С.45]. Духовенство вважалося найбільш ою  силою для національної освіти 
та виховання тому, що християнське вчення, оперте на тривких релігійних 
засадах дисципліни і о б о в 'я зку  мало силу сотворити тип виховання, якиіі 
відповідав би характеру наш ого народу, його традиціям, обрядам . Саме на 
церкву з давніх-давен покладали українці завдання духовного виховання 
що крім спілкування з Богом навчало лю бити своїх батьків, близьких, свок 
землю. В церквах велися богослужіння на рідній мові, в навчальних
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закладах першими предметами, які читалися учням на українській мові 6 а 
релігія Таким чином, церква в краї була одним із осередків національного 
життя.

Людина, яка не знає своєї бувальщини, своєї історії - це неначе дитина, 
що не знає про себе нічого. - писав Дзерович, - якщо українські юнаки не 
глянуть в мингушину. не будуть мати основних знань про зусилля й 
змагання своїх батьків, якщо не будуть знати їх чеснот і похибок, го легко 
можуть зійти на хибні дороги. Даремно повторюючи вже набуті зусилля, 
тратити сили на цілі негідні з загальним добром народу” [4 .- С. 45]. 
Зазначимо, що вивчення минувшини краю, його історії, географії в школах 
Буковини йшло паралельно із вивченням географічного положення та 
історичних подій тільки Австро-_Угорщ ини, але й країн з якими держава 
підтримувала культурні зв’язки та українських земель . Про необхідність 
такого зв "язку газета Каменярі писала “ наше народне учительсво стоїть на 
тім становищі, що всі українці, коли вони справді хочуть одушевлятися 
всеукраїнською ідеєю не сміють силоміць будувати між поодинокими 
українськими країнами кордонів. М и всі українці є дітьми однієї матері- 
України і поки наш загал не буде наскрізь пройнятий ідеєю національної 
спільності, ідеєю національної солідарності, то годі нам думати хоч би про 
національну автонономію  навіть у Австрійській державці 1.- С.З].

Тобто, однією з особливостей національного виховання в школах 
Буковини к.ХІХ- поч. XX століття є плекання в учнів любові та поваги до 
мови, культури, традицій свого народу, а через це поваги і шани до інших 
народів світу, від конкретного до загального, від вивченя свого краю до 
усвідомлення себе частиною всієї землі. Вибір такого шляху провідні 
педагоги та діячі того часу обгрунтовували так Пізнаючи національну 
різницю дитина почне з лю бов"ю  відноситися до своєї нації, витворить собі 
національний ідеал до якого буде прагнути’’[ 2.- С.4].

На початку XX століття школу розумію ть як "родинний дім, розсадник 
патріотизму, сильний початок до національного усвідомлення”[І.- С.З]. І у 
цьому домі велику роль у національному вихованні відгравала особистість 
вчителя. Адже він був центральною  фігурою в навчальному процесі. Його 
йаажали за приклад. «Кожен вихователь повинен бути ознайомлений з 
національною індивідуальністю своїх учнів та примітити своє педагогічне 
поступування до властивостей цієї нації, бо лиш національне виховання 
зможе розбудити в даній нації питомі її душевні і тілесні здібності. 
Спровадити їх на властиву дорогу, вдосконналити їх і в цей спосіб 
побільшити духовну скарбницю  не лише свою, але й всього культурного 
суспільства» [2.- С.2]

Отже, про в національному відродженні краю в к. XIX- поч. XX століття 
школа відіграла велику роль. Вона стала тією вихідною точкою, яка 
забезпечила майбутнє нашому українському населенню краю. Хоча, як 
зазначав Квітковський “Часто прокламована істориками, особливо 
румунськими так звана теорія українщення Буковини під час австрійського 
перебування с безпідставною і тенденційною по відношення до інших 
народів краю  українці мали найменші права

Система національного виховання , що склалася на Буковині в кінці XIX
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на початку XX століття містить багато цінних порад та рекомендацій, які 
можна успішно використати в умовах сьогодення.
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S U M M A R Y

In the article XIX beginnings XX centuries arc uncovered the main 
approaches to national education at schools Bukovina o f an extremity. Accent 
on education o f the jun io r schoolboys especially is made during study o f a 
history o f the U krainian language, religion.

У Д К :  3 7 1 (0 9 )  
Таміла Джаман 

У П Р А В Л І Н С Ь К О - П Е Д А Г О Г І Ч Н Е  Р Е Ф О Р М У В А Н Н Я  
Ш К І Л Ь Н И Ц Т В А  В О Л И Н С Ь К О Ї  Г У Б Е Р Н І Ї

Архівні документи засвідчують, що у 1797 році було утворено Волинську 
губернію. Головним її центром стало місто Новоград-Волинський, а з 1804 
року -Ж итомир.

На початковому етапі перебування Волині у складі Російської імперії на 
її шкільництво жвавий вплив мала діяльність Едукаційної комісії Польщі. 
Комісія національної едукації - перший у Польщі і у світі центральний 
урядовий світський орган управління народною  освітою, була створена у 
1793 році за ініціативою прогресивних діячів. Вона провела ряд шкільних 
реформ, за якими територію  Польщі було поділено на десять навчальних 
округів, до складу яких увійшов і Волинський з центром у місті Кременці. У 
результаті діяльності комісії було розроблено проект нової шкільної 
системи, яким передбачалося створення: церковно-парафіяльних шкіл 
(елементарний ступінь), нижчих та вищих міських шкіл (середній ступінь) та 
двох Академій, названих в проекті Головними школами (вищий ступінь). 
Програми навчальних закладів було наближено до життя, 
запроваджувалося навчання лише польською  мовою, поглиблю валося 
навчання природничих наук, вчителями шкіл призначалися світські особи. 
Для навчання за новими програмами було видано шкільні підручники та 
іншу освітню літературу. На території України і Білорусії Едукаційна 
комісія ігнорувала прагнення місцевого населення навчати дітей рідною 
мовою, зокрема проводила курс на згортання існуючих українських шкіл.
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натомість, засновуючи школи з польською мовою викладання [1].
У 1802 році було утворене Міністерство народної освіги Російської 

імперії, яке для управління навчальними закладами визначило гри округи, а 
саме: Віденський. Київський, Харківський. Волинь налсжела до першого із 
них. За свідченням сучасників, за рівнем соціально-економічного розвитку 
вона була однією з найвідсталіших губерній [2].

У 1836 і 1837 роках Священний Синод Російської імперії з мегою 
навчання простого народу «істинам віри і духу церковного богослужіння 
під безпосереднім завідуванням священиків і причетників” видав накази про 
заснування шкіл для селянських дітей під управлінням духовенства [3]. 
Зазначені школи мали знаходитися під наглядом благочинних, котрі були 
зобов’язані їх періодично відвідувати, приймати іспити в учнів у 
присутності знатних поміщиків та Про все доповідати єпархіальному 
керівництву. Згадані школи мали створюватися не лише для хлопчиків, але 
й під наглядом вдів священників для дівчаток. Але така школа працювала з 
перервами, причому у деяких з таких шкіл було три-чотири учні, переважно 
із сімей священне- та церковнослужителів: але подаючи відомості до 
консисторій, священники все таки звітували про існування шкіл. Однак з 
часом до 1900 року майже всі церковні школи перестали існувати [4].

В ищ еохарактеризований стан був властивий для сільських шкіл, що 
належали поміщикам. Проте у Волинській губернії значною кількістю 
сільських шкіл керувало М іністерство державного майна. У 1840 році 
Міністерство освіти видало розпорядження, щоб повітові начальники і 
сільські голови надавали духовенству допомогу в створенні шкіл, яка в 
основному полягала у спорудженні у населенних пунктах шкільних 
будинків і в укомплектуванні шкіл підручниками за рахунок громадських 
пожертвувань.

М іністерство держ авного майна мало на меті поширювати серед селян 
релігійно-моральну освіту під безпосереднім контролем парафіяльного 
духовенства. Для виконання цього розпорядження було рекомендовано 
керуватися правилами і програмами М іністерства освіти, затвердженими в 
1828 році. Проте повітові начальники і сільські голови з самого початку 
намагалися отримати власну користь з діяльності парафіяльних шкіл. З 
цією мстою зазначені чиновники наполягали, щоб у навчанні дітей було 
звернено особливу увагу на каліграфію, а потім учні парафіяльних шкіл, які 
досягали в цій справі хорош их результатів, призначалися на службу як 
писарі до сільських, повітових управ, до палати державного майна. З часом, 
деякі з них займали посади повітових писарів, голів тощо; але таких було 
дуже мало, більша частина з них, закінчивши навчання, поверталася до 
своїх домівок, створю ю чи прош арок "зайвих" людей, ізольованих від 
рідног о середовища, селянської праці [5].

Таким чином, вищенаведене уможливлює висновок про те, що церковно
парафіяльна ш кола досліджуваного періоду вже не мала значного 
релігійно-м орального спрямування, а перетворилася у спеціальну, що 
культивувала навчання каліграфії як основного предмету, а навчальні 
дисципліни, які справляли релігійно-моральний вплив на дітей, були 
другорядними.
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У 1843 році Міністерство державного майна Російської імперії видало 
розпорядження про утримування навчальних закладів за рахунок 
громадських зборів. Наставниками у школах мали бути священники, або 
інші люди, які здатні навчати; управління доручалося Палатам державного 
майна.

Наступне розпорядження вищ езгаданої інстанції зобов'язувало, щоб 
дівчата без перешкод навчалися в училищах, а наставники навчали їх 
читати духовні книги, пояснювали Символи віри та заповіді Божі, церковну 
службу, що сприяло поширенню освіти серед жінок на тій основі, що 
«освічена, благочестива мати може бути найкращим путівником у 
юнацькому віці" [6].

У 1844 році вийшло Розпорядження про засновування особливих шкіл 
для дівчат. У таких школах учениці навчалися різних корисних рукодільних 
справ, а для нагляду за цими навчальними закладами запрошувались 
"наглядальниці з благочестивих місцевих жінок, які під керівництвом 
приходського свящ енника могли б здійснювати нагляд за ученицями". 
Звичайно, згадані посади займали вдови чиновників, військових, 
священників [7J.

У звіті М іністерства державного майна зазначено, що в 1848 році у селах 
державних селян Волинської губернії нараховувалося сімнадцять шкіл; в 
1850 році аналогічно, у 1851, 1852 роках - по двадцять, а вчителів відповідно 
- сімнадцять, і двадцять; учнів у Волинській губернії в середньому на одну 
школу в 1848 - 1852 роках припадало по двадцять [8].

З наведених даних випливає, що по-перше, училищ у Волинській губернії 
було мало; по-друге, що їх кількість за п'ять років збільшилася лише на гри.

Отже, справа заснування шкіл (училищ) вже не знаходила підтримку у 
середовищі селян. Підтвердження цього факту знаходимо у вищезгаданих 
журналах М іністерства державного майна за 1858 рік. Зокрема, там 
зазначено, що «багато училищ не функціонують, тому що навчання учнів 
повністю залежить від волі батьків» [9].

Таким чином, парафіяльна ш кола в селах за характером діяльності не 
була початковою і народною , а, передусім, необхідною для підготовки 
дрібних службовців.

Як засвідчують матеріали журналів М іністерства народної освіти, 
вищенаведена обставина була добре відомою Міністерству. Із звітів про 
матеріальний стан, відгуків М іністерства, мож на зробити висновок, що ці 
школи потребували значного покращ ення [10].

Тому в 1859 році вийшло розпорядження згаданого М іністерства щодо 
покращення справи народної освіти в селищах і способів, якими цього 
можна досягнути. З доповідей чиновників М іністерства держ авного майна, 
відряджених для огляду парафіяльних шкіл Волині та особистих 
спостережень, міністр освіти переконався, що повільний розвиток училищ 
значною мірою залежить від того, що окружні начальники недостатньо 
знайомі зі станом училищ, не турбуються про них. Місцева влада в 
більшості випадків обмежувалася лише доносами і звітними цифрами, і 
зовсім не переймалася особливою  турботою  про школи, особистим 
наглядом за ними і такими діями, які могли б збільш ити в середовищі селян
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довіру до навчання. З вини місцевого управління училищні примчпечн* 
були тісними і незручними для навчання [11] Тому, у зв'язку п 
виїпенавсденим наприкінці 1859 року Міністерство розпочало спору дження 
будинків або окремих приміщень для училищ.

У другій половині XIX століття самодержавство змушене було піти на 
поступки об’єктивним законам розвитку країни, провести разом з деякими 
іншими народної осподарчим и змінами реформу народної освіти. 
Самодержавство намагалося навязати  трудящим лише розвиток мережі 
церковно-парафіяльних шкіл, які. однак, на той час ще не мали на Волині 
значного поширення. Всупереч офіційній лінії народні маси почали 
самотужки організовувати школи грамоти. Проте навчальних закладів не 
вистачало, а існуючі вже не могли забезпечити місцями бажаючих вчитися, 
тому більшість дітей трудящих залишалася неосвіченими.

На початку 60-х років ше не існувало офіційних положень про народні 
школи, указів щодо встановлення ряду обмежень і перешкод для їх 
заснування. З 60-х років XIX століття питання про народну освіту постає як 
найактуальніше і завдяки відміні кріпацтва народна школа розвивається 
значно швидше. Необхідність розвитку народної освіти усвідомлював 
Російський уряд і деякі приватні особи, при цьому особлива увага була 
звернена на Південно-Західний край, де селяни довгий час знаходились у 
фактичному рабстві у поляків [12].

Поступово в суспільній свідомості утверджується думка про необхідність 
створення недільних шкіл для простого народу, які засновувались з дозволу 
попечителя навчального округу, і часто не мали визначеної програми та 
підготовлених учительських кадрів. Тому у новостворених недільних 
школах навчали всього, чого вважали за необхідне їх засновники.

Вивченням архівних матеріалів зокрема «Положення про початкову 
народну освіту» від 14.06.1864 року встановлено, що оскільки церковна 
освіта не задовільняла освітні потреби широких народних мас назріла 
потреба у реформуванні народної освіти. Зазначений документ дозволяв 
іромадським організаціям, приватним особам відкривати й утримувати 
початкові народні школи. Разом з тим, згадані навчальні заклади ставилися 
під контроль повітових і губернських училищних рад, що складалися з 
директора училищ, представників земств, місцевої адміністрації і 
духовенства. «Положення» запровадило такі три типи початкових шкіл, 
підпорядкованих Міністерству народної освіти: а) міністерські; б) земські; в) 
церковно-парафіяльні.

Оскільки існуючі педагогічні гімназії не забезпечували школи 
необхідною кількістю підготовлених учителів, значна частина їх була 
недостатньо кваліфікованою . Д о цієї категорії належали вчителі з 
незакінченою і домаш ньою  освітою, а також  особи, які одержували право 
на викладання лише після складання спеціального іспиту.

V пореформений період царський уряд був змушений зробити певні 
поступки прогресивним силам країни в галузі розширення шкільної мережі, 
одночасно посиливши контроль за навчально-виховним процесом у 
початкових школах. Незважаючи на кількісне зростання шкільних закладів, 
більшість дітей робітників і селян не мали змоги навчатися. Царизм не
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надавав належної уваги теоретичній підготовці вчителів, виховував їх у 
вірнопідданському дусі і стримував ініціативу прогресивної інтелігенції 
щодо заснування нових педагогічних закладів. Учителі перебували у 
надзвичайно важких матеріальних умовах, у політичному безправ'ї і в 
повній залежності від царських властей. Вмщенаведсні обставини негативно 
позначалися на розвитку народної освіти Волинської губернії.

У 60-х роках питання про народну освіту Волині привернуло увагу 
місцевого єпархіального керівництва та головної адміністрації Південно- 
Західного краю. З 1864 року почалося інтенсивне заснування перших 
церковно-парафіяльних училищ Волинської губернії. З цією метою на 
Волинь було відряджено декілька чиновників імперського навчального 
відомства, які отримали підтримку в духовному, громадянському оточенні, 
а також серед селян. Кожен з чиновників мав при собі листа від архієрея до 
місцевих благодійників, а від губернатора - до світських (мирових) 
посередників, у яких висловлювалося побажання сприяти заснуванню 
народних училищ. Проте як правило, внаслідок нестачі коштів народні 
училища відкривалися на базі наявних приміщень. У 1865 році навчальне 
відомство зуміло заснувати у Волинській губернії лише десять нових 
училищ, а в наступні роки до 1869 - ще вісім [ІЗ].

26 травня 1869 року було затверджено постанову Д ержавної Ради Росії 
про влаштування училищ в губерніях Південно-західного краю. На підставі 
вищенаведеної постанови для поширення народної освіти і нагляду за 
ходом справи у народних училищах було затверджено посади особливих 
інспекторів. З метою підготовки вчителів початкових училищ засновано 
спочатку в місгі Києві, а в 1873 році переведено до міста Коростишева 
учительську семінарію [14]. Водночас було звелено виплачувати зарплатню  
сільським учителям по тридцять карбованців щорічно. Крім того. 
Волинській губернії видавалось по п'ять тисяч карбованців щорічно на 
влаштування при училищах класів для дорослих і по тридцять тисяч 
карбованців на придбання навчальних посібників.

Подальші зміни в стратегії і тактиці розвитку освітньої справи 
спричинив факт призначення у 1866 році головою  департаменту освіти 
графа Д .Толстого. Заходи, здійснювані ним під гаслом про те, що «уряду 
варто не відволікати кращі сили народу, ставлячи селян шляхом гімназійної 
освіти в неприродне їх народженню  становище, а розвивати ці сили 
засобами парафіяльних і ремісничих шкіл і зберігати їх для потреб народу», 
спрямовувалися на встановлення жорсткої системи єдиноосвіти, становості 
навчання [15].

Д .Толстой вважав «Положення про початкову народну освіту» 1864 
року «найкориснішим документом», проте вніс власні поправки, які 
викорінювали все, що послаблю вало би "охоронні печатки" і обмежувало 
релігійно-моральне спрямування освіти. Тим самим було покладено край 
будь-якій місцевій ініціативі, а навчальну діяльність шкіл знову було 
поставлено під контроль міністерства. Ц ьому послужило одне з перших 
нововведень Д. 1 олстого - створення в 1869 році інституту інспекторів 
народних училищ, на яких покладалося завдання загального керівництва 
школами. На органи місцевого самоврядування уряд переклав, передусім,
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турботу про матеріальне забезпечення шкіл [16].
Таким чином, із вишенаведеного можна зробити висновок про те. що у 

Волинській губернії поступово створювалася система шкільництва, яка 
мала на мезі чітко проводити лінію уряду.

З другої половини 1869 року вже існуючі повітові іа  дворянські училища 
реформуються у двокласні міські або відкриваються нові міські двокласні 
училища. На кінець 80-х років XIX століття на Волині було десять таких 
училищ. Всього у системі губернської освіти в 1869 році нараховувалося 
дев'яносто два міських двокласних, в 1892 році - три двокласних училища у 
містах і двісті сімдесят одне однокласне в селах, у тому числі двадцять сім 
училищ у чеських колоніях і триста тридцять сім шкіл у німецьких колоніях
[17]. Найстаріше за часом відкриття Волочиське приходське училище 
С тарокостянтинівського повіту Вблинської губернії було засноване у 1831 
році. Взагалі, найстаріші з існуючих училищ Південно-Західного краю 
постали саме у Волинській губернії, а саме: шість відкрито в 1803 році, три- 
в 1804, по одному в 1807, 1814- 1819ів 1820. За період з 1841 до 1850 років на 
Волині відкрито ще вісім, аз 1861 до 1869 - тридцять п’ять училищ. Зазначені 
навчальні заклади були засновані М іністерством державного майна. У 
результаті реформувань деякі училища було реорганізовано, з'єднано з 
іншими, наприклад, чоловічі з жіночими, а інші закрито.

Аналіз статистичних даних про заснування училищ з 1870 року показує, 
що найбільше їх було відкрито в Південно-Західному краї в період з 1870 до 
1875 років (двісті тринадцять), в наступні десятиріччя - з 1876 до 1880 із 1881 
до 1885 роки відкрито майже вдвоє менше (сто три і сто дев'ять). 
Наприкінці XIX століття кількість училищ скоротилася до сімдесяти одного
[18].

З 1870 року імперським навчальним відомством було вжито заходів 
щодо покращ ення матеріального стану училищ і педагогічних кадрів. 
Учителів училищ, які отримували раніше сімдесят п'ять-дев’яносто дев'ять 
карбованців щорічно, було зрівняно в зарплаті з іншими вчителями, тому 
законоучитель почав отримувати п'ятдесят карбованців, а вчитель - сто 
п'ятдесят карбованців. У результаті проведених змін на кінець XIX століття 
всі вчителі отримували більше стап'ятидесяти карбованців щорічно.

Х арактерною  ознакою  управлінської стратегії у освіті Волині 
досліджуваного періоду є те, що в той час як на теренах губернії народна 
ш кола пош ирю валась, церковно-парафіяльна поступово занепадала. 
Розглянемо статистичні дані про церковно-парафіяльні школи за 1890 - 1891, 
навчальний рік.

У Волинській губернії при 1219 парафіях було 988 шкіл із них 631 
церковнопарафіяльна ш кола і 357 шкіл грамоти, в яких навчалося 27598 
учнів. На одну школу в середньому припадало двадцять вісім школярів. 
Середній показник кількості учнів засвідчує, що в школах Волинської 
губернії було надзвичайно мало школярів. Водночас статистичні дані щодо 
кількості вчительських кадрів засвідчують, що на 750 церковних шкіл 
доводилося 100 вчителів. Дані щодо кількісного складу шкіл у повітах 
Волинської губернії в 1888 - 1889-ому навчальному році та наявності в них 
учнів подано у таблиці 2 .1.
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Таблиця 2.1
Кількісна характеристика шкіл і учнів у повітах Волинської губернії

Назва повіту Кількість шкіл Кількість учнів
Ж итомирський 99 3194
Володимиро-Волинський 102 2696
Лубенський 46 1399
Заславський 125 3975
Ковельський 51 1181
Кременецький 79 2107
Луцький 58 1572
Новоград-Волинський 132 3700
Овруцький 22 489
Острозький 84 2519
Рівненський 99 2446
Старокостянтинівський 91 2285
У 1900-ому році в церковних школах Волинської губернії було 104-й 

вчителі-жінок, у 127-й школах навчали священники, в 607-й - селяни* 
стосовно навчального цензу, то на 988 шкіл припадало 690 вчителів, які не 
мали педагогічної освіти.

Таблиця 2.2
Склад сільських народних училищ Волинської губернії

Н азва повіту Кількість народних училищ
Ж итомирський 31
Володимиро-Волинський 23
Лубенський 27
Заславський 21
Ковельський 26
Кременецький 22
Луцький ЗО
Новоград-Волинський 22
Овруцький 16
Острозький 14
Рівненський 21
Старокостянтинівський 21

-----------   ~  5 ^ J

на кошти державної казни і сільських общ ин. Таким чином, громади 
Волинської губернії брали активну участь у влаш туванні народних шкіл. 
Що стосується інших надходжень для утримання сільських училищ, то вони 
складалися із коштів повітових відомств та  пожертв приватних осіб і 
товариств. У Волинській губернії лише п'ять училищ утримувалися казною , 
гридцяіь п ять - сільськими товариствами, три -приватними особами, одне - 
повітовим відомством, одне -за рахунок «фундушів», а 190 -казною  і 
ф ін а н с у й  Т0^ Р иствами Разом ’ реш та -різними зміш аними джерелами
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Успішність учнів у сільських народних училищах характеризують дані 
про кількість випускників І тих, хто вибув до закінчення навчання Так 
число випускників сільських училищ Волинської губернії за 1891 рік 
стоновило 11,1 відсотка від кількості тих. хто вибув до закінчення курсу за 
гой же рік - 12,3 відсотків. Беручи до уваги загальний звіт міністра народної 
освіти за 1884 рік, за яким у Російській імперії кількість випускників 
становила 8,1 відсотка, а вибулих до закінчення курсу - 20,2 відсотка, 
бачимо, їло перший показник у сільських училищах кожної з губерній 
Південно-Західного краю значно виший, а другий -значно нижчий, ніж у 
цілому в Росії [20].

Однією з головних проблем, що супроводжувала розвиток тогочасної 
школи, був постійний брак кваліфікованих кадрів. За свідченням 
історичних документів шляхи підвищення рівня підготовки вчителів 
постійно обговорю вались в суспільстві, урядових сферах. У 1865 році було 
дозволено відкриття педагогічних курсів на базі одного з повітових училищ 
кожного навчального округу. Пізніше до заснування таких курсів почали 
залучати і випускників повітових, а також  духовних училищ, семінарій. 
Дозвіл на викладання у школах видавався не лише випускникам курсів 
спеціального навчального закладу, але й іншим особам за результатами 
разового іспиту і за наявності «виду на благонадійність» [21].

Так званий "охоронний напрямок" в освіті Волинської губернії 
відображався також  і в реформуванні повітових училищ. У 1872 році 
Міністерством державного майна було запроваджено Положення про 
міські училища, що заміняли повітові. Навчальний курс згаданих закладів 
освіти, розрахований на шість років, поєднував у собі програму навчальних 
закладів першого та другого ступенів. У старших відділеннях вивчали 
геометрію, вітчизняну історію і географію, фізику, викладались співи, 
креслення, гімнастика. Для отримання середньої освіти було дуже важко 
вступити до міських парафіяльних училищ, тому що в програмі був 
відсутній принцип наступності, що визнавалося і Міністерством. Обсяг 
середньої освіти був недостатнім для вступу до університету, але давав 
змогу, за висловом Д .Толстого, звільнити гімназії від «зайвих» учнів.

П рийняте в 1874 році "Положення про народні училища" Російської 
імперії докорінно зміню вало систему управління народною школою. Згідно 
з ним головою  училищної ради міг бути «проводир» дворянства, оскільки 
Д .Толстой, вважав, що тільки дворяни здатні «відгородити школу від 
сторонніх пагубних впливів». Це було «охоронним напрямком» розвитку, 
освіти. Тому діяльність училищ підпорядковувалась контролю 
адміністрації. Вплив членів училищних рад, обраних від громадськості, 
скорочувався за рахунок зростання в них кількості ролі чиновників. 
Повітові училищні ради вже не мали змоги відкривати нові школи, хоч 
право закривати  «погані» зберігали. Кількість інспекторів, утримуваних 
державною  казною , збільш увалася майже вдвічі. Нагляд за навчальним 
процесом покладався на директорів та інспекторів училищ. Від них 
залежало і призначення кандидатур на вчительські посади, а також 
звільнення педагогів з роботи. П ідготовка майбутніх вчителів у навчальних 
закладах підпорядковувалася винятково контролю  чиновників від освіти.
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Дослідження сутності управлінсько-педагогічних реформ народної 
освіти Волинської губернії дало змогу зробити такі висновки:

1. Розвиток народної освіти Волині досліджуваного періоду 
зумовлювався рядом особливостей, зокрема: а)монархічно-клерикальним 
спрямуванням навчально-виховного процесу; б)відсутніспо кваліфікованих 
учительських кадрів: в) низьким культурно-освітнім рівнем народу, що 
нєузгоджувався з інтересами ринкових відносин у Російській імперії.

2. інтенсивне реформування освіти Волині розпочалося у другій 
половині XIX сголіття після ліквідації кріпосного права і 
характеризувалося наявністю прагнень імперських російських чиновників 
розвивати освітні процеси всупереч об'єктивним потребам суспільного 
розвитку.

3. Використовуючи важелі впливу на матеріальний стан учителів, 
державні чиновники прагнули зробити їх надійними провідниками 
імперської політики в галузі народної освіти Волині.

4. Зміст управлінсько-педагогічних реформ закладів освіти Волині, 
здійснюваний під безпосереднім керівництвом духовенства, набував 
релігійно-морального спрямування.

5. У  зв'язку з об'єктивними соціальними потребами царизм змушений 
був турбуватися про поширення освіти серед селян, з цією метою 
проводилися певні освітні реформування.

6. Однією з найхарактерніш их особливостей розвитку народної освіти 
Волині кінця XIX століття було те, що в результаті управлінсько- 
педагогічних реформ церковно-парафіяльні школи поступово занепадали, а 
натомість поширю валася мережа народних училищ.

7. Розвиток народної освіти значно гальмувався відсутністю 
педагогічних кадрів.

8. Прогресивним явищем у розвитку народної освіти Волині було 
заснування наприкінці XIX  століття гімназій та зразкових училищ, що 
призвело до створення мережі держ авного середнього шкільництва.

9. Згідно "Положення про народні училища" від 1874 року їх діяльність 
була підпорядкована контролю  з боку державної адміністрації, а саме, 
інспекторів народної освіти. Проте, такий "охоронний порядок" в 
управлінні освітою Волині не сприяв її подальш ому розвитку, тому що 
передбачав надмірну регламентацію  діяльності навчальних закладів.
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Н ел я  Л и сен к о

Р О З В П В А Л Ь Ш  ІГ Р И  П Р И Р О Д Н И Ч О Г О  ЗМ ІС Т У  В С П Е Ц К У Р С І  
« Е К О Л О Г ІЧ Н Е  В И Х О В А Н Н Я  Д ІТ Е Й  Д О Ш К ІЛ Ь Н О Г О  В ІК У » Я К  ЗА С ІБ  

Ф О Р М У В А Н Н Я  Е К О Л О Г О -П Е Д А Г О Г ІЧ Н О Ї К У Л Ь Т У Р И  В И Х О В А Т Е Л Я

Процес формування еколого-педагогічної культури майбутніх педагогів 
розглядали як комплексну організацію  діяльності студентів, яка 
передбачала взаєм озв’язок теоретичного і практичного навчання, творчої 
співпраці викладача і студента в організації і виконанні диференційованої 
самостійної роботи.

Теоретичні знання та  практичні вміння, сформовані за допомогою 
інтеграції дисциплін природничо-педагогічного циклу, потребували 
узагальнення та систематизації з подальшим наближенням до спеціальності. 
Тому о б ’єктивно зумовленим було введення до навчального плану вузу 
спецкурсу "Екологічне виховання дітей дош кільного віку" і постановка 
принципового питання про аналіз обов’язкової фахової дисципліни 
"Дош кільна педагогіка" як предметної основи ії самостійного розділу 
"Екологічне виховання чинник всебічного виховання дошкільників". Вони 
покликані цілісно розглянути проблему екологічного виховання
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дошкільників у єдності соціальних та педагогічних аспектів, грунтуючись 
на взаємозв'язку положень психології, педагогіки, конкретних методик про 
мету і завдання всебічного виховання особистості, посчинаючи з 
дошкільного віку.

Спецкурс "Екологічне виховання дітей дош кільною  віку" розглядали як 
завершаючу ланку в циклі природничо-педагогічний дисциплін, і тому його 
вводили в навчальний процес вузу в 7-8 семестрах. П рограма спецкурсу 
планувалась як гнучка система, яка коректувалась, видозмінювалась, адже 
читання цієї дисципліни тісно пов'язане із змістом основних навчальних 
дисциплін. Завдання курсу: дати цілісне уявлення про екологічне виховання 
дітей у дошкільних закладах та методи і форми його здійснення; розкрити 
закономірності функціонування всіх структурних компонентів процесу 
екологічного виховання дошкільників як педагогічного явища;

Після закінчення викладання спецкурсу в кінці 7-го семестру VI курсу 
було проведено III зріз для перевірки ефективності його запровадження, 
оскільки в ньому відображена сукупна мета еколого-педагогічної 
підготовки студентів -  формування їх еколого-педагогічної культури і 
володіння технологією її екстраполяції в педагогічний процес дош кільного 
закладу, а аналіз результатів третього зрізу дозволив виявити залежність 
основних показників підготовленості студентів від якості опанування ними 
його змістом.

Особливо важливим завданням є підготовка студентів до наукового 
аналізу процесів та закономірностей їх розвитку у живій та неживій 
природі, до моделювання вмісту і методики їх пояснення дітям різних 
вікових груп. Задля цього передбачається включення студентів до наукової 
та навчально-дослідної діяльності впродовж вивчення дисциплін 
спеціального циклу та спецкурсу. Крім того, формування знань та вмінь 
здійснюється в процесі різних видів пізнавальної та практичної діяльності 
на репродуктивно-творчому та творчому рівнях.

Оскільки на вивчення дисциплін відведено незначну кількість годин, 
інтенсифікація навчально-виховного процесу забезпечується раціональним 
співвідношенням різних видів навчальних занять та усунення дублювання 
навчального матеріалу. Лекційні заняття (лекції проблемного характеру, 
лекції-панорами, леції-вікоторини) передбачаю ть розкриття студентам або 
спільно зі студентами екологічних та еколого-педагогічних проблем, 
варіантів оптимальних шляхів їх розв’язання, способів застосування 
різноманітних методів і прийомів адаптації матеріалу відповідно до вікових 
особливостей дітей, моделю вання штучно створених умов, що відтворю ю ть 
реальні природничі процеси в різних формах організації діяльності дітей. 
Практичні заняття (семінарські, лабораторні, у формі навчально- 
педагогічних ігор, мозкової атаки) мають на меті в процесі імітаційного 
моделювання занять для дітей, проблемних і логічних ситуацій подати нові і 
конкретизувати вже набуті практичні вміння і навички майбутньої 
діяльності студентів з дітьми. М ета практичних занять - сприяти 
оволодінню студентами навичками і вміннями самостійної організації в 
процесі екологічного виховання дітей старш ого дош кільного віку і 
підпорядкування цій меті всієї попередньої роботи в молодш ому і
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середньому віці, як з розділу ознайомлення з природою, так і з інших 
розділів програми.

Оволодіння студентами методикою роботи з екологічного виховання 
базується на вже засвоєних ними знаннях теорії та історії дошкільної 
педагогіки, психології і конкретних методик. Саме ці знання дозволяють 
здійснити всебічний аналіз будь-якого педагогічного явиша. яке 
відбувається в реальному процесі екологічного виховання.

В умовах педагогічної практики відбувається реалізаця знань, умінь і 
навичок студентів, їх активне вправляння в організацію процесу 
екологічного виховання дітей дош кільного віку. Педагогічна практика як. \ 
певній мірі, імітація професійно-педагогічної діяльності майбутнього 
спеціаліста, пов’язана не лише з ‘управлінням процесом екологічного 
виховання дітей, а й з активною  пропагандиською діяльністю студентів з 
екопроблематики. Це стимулює і підвищує інтерес до екологічних проблем, 
активізує володіння технологією екологічного процесу в дошкільному 
закладі. Такий комплекс сприяє не лише формуванню еколо-педагогічної 
культури майбутнього спеціаліста, але й забезпечує цілісність зростання 
його професійного рівня, допомагає в утвердженні умінь оперувати 
необхідними екологічними знаннями у практичних ситуаціях, передбачати 
результати і програмувати перспекитву роботи з дітьми.

Цикл лекційних занять охоплює таку тематику: природничо-наукові 
основи екологічного виховання (екологічний аспект природо-охороної 
діяльності, наука екологія, основні віхи її становлення і розвитку, 
екологічне виховання дітей дош кільного віку як процес), екологічне 
виховання дітей дош кільного віку (завдання, мета, умови, екологізація 
різних видів діяльності дітей), засоби екологічного виховання (пошуково- 
дослідна робота, український народний фольклор, народний календар) 
тощо. Д отично до цього теми: "Екологічний аспект природоохороної 
діяльності". "Н аука екологія і основні історичні віхи її становлення та 
розвитку", "Екологічне виховання дітей дошкільного віку як процес" 
вимагаю ть розкриття задопомоги лекцій передісторії екології, починаючи з 
античного періоду, огляду наукових відкриттів учених різних країн світу 
для визначення предмету і потенційного апарату її дослідження, а теми 
"Завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку", "Умови 
екологічного виховання", "Екологізація різних видів діяльності дітей у 
дош кільному закладі" сприяють глибшому осмисленню не лише 
теоретичних положень екології, а й формуванню вмінь їх практичного 
запровадження в роботу з дітьми. Практичні заняття подаються за такою 
схемою: назва теми, в якій визначається її сутність; завдання вивчення теми, 
основні положення, які повинні осмислити студенти; питання для 
обговорення, що з коротким змістом теми; короткий зміст теми в 
рекомендаціях, що є стислим викладом знань, навичок і вмінь, якими мають 
володіти студенти; методичні вказівки для уточнення і конкретизації 
завдань, методики їх виконання; творчі письмові завдання, які спрямовані 
на закріплення теоретичних знань і відпрацювання практичних^ вмінь; 
запитання для самоперевірки, які являють собою зворотній зв язок в 
управлінні процесом самопідготовки студентів до екологічного виховання.
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Так. розглянемо структуру практичного заняття на тему: "Теоретичні 
основи екологічного виховання дітей дош кільного віку".

Заняття І. Історія охорони природи. Завдання. Дати розуміння 
актуальності проблеми екологічного виховання дітей дош кільного віку як 
комплексне'1'б а ї атопланової, глобальної проблеми сучасності. Ф ормувати у 
студентів стійкий інтерес до наукових досліджень історії охорони природи в 
різних регіонах світу і, зокрема, рідного краю; поглибити знання про зміст 
об'єктів, занесених до Червоної книги.

Орієнтований план обговорення теми.
I. Актуальність проблеми охорони природи на сучасному етапі. 

Діалектний зв’язок екологічного і природоохороного виховання.
II. Історія охорони природи в людському суспільстві на різних етапах 

його розвитку.
III. Історія охорони природи Київської Русі.
IV. Ф орми охорони природи. їх перспективи на планеті Земля.
V. Червона книга, історія її створення.
Методичні рекомендації. Антропогений вплив людини на природу 

розпочався з появи самої людини на планеті. У даному аспекті подати 
аналіз охорони природи в первісно-общиному, античному, середньовічному 
і т.д. суспільно-економічних устроях (формаціях). Н а прикладах древніх 
цивілізацій М есопотамії, племен М айя, ацтеків та ін. показати шляхи 
освоєння природних ресурсів. Окремо зупинитися на глибоких 
узагальненнях взаємозв’зків існування природи, суспільства, людини. 
Історія охорони природи в Київській Русі, різноманітні за змістом актів 
заборони на хижацьке зниження окремих видів тварин. Дати аналіз 
діяльності окремих політичних і громадських діячів України на 
прородоохоронній ниві. Вчені педагоги про охорону природи.

Доцільність створення окремих форм охорони природи в різних 
регіонах планети показати з погляду збігу матеріальних (економічних), 
естетичних і духовних мотивіів. Особливу увагу слід звернути на 
гуманістичну спрямованість таких форм, як національні парки заповідники 
та ін. Ознайомлення з Червоною  книгою  слід вести через порівняльний 
аналіз змісту на різних рівнях видання - це перша паралель; друга - зміст 
знань дітей дош кільного віку про Червону книгу, її о б ’єкти з природного 
середовища рідного краю.

Д о початку виконання творчих завдань необхідно опрацю вати 
рекомендовану літературу, визначити тему, завдання, обсяг матеріалу, 
розробити план розкриття теми, здійснити це шляхом аналізу зібраних 
фактів та інформації з літературних джерел.

Теми творчих завдань.
I. Природа як засіб всебічного виховання людини на різних етапах її 

історичного розвитку.
II. Використання природи у вихованні дітей в класичних 

педагогічних системах минулого.
III. Історія паркового мистецтва.
IV. Парково-архітектурні пам ’ятники природи, їх використання в 

навчально-виховній і природоохоронній діяльності.
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V. Історія охорони природи рідного краю та ознайомлення дітей 
ДОПІКІОЛЬНОГО віку з деякими історичними відомостями.

VI. "М ешканці” Червоної книги в природному домі рідного краю.
Письмові завдання: І. Скласти мапу пГоширення національних парків

як форми охорони природи в окремому регіоні планети (за вибором
студента).

2. Скласти мапу охорони природи України і однієї з її областей (за 
вибором або за місцем проживання студента).

3. Скласти картки-альбоми за змістом Червоної книги України для 
ознайомлення дітей старш ого дошкільного віку.

Засоби виконання творчих завдань. 1. Навчальні посібники. 2. 
Аналіз матеріалів краєзнавчого музею, будинку природи, станції юних 
натуралістів. 3. Аналіз наочних посібників. 4 .Червона книга У країни.

Запитання для самоконтролю . *
!. Дожовтневий період в охороні природи нашої країни. 

Глобальність екологічної проблеми в умовах НТП. Прогрес і регрес у 
розвитку природніх біоценозів.

2. Народні традиції природоохороного змісту на території Київської 
Русі, на Україні, в Росії, в інших регіонах планети.

3. Основні історичні віхи розвитку позитивних взаємовідносин 
людського суспільства і природи.

4. М ожливості дітей дош кільного віку при засвоєнні знань про 
Червону книгу та її о б ’єкти.

Відповідно до специфіки педагогічного процесу дошкільного закладу 
і функцій вихователя, як носія знань по еталону для наслідування у 
поведінці, викладач вузу так планує навчання у спецкурсі, щоб студент мав 
змогу усвідомити технологію екологізації тих специфічних видів діяльності 
дітей, в умовах яких закладається перш ооснова їх екологічної свідомості.

За умов моделювання різних фрагментів педагогічного процесу 
дош кільного закладу, він демонструє мегоди і прийоми, які стимулюють і 
цілсспрямовують діяльність дітей, сприяють пошуку і закріпленню 
достовірних знань про живу природу.

Зміст екологічного виховання і можливості його реалізації у 
навчально-виховному процесі дош кільного закладу зумовлені певними 
віковими особливостями періоду дош кільного дитинства, що виявляється в 
обмеженості теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, житттєвого 
досвіду і діапазону пізнання; превалюванні мимовільного характеру всіх 
психічних процесів над довільними; домінування емоційного та над 
реальним у пізнавальній пошуково-дослідній діяльності; відсутність 
об’єктивної самооцінки і самоаналізу; провідні ролі особистих мотивів на 
суспільними тощ о.

Вікові особливості зумовлюють його поступовість, суперечливість і 
поетапність, а отже і викладачу в процесі аналізу, екологічне вихованняя 
варто розглядати з позиції принципу наступності. Він пронизує всю систему 
екологічного виховання як на формальному рівні (дитячий садок, школа, 
вуз),, тобто  починаючи з перших років життя дитини, так і на
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неформальному рівні (товариства, університети, ф а к у л ь т е т  охорони 
природи).

Рівень розкриття вихователем змісту екологічний знань та їх 
засвоєння дітьми у значній мірі залежить від методів навчання, оскільки 
зміст навчального матеріалу, який використовується із застосуванням 
різних методів, дає різну наповню вальність діяльності і різні за якістю 
знання дітей, тобто різний реальний педагогічний результат. Пізнавальна 
ціннісгь діяльності дітей визначається не лиш е змістом навчального 
матеріалу, але й їх активністю, інструментом стимупювання якої є також 
мегоди і прийоми навчання. О днак їх вибір не є мимовільним актом. Метод 
вирішальною мірою залежить від дидактичного завдання діяльності і 
характеру вмісту екологічного матеріалу. Тому методи навчання 
вихователь повинен вміти добирати  адекватно особливостям матеріалу і 
пізнавальної діяльності дітей, спрям ованої на його засвоєння.

Зміст матеріалу суттєво впливає на добір вихователем способів 
організації діяльності дітей. Залежно від дидактичного завдання і характеру 
матеріалу вихователь використовує різні способи організації такої 
діяльності. Групові форми навчальонї діяльності слід використовувати в 
тих вопадках, коли матеріал зпаняття доступний для самостійного 
оволодіння, індивідуальні форми застосовую ть тоді, коли навчлаьний 
матеріал треба диференцію вати за складністю  зміту.

Слід також  враховувати, що засвоєння матеріалу безпосередньо 
залежить від оптим альності вибору вихователем способу організації 
діяльності дітей, від поєднання цих способів, від діяльності навчального 
матеріалу їх змісту тощ о.

М етоди навчання взаємодію ть із способами організації діяльності 
дітей і вим агаю ть собі відповідних. Так, наприклад, інформаційно- 
рецептивні і репродуктивні методи, при яких діяльність дітей здійснюється у 
відповідності з традиційною  побудовою  занять, вимагає фронтального 
способу організації діяльності. Розвиваю чі методи навчання грунтуються, в 
основному, на колективному способі роботи дітей. Пошуково-дослідні 
методи пов’язані з урахуванням індивідуальних особливостей дітей і часто 
вимагаю ть індивідуально-групового способу навчання. З тим, щоб 
забезпечити в майбутньом у умови для чуттєвого сприймання, самостійного 
аналізу та підведення умовиводів, викладач надає перевагу саме цьому 
методу.

У свою чергу способи орган ізац ії діяльності дітей, обрані відповідно 
до методів навчання, створю ю ть умови для їх успіш ного застосування.

Глибокі знання наукової основи дозволяю ть викладачу виходити піл 
час організації процесу екологічного виховання дітей з їх інтересів та 
особливостей, впливати на всі сфери особистості, забезпечувати оптимальні 
умови тісного поєднання з природою , безпосереднього сприйняття її речей і 
явищ. Предметна наочність світу природі вим агає від вихователя високого 
професіоналізму у виготовленні різноманітних природних композицій, 
моделей, рухливих картинок, ігор типу "Лото" і ребусів З ТИМ, ЩО 
максимально наблизити пізнання дітей до реальних речей, які не завжди 
можна сприйняти безпосередньо, але які маю ть виріш альне значення у
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переході дитини від етапу чуттєвого сприйняття до судження як вищого 
рівня лю дського розуму. Л оп ка і неподільність триади людського п ізн а й ^  
зобов’язують студента приділити значну увагу створенню середовищ - тля 
практично значущ ої діяльності дітей, спрямувати свої зусилля на 
організацію процесу екологічного виховання не як даними часу, а як норми 
життєдіяльності дітей та  дорослих.

Викладач актуалізує знання студентів і принципів 
енциклопедичності, науковості і краєзнавчого добору матеріалу, вносить 
суттєве істотне доповнення у їх тлумачення в зв’язку з реалізацією концепції 
національного дош кільного закладу. Утвердження таких її засад, як 
демократизація, гуманізація та етнізація навчаьлно-виховного процесу 
докорінно змінює усталені приорітети у роботі з дітьми. Тепер вихователь 
повинен допомогти дітям на конкретниї прикладах глибоко пізнати 
Природу рідного краю  у неподільній єдності з її екологічними проблемами. 
Тому у процесі вивчення спецкурсу у студентів необхідно сформувати 
професійні навички комплексної оцінки природи краю і доцільного добору 
доступного для дітей прикладів, вміння методично і еколоічно правильно їх 
аналізувати і вмикати у сутність механізмів та факторів їх спричинення. У 
контексті такої підготовки студенти не лише добираю ть приклади, але й 
конструюють екологічні ситуації, постійно звертаються до необхідності 
викликати у дітей інтерес до екологічних знань, активність пізнання і 
прагнення до самостійної перетворюючої діяльності. Намагання 
сформувати у дітей глибоко усвідомленні і переконливі знання ставить 
студента перед необхідністю актуалізацій його знань принципу 
енциклопедичності, який знаходить свій предметний вияв у змісті об’єктів, 
явищ, речей, процесів з різних галузей наук, що подають дітям в умовах 
навчання і екологічного виховання.

Спинімося лише на окремих цікавих ілюстраціях даного принципу. 
Так, скажімо, щоб пояснити вище описані нами приклади про значення 
води для життя людини та існування природи, вихователь повинен подати 
дітям уявлення з природознавства - рослини, їх будова, функції органів 
тощо; з фізики - речовини, їх розчинність; з географії - місця покладів 
мінералів, цілющих вод України і т.д. Окрім всього, використовувати 
номенклатуру предметів з різних галузей знань, з різних наук, що значною 
мірою впливаю ть на мовленеву діяльність дітей. Зрозуміло, що саме мовне 
пояснення, образні вислови, перлини народної мудрості є надійним засобом 
формування пізнавальної активності дітей.

За умов окреслення обсягу екологічних знань для дітей, студент 
зустрічається і з необхідністю подати їм науково-достовірні терміни, 
поняггя, значення, тому педагог дбає про те, щоб студент досконало 
оволодівав методикою  правильного подання дітям і сприяє тому, щоб 
майбутній вихователь категорично відкинув думку про можливість уникати 
відповідей і пояснень на запитання дітей через власне незнання. Він висуває 
перед студентами вимогу вести екологічний тлумачний словничок термінів, 
які дозволяю ть йому вести дитину в досить заплутаний лабіринт 
багатопредметності екологічного виховання як процесу. Часто складний за 
змістом пізнавальний матеріал, який подає вихователь на зрозумілій дитині
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мові, суттєво активізує її знання, стимулює допит ливість, інтерес, прагнення 
вправлятись у різних уміннях і навичках. Заш ачим о. що актуалізація даних 
принципів висуває перед вихователем об’єктивну вимогу - радикально 
змінити зміст його роботи з інших розділів програми.

У зв'язку з цим звернемось до ігрової діяльності, підготовки 
майбутнього спеціаліста до його організації не як самоцілі, а як засобу 
формування екологічної свідомості дітей. Пізнавальні інтереси вихованців у 
процесі їх спілкування з природою задовільняються в різноманітних іграх, і 
педагог у такий епосі стимулює формування у них погреби у збагаченні і 
конкретизації знань, сприяє розвитку допитливості, спостережливості, 
кмітливості, прискорює утворення узагальнень та їх використання у 
поясненні сутності змісту гри тощо.

У процесі підготовки студентів ми розг лядали гру як різноаспектну 
практичну пізнавальну діяльність дитини, в умовах якої конкретизуються, 
поглиблюються і впороядковуються попередньо засвоєні нею знання і за 
допомогою яких вона проникає у сутність тих очевидних чи прихованих 
екологічно значущих зв’язків та залежностей у природі, завдяки яким у її 
екологічній свідомості формується якісні новоутворення - першооснови 
екологічного світогляду. Екологічне виховання дітей у грі має свою 
специфіку - у ній відсутнє пряме навчання. Навчання, як обов’язкова 
діяльність, результатами якої уможливлюється використання екологічно 
значущої гри, розглядаю ться як своєрідний підготовчий етап. У гру дитини 
приносить опірні знання, які потребують різнопланової екстраполяції 
відповідно до мети і завдань. Прикладом таких ігор в нашому дослідженні 
стали дидактичні ігри типу лото, ребусів та настільно-друковані ігри, які 
використовували поза заняттями як з ініціативи вихователя, так і з 
ініціативи дітей. Тому суттєвим у підготовці студентів с поглиблення 
аналізу дидактичних ігор, завдяки якому значно актуалізуються їх знання з 
дошкільної педагогіки, методики ознайомлення дітей з природою , і вже на 
цій основі розглядаю гсья варіантність їх використання для екологічного 
виховання дітей. Насамперед вважали за необхідне підготувати 
майбутнього спеціаліста для правильного прогнозування дидактичних 
завдань кожної гри - закріплення попередньо набутих знань і оперування 
ними в процесі аналітичної діяльності в оновлених для дитини умовах 
навчання і вихованя за рахунок їх максимального наближення до 
предметного світу природи.

У розробці зі студентами ігор виходили з того, що кожну 
розглядали, як цілісний, логічний структурний комплекс, в якому чітко 
визначені: програмовані завдання; ігрові завдання; ігрові дії; правила гри. 
Дидактичні ііри виступали як комплекс з тих міркувань, що окрім 
екологічного завдання, діти виконували мовленевий і математичні операції. 
Ми включали їх у зміст кожної гри з тих міркувань, щоб максимально 
завантажити пізнавальну діяльність дітей і застерегги їх від можливої 
адаптації до завдань екологічного змісту.

У педагогічному процесі дош кільного закладу надзвичайно 
важливою є правильна і своєчасна д іагностика можливостей кож ної дитини 
у розв язанні ігрового завдання конеретної теми. Диференціяція і
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поміркована індивідуалізація навантаження на кожн> дитину 
уможливлюють дотриманням у робо їі вихователя цілої низки педагогічних 
умов. Найважливіші з них викладач педвузу розглядає в контексті теми з 
"Дошкільної педагогіки", 'В ихователь р ац іо н ал ьн о го  дош кільною  
закладу”, а окрему мову - трасляцію  еколого-педагогічні культуру в 
науково-методичну підготовку до кож ного заходу педагогічного процес > і 
забезпечення у таких спосіб високої фахової компетентності і 
проникненості найактуальніш ими завданнями екологічного виховання в 
сучасних умовах. Викладач аналізує у спецкурсі. Окрім цього, потребують 
актуалізації знання студентів з різних методик діагностики особлистості 
дитини, які вони засвоїли в курсі дитячої психології. Як засвідчують 
дослідження, студентам мож на рекомендувати такі основні критерії для 
включення в методику діагностування: цілісність вивчення особистості 
дитини (трансляція конкретниї знань .7 поведінку дитини в природі чи за 
умов зміню ваності ситуації, середовищ а, матеріального оснащ ення тощо); 
залежність емоційно-чуттєвих виявів у різних умовах пізнання; вплив 
присутності педагога на вияв ціннісних орієнтацій дітей у ставленні до 
природного довкілля; екстраполяція знань, умінь і навичок дитини в ігрову 
діяльність залежно від форм її орган ізац ії (індивідуальна, групова, 
фронтальна, вікторини, конкурси, КВК тощ о); вплив індивідуальних та 
вікових особливостей на кінцевий результат ігор типу "Л ото”, ребусів тощо: 
аналіз динаміки індивідуальних змін кож ної дитини на різних етапах 
розвитку гри. уникнення міжособистісної ідентифікації; оцінкою  контролю  
виконання та самооцінкою , сам оконтроль дитини як стимулюючий прийом 
розвитку активності і самостійності пізнання: актуалізацію  зони
найближчого розвитку дитини як умови підтримання стійкого 
пізнавального інтересу в грі та його екстраполяції на різні види діяльності. 
У продовж лабораторних занять студенти атестували активність дітей та їх 
захопленість процесом гри за такою  схемою спостереження: захопленість 
пошуками відповідей на завдання, максимальна концентраіця уваги, 
цілковита зосередженість на матеріалах гри; чітко виражене прагнення 
виконувати різноманітні завдання не лиш е по горизонталі, а й по вертикалі 
у межах кількох варіантів; виявлення ініціативи для проведення гри, пошук 
своїх форм її організації, о б ’єднання в м ікрогрупи, привнесення елементів 
змагання між ними; вияв самостійності у доборі засобів гри, ініціатива у 
поєднанні натуральних об 'єктів  природи з їх зам інниками, творчий підхід 
до використання гри в різних реж имних процесах і в різному середовищі; 
екстраполяція набутих в іграх знань, аналітоко-синтстичних операцій, 
практичних умінь і навичок в інші екологічно доцільні види діяльності 
(праця, дослід); запитання дітей проблем ного змісту - ілюстраіця їх 
допитливості, спостережливості та  стійкого п ізнавального інтересу до 
предметного світу природи; прагнення зм істовної природо-перетворю ю чої 
Діяльності спільно з дорослим и з ініціативи дітей.
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УДК: 371 (477.85) 
П авлю кович В.Г.

В Н Е С О К  С . С М А Л Ь -С Т О Ц Ь К О Г О  V Р О  { В И Т О К  С И С Т Е М И
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї О С В ІТ И  Н А  БУ К О В И Н І  ( к ін ец ь  X IX  - поч . X X  ст.)

Освіта невід'ємна складова людської історії, вона вбирає в себе її 
тисячолітній досвід і є визначальним чинником подальш ого поступу 
суспільства. Без освіти не можливі були б ні науково-технічний прогрес, ні 
демократичні перетворення, до яких прагне наш народ.

Проблеми становлення і розвитку української національної школи 
хвилюють сьогодні не лише педагогічну науку, вчителів, а й широку 
громадськість України. І це закономірно, бо без перебудови школи на 
національній основі розв'язати проблему духовного відродження 
неможливо.

Національна ш кола й освіта в Україні має свою історію. Коріння її - в 
народній педагогчній мудрості, у набутках школи Київської Русі, братських 
українських шкіл, козацької системи виховання і навчання та в традиціях 
західноукраїнської школи ХУГІ- XX століть.

Значний вилив на становлення національної школи в Західній Україні, 
особливо на Буковині, мала діяльність активного учасника українського 
суспільно-політичного і культурно-просвітницького руху Степана Смаль- 
Стоцького.

Доля С .Смаль-Стоцького була непростою. Народився він 21 січня 1859 
року у селянській сім'ї на Львівщині. Навчався у початковій школі, гімназії, 
а згодом - у Чернівецькому університеті. В усіх навчальних закладах 
показував себе надзвичайно здібним учнем. Щ е в юнацькі роки у нього 
зародилася лю бов до українськоі мови, до рідної землі та народу.

На Буковині С .Смаль-Стоцький почав активно діяти в дуже складний 
час. Народовці розгортали свою діяльність, а москвофіли почали втрачати 
колишні позиції. Степан С маль-Стоцький був прихильником народовців. 
Саме він значною  мірою спрямовував їх політичну, культурну і 
просвітницьку діяльність.

Приїхавши з Відня до Чернівців у 1885 році, Степан Смаль-Стоцький 
розпочав викладати у Чернівецькому університеті на кафедрі української 
мови і літератури, яку згодом й очолив.

У Чернівцях він одразу ж поринув у педагогічну, наукову та громадську 
працю. В університеті читав курси "Н аука про звуки руської мови" та 
«Введення в історію руської літератури» [1]. Вступивши до товариств 
"Руська Бесіда" та "Руська Рада", Смаль-С тоцький брав активну участь в 
усіх організованих ними заходах, виступав на зібраннях інтелігенції, 
проводив роботу по активізації українського студентства, допом агав 
редагувати часопис «Буковина», який почала виходити з 1 січня 1885 року.

Працюючи грунтовно і цілеспрямовано, професор Смаль-С тоцький 
досить швидко утвердився в думці, що існуючі в ш колах правила 
української мови застарілі і не відповідаю ть потребам розвитку освіти, 
літератури, української кульіури в цілому. Н азріла гостра необхідність 
реформування українського правопису, замінивш и етимологічний на
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фонетичний.
С .Смаль-Сіоцький вперше відкрито заявив про свою схильність іо 

фонетичного правопису в липні 1886 року в оголошенні, зробленом віт 
імені товарнсіва "Руська Бесіда" разом з О .Поповичем, про конкурс 
збирачів етнографічних матеріалів на Буковині, де рекомендувалося робити 
всі записи фонетичним правописом, який "один в силі відбити кождий звук 
[2]. А втор пояснював, як правильно робити записи фонетикою, чим вона 
відрізняєт ься від ш кільної етимології.

Питання правопису не було новим на гой час. не було воно і суто 
філологічним. У ньому відображалася боротьба різних суспільно- 
політичних сил на Буковині. Й ого історія нараховувала вже кілька 
десятиліть, відрізняючись впертістю і непоступливістю втягнутих у 
суперечку сторін.

Вже в кінці ХУШ  століття з пояЬою нової української літературної мови 
постало питання про зміну існую чого правопису (етимологічного), який 
брав ночатки від церковнослов'янського письма. Цей правопис не 
задовольняв літераторів, науковців, освічених людей. У 1818 році була 
опублікована грам атика О .П авловського , за якою  тогочасний правопис 
значно реф ормовано і дещ о узгоджено з вимовою . Це й започаткувало 
українське фонетичне письмо, яке постійно зміню валось. На 
західноукраїнських землях впровадження фонетики розпочалося з 
альманаха "Русалка Д ністровая", виданого в 1837 році М .Ш аш кевичем,
І.Вагилевичем і Я .Головацьким . О днак, серед буковинських діячів були й 
прихильники етимологічного п р аво п и су ..

З 60-х років XIX століття на Буковині розорнулася боротьба між 
прихильниками ф онетичного та етим ологічного правопису.

С тепан С м аль-С тоцький звернувся до М іністерства освіти Австрії з 
пропозицією  про заміну правопису. М іністерство видало розпорядження 
про створення комісії при К райовій Ш кільній Раді, до складу якої увійшов 
С .Смаль- Соцький. Саме завдяки сприянню  проф есора С маль-С тоцького 
часопис "Букоиина" з 1888 року почав друкуватися фонетичним 
правописом.

П равославна церква негативно поставилась до діяльності Смаль- 
С тоцького як до одного з найактивніш их прихильників фонетичного 
правопису, оскільки при його запровадж енні відбувся б відхід від 
етимологічного письма, що призвело б до відвернення освічених людей від 
церковнослов'янських книг, а, значить, і від релпії.

У 1887 - 1888 роках С м аль-С тоцький опублікував у часописі "Буковина" 
статтю "Руський нарід - руська мова", де розглянув обширні питання 
значення мови для національного самоутвердження українського народу. 
Він зазначав: "Кож ному письменному русинові має служити взірцем мова 
Котляревського, Ш евченка, ... Куліш а, Ф ранка, Ф едьковича, Д анила 
М лаки і других руських писателів, кождий повинен сумлінно і широко 
плекати ту мову, а незадовго, незважаю чи на ріжні перепони, двинесь вона 
велична і славна, однопільна і зобразить в собі єдність і цілісність руського 
народу" [3].

С .С маль-С тоцький наголош ував на тому, що мовою москвофілів на
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Буковині ніхто ,не розмовляє. Ця штучна і мертва мова, як і етимолої ічний 
правопис, видумані для гого, щоб наблизити українську писемну мову до 
російської. "Ми не хочем, щоб наш нарід був вічно рабом, хоч би і як 
могучих і сгсавних народів, а хочем,бажаєм і працюєм не те, аби він сам став 
паном на своїй власній прадідній землі", - підкреслював автор у 
вищезгадуваній статті.

У другій половині 80-х років С .Смаль-Стоцький займався педагогічною, 
просвітницькою і організаторською  діяльністю, брав активну участь у 
боротьбі за згуртування українського вчительства краю. На Буковині на 
той час вже існували педягогічні об'єднання, зокрема в 1872 році було 
організоване "Буковинське вчительське товариство", а згодом на його 
основі у 1882 році - "Буковинське краєве вчительське товарисгво"[4]. Це 
товариство видавало газету «Bukowiner pedagogische Blatter» 
("Буковинський педагогічний листок"), яка вміщувала статті німецькою, 
українською та румунською мовами. Згадане товариство зробило чималий 
внесок у розвипок освіти краю, захисту професійних інтересів вчителів. 
Однак, будучи інтернаціональним за складом, з очевидною перевагою 
румунів та німців, воно не мало на меті вести боротьбу за розширення 
мережі українських шкіл і не ставило перед собою завдання наполягати на 
навчанні українською мовою. Ш кільний відділ при товаристві "Руська 
Бесіда" з таким завданням впоратися також  не міг. Саме тому назріла 
потреба створити окрему українську вчительську організацію .

Пропозицію щодо створення організації вніс О .П опович, а очолив 
організаційний комітет Степан Смаль-Стоцький. За короткий час був 
розроблений сіаіуі майбутнього товариства. С маль-Стоцький через 
часопис "Буковина" звернувся із закликом до українських вчителів, де 
говорилося: «Дуже пожадно було б, щоб всі руські вчителі, священники і 
другі патріоти якнайчисленніше приступили до сего товариства, щоби воно 
і числом своїм одразу здобуло собі конечну повагу» [5]. Н езабаром 
відбулись установчі збори товариства, їх відкрив професор Смаль- 
Стоцький, зупинившись на необхідності консолідації українських вчителів і 
на найважливіших завданнях, які стоять перед ними. Ного було обрано у 
головою товариства . Тоді ж затвердили назву товариства - "Руська школа" 
і статут, в якому зазначалося: "Товариство ставить собі задачу: промиш ляти 
над потребами руського народу на полі шкіл народних, середніх і вищіх, 
займатися заснуванням і розвоєм руських шкіл, і піддержувати всякі справи 
публічного і домаш нього виховання на основі рідного язика руського..." 
[51]. Товариство докладало чимало зусиль до відкриття паралельних 
українських класів при Чернівецькій гімназії, сприяло відкриттю 
утраквістичної гімназії в м. Кіцмань (1904 p.), чисто української гімназії у 
Вижниці (1908 р.) Спочатку діяльність товариства не визнавала значна 
частина українського вчительства, затуманена москвофільськими ідеями, 
вороже ставилась до нього. Згуртувати педагогічну громадськість, на думку 
С.Смаль-Стоцького, допоміг би періодичний орган товариства. В 1888 році 
Смаль-Стоцький написав листа до Буковинського крайового сейму, де було 
сказано. Маю честь подати до відома Високому правительству, що стану 
видавати і редагувати часопись науково-педагогічну під назвою  'Руська
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школа", котра виходити буде чотири рази на рік, ... накладом товариства 
"Руська школа" [6]. П рограм а видання планувалась досить обширною 
наукові статті з різних галузей знань, особливо дослідження з українсько» 
літератури та історії, методичні та педагогічні огляди нових творів шкільної 
і наук ової літератури.

У часописі друкувались статті багатьох активних освітніх та 
громадських діячів Буковини, в тому числі і статті професора Смаль- 
Стоцького. Він висловлю вав думку про ге. що українська школа, на зразок 
кращих шкіл Європи, повинна будуватися, перш за все, на знанні рідної 
мови. Так, в статті "Н ова руська школа", говорячи про нову школу, яка 
виникла в Європі, автор підкреслив два важливих моменти: по-перше, ця 
школа грунтувалася на народній мові, а не на латинській чи 
церковнослов'янській, тому вона народна в своїй основі: по-друге, ця школа 
національна, і тому ефективність навчання в такій школі буде обільшою[7]. 
Автор вказував на значення мови для успіш ного розвитку освіти народу, 
зазначивш и, шо старі теорії про. окрему від народної, панську мову або про 
мовну тотожність з Росією остаточно відмираю ть. їм на зміну приходить 
упевненість, шо тільки на основі народної мови вже може зароджуватись 
літературна.

Протягом багатьох років велась боротьба за викладову мову у 
навчальних закладах Буковини га за введення фонетичного правопису. В 
1893 році М іністерство освіти й віросповідань дало згоду на використання в 
буковинських ш колах підручників з фонетичним правописом. Степан 
Смаль-Стоцькнй відреагував на цю подію ш видко, запропонувавш и 
використовувати в ш колах "Руську граматику", яку розпочав укладати 
разом з професором Гартнером у 1886 р. Коли у 1891 році «Руська 
граматика» була надрукована, то значна частина вчителів не сприйняла її. 
Це сталося, перш за все. тому, що підручник був побудований новим 
мовним принципом на основі ф онетичного правопису, з яким тодішні 
вчителі не були знайомі, оскільки навчалися за граматикою  "класичних 
мов". Вчителі, які звикли до правил, винятків, формул, зразків, не побачили 
цього у новій граматиці. На противагу старим, граматика Смаль- 
С тоцького детально розглядала звуковий склад слів, знайомила учнів "із 
звуковими законам и", часіково з акустичними і фізіологічними явищами, 
розглядала історичні зміни мови, тобто  "змальовувала живий образ 
української мови у сфері звуків [8].

У граматиці С м аль-С тоцького був цілком новий підхід до словотвору й> 
елементів літературознавства. Та найбільш е нововведень було зроблено у 
термінології. Старі грам атики використовували терміни, що базувалися на 
цсрковнословянській термінології: сушник, приложник, глагол. Нова ж 
граматика подавала інші терміни: іменник, прикметник, числівник, 
прислівник та інші, які були "прозорими" і зрозумілими. Ось як відізвався 
В.Сімович про новизну і рам а тики С м аль-С гоцького, сказавши, що всі 
терміни були «народні, українські, й неважкі, а для учнів дуже доступні, 
учневі вже з самої назви легко схопити, що такий термін означає. Тому ці 
терміни легко ввійшли у школу, їх сприйняли на західноукраїнських землях, 
на Наддніпрянщ ині, прийняла їх наука, й ними тепер користуються па всіх
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землях, де живе український народ» [8].
За досить короткий час граматика стала широковизнаним шкільним 

підручником. Популярність її була у використанні автором нового підходу 
до вивчення рідної мови. ^

Основним завданням шкільної граматики С .Смаль-Стоцький вважав 
ознайомлення учнів із законами літературної мови з метою підвищення 
культури розмовної мови. На думку Смаль-Стоцького, мовні явища 
потрібно вивчати як єдине ціле і не розчленовувати їх на окремі 
компоненти. Смаль-Стоцький вважав, що вивчення іноземних мов потрібно 
розпочати з "становиска руської мови" та рідної мови кожної 
національності. А при вивченні рідної мови враховувати принципи зв'язку з 
практичною діяльністю учнів.

багато прогресивних на той час педагогічних ідей розвитку системи 
національної освіти висловлював Смаль-Стоцький, намагаючись 
запроваджувати їх у школах Буковини.

Вважаючи мову основним чинником формування національної 
свідомості букониниів, професор Смаль-Стоцький активно працю вав над 
вивченням мовних питань. Гак, вивчивши проблему історії викладання 
рідної мови, він написав працю "Наука руської мови в школах середніх 
Буковини" та ряд інших наукових праць.

Степан Смаль-Стоцький, крім того, залишив у спадщину багато писаних 
і неписаних педагогічних законів, якими можуть користуватись шкільні 
вчителі, громадські діячі і батьки у вихованні дітей. Він не любив 
показовості у діяльності. На власному прикладі показав, як можна 
піднятися на вершину слави за допомогою  невпинної праці, спрямованої на 
розвиток національних ідей через процес формування системи національної 
освіти.
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Система освіти сьогодні покликана вирішувати завдання, спрямовані на 
формування навичок самостійної творчої пош укової роботи. Йде активний
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пошук таких форм організації навчальної діяльності, які 6 найкращим 
чином сприяли розвитку самостійною  мислення, творчого пошуку, 
зацікавленого ставлення до процесу пізнання..В  умовах перебудови вишо* 
н і к о л и  зростає роль самостійної роботи студентів.

У зв'язку з об 'єднанням педагогічною  училища та університету і 
виникненням нової структури, педагогічного училища університету, яке 
після проходження атестації має намір акредитуватися як коледж, 
змінюються мегодики і стиль проведення лекційних, лабораторних і 
практичних занять: ведення досконалого контролю  і об'єктивності оцінки 
рівня знань: матеріальне і методичне забезпечення спеціальною
літературою, посібниками. Якщ о раніше пріорітет надавався екстенсивним 
мегодам нарощ ування знань, що в свою чергу привело до непомірного і не 
завжди оправданого збільшення о б ’ємів- і числа навчальних дисциплін, то 
тепер переважаю ть інтенсивні методи навчання. Перш за все це передбачає 
більш глибокі знання як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін, 
розвиток навичок самостійного мислення, творчих здібностей майбутніх 
педагогів.

У даний час. в умовах гуманізації та індивідуалізації навчального 
процесу, освіта передбачає о б о в 'я зк о в е  оволодіння прийомами 
самостійного набуття знань і наступного творчого використання.

Існування комплексу ‘П едагог” , педагогічне училище - педагогічний 
факультет університету надає можливість створення наскрізних навчальних 
планів і про ірам . що в свою чергу дасть можливість активізувати 
навчальний процес, уникнути повторів в змісті матеріалу.

На початкових сгапах навчання в навчальному закладі важливо 
отримати о б ”єкзивну оцінку рівня підготовленості студента до вивчення 
кожної дисципліни, що в свою чергу дозволить своєчасно відкоректувати її 
викладання і правильно організувати самостійну роботу студентів. Такий 
своєрідний вхідний коні роль знань студентів дасть можливість зміцнити 
зв”язки циклових комісій для забезпечення методичної наступності у 
вивченні взаєм опов'’язамих дисциплін, а для загальноосвітніх дисцилін - 
посилити зв”язки вищ ої ш коли і шкіл 1 - II ступенів. Адже рівень 
викладання окремих дисциплін у ш колі, зокрем а фізики, хімії, анатомії, 
математики . рідної і держ авної мов не відповідає вимогам вступу до вищої 
школи. В даному випадку ускладню ється організація самостійної роботи 
студентами, особливо на початковому етапі навчання в педагогічному 
училищі.

Ш кола не прививає навичок самостійного оволодіння знаннями. Тому 
впродовж перших двох місяців навчання навчальною  частиною, цикловими 
комісіями, психологічною  службою  вивчається питання підготовленості 
сту-дентів (психологічної і навчальної) до умов навчання в училищі, 
визначається рівень їх знань,обізнаності, інтелекту, вміння не лише слухати 
й сприймати матеріал з уст викладача, а й працю вати самостійно. Як 
підсумок - проводиться -педагогічна рада з повісткою дня: “Адаптація 
студентів нового набору до умов навчання в навчальному закладі“.

Чинне місце у формуванні інтересу до самостійної пошукової діяльності 
належить лекційному курсу з педагогіки, що відображає складний творчий

67



шлях по здобуванню знань. Не менш важлива роль відводиться
семінарським і практичним заняттям.

Вже, починаючи з другого курсу, при вивченні тем загальної педагогіки 
знайомимо студентів з методами і прийомами ведення самостійної роботи 
Практично всі завдання з курсу педагогіки, які належить вирішити \ 
відповідності з програмою, передбачають самостійну роботу студентів.

Для прикладу, вагома частина самостійної роботи спрямована на | 
готовність студентів для спілкування з батьками як одного з найскладніших ; 
видів діяльності в дитячому садку, особливо для студентів на пробній та : 
переддипломній практиці.

При вивченні теми “Ф орми роботи дитячого садка і сім’Т* студеній 
отримують завдання скласти список публікацій з періодичних видань 
“Дошкільне виховання”, “П очаткова ш кола” , “Л астівка” , “Дитячий садок” 
“Розкажи онуку”, ” Палітра педагога” , науково-популярної серії 
“Педагогіка і психологія” , котрі можна було б використати при підготовці і 
до батьківських зборів, конференцій, вечорів для батьків; виготовленні ; 
папок-пересувок.

Зацікавленість студентів викликають завдання, пов'язані з і 
психологічним аналізом і самоаналізом педагогічної діяльності. Так при 
вивченні матеріалу пов”язаного з організацією  і проведенням ігрової 
трудової, побутової діяльності, студентам пропонується оцінити свої 
професійні вміння як керівника даного виду діяльності. Самостійний 
контроль і оцінювання результатів своєї навчальної роботи і на цій основі 
керівництво навчальним процесом оволодіння знань - одне з основних 
завдань навчання студентів технології пізнавальної діяльності. Вміння 
перевіряти самого себе, аналізувати наслідки своєї роботи, робити з цього і 
належні висновки належить до найважливіших навчальних умінь. Але саме 
вони найчастіше недостатньо формуються у студентів. Розум нерідко І 
говорить про потребу перевірити себе, але не завжди навчаю ть як це треба 
зробити.

З цікавістю ставляться студенти до виконання такого  виду самостійної 
роботи, як написання педагогічних творів, наприклад “Д итячий садок XXI і 
століття” , “Вихователь очима випускника” , “Вихователь майбутнього 
тощо. Такі твори даю ть можливість повніше, глибше осмислити свої 
відношення до педагогічної діяльності, себе як педагога, проявити свою ! 
громадянську позицію, педагогічну уяву.

У ході підготовки до підсумкової фахової атестації у випускних групах 
на уроках педагогіки, фахових методик практикуємо написання і
комплексних кваліфікаційних завдань, яким передує велика самостійна 
робота: аналіз наукової фахової літератури та періодичних видань, 
складання бібліографії з опрацьованих тем, психологічних характеристик 
вікових груп дітей-дошкільників, на основі яких плануються заняття та 
режимні процеси, опрацю вання творів дитячої художньої літератури.

Важлива роль у формуванні пош укової направленості навичок
самостійної діяльності належить курсовим роботам . Тем атика їх
різноманітна і охоплює різні проблеми, в тому числі і ті, над якими працкм 
навчальний заклад, циклова комісія педагогіки та  фахових методик, теми.
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п ов 'язан і з ювілейними датами видатних людей в ледагопш . Ми 
пропонуємо студентам розпочинати пошукову роботу з написання 
курсових робіт в кінні п”ятого семестру. На нашу думку, проміжок часу в 
1.5 року досить вагомий і достатній для того, щоб студент, працюючи 
самостійно та під керівництвом викладача, мав можливість результати своїх 
пошукових досліджень апробувати на практиці і як результат - оформити в 
курсову роботу.

Враховуючи можливості наскрізних навчальних планів між
педагогічним училищем як структурним підрозділом університету та 
педагогічним факультетом, дипломні роботи студентів факультету є 
продовженням змісту курсових робіт випускників училища.

С амостійна робота студентів с оді/им із основних резервів підвищення 
ефективності навчання. П роте часто норми часу на даний вид діяльності 
студентів не співпадаю ть з дійсними їх затратам и. Це пояснюється перш за 
все тим. що регулярний поточний контроль самостійної роботи студентів 
часто суттєво неможливий, крім тих випадків, коли виконуються домашні 
завдання з предмету чи здійснюється написання курсових робіт. Зокрема, 
при вивченні теоретичного матеріалу регулярно контролю вати і 
враховувати процес самостійного засвоєння навчального матеріалу 
практично не можливо.

Успіх самостійної роботи студентів визначається організаційними та 
методичними ф акторами. Д о організаційних відносимо: бюджет часу, 
літературно-методичні посібники. навчально-матеріальну базу для 
організації самостійної роботи. М етодичні фактори вклю чаю ть в себе: 
планування матеріалу з терміном виконання, засвоєння методів роботи з 
літературою , управління самостійною  роботою , створення стимулу для 
самое тій неї роботи.

Якщо наочно проаналізувати бю джет часу перш окурсника і студента- 
випускника. то більше вільного часу для занять самостійною  роботою  у 
випускників. Тому викладачам  фахових циклових комісій варто більше 
орієнтувати студентів на заняття творчою  самостійною  роботою . У 
перш окурсників же навантаж ення 40-41 тиж нева година згідно навчального 
плану. 1 тому викладачам , що працю ю ть на перших курсах, потрібно 
докласти максимум зусиль, щ об навчити студентів з перших днів 
перебування в навчальному закладі працю вати самостійно.

М етодичною  радою  училищ а проаналізовано забезпечення кожного 
предмету підручниками і навчальними посібниками для того, щоб 
поповнити їх відсутність методичними розробкам и, підручниками та 
посібниками, створеними в творчій лабораторії навчального закладу. 
Впродовж 1997 - 1998 навчального року вийшли з друку підручники та 
посібники: '‘Основи економ ічної теорії” ,’’Зош ит для читання в початкових 
класах” ,” Н авчальні психологічі кросворди” ,’’Тестові завдання з основ 
правознавства” , “Румунська м ова” та "Ч и тан ка” для навчання студентів 
румуномовних груп, “Обчислення невласних інтегралів методом гібрідного 
перетворення” - монографія в 3-х томах. А втори - викладачі училища - 
Алексеев A.C., Д унайна М .І., Іванчук М .Г., С лавінська С .М ., Курко Г.А.. 
Чурюк Н.В., Л учак І.В., директор училищ а В.А.Літовчснко.
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Методичні фактори самостійної роооти м аю іь особливо важливе 
значення в підготовні творчо мислячої о спеціаліста, тому маїеріали /тля їх 
організації повинні грунтовно готуватися викладачами (методичні вказівки, 
схеми, картки,технічні засоби навчання). Наприклад: самостійна робота 
студентів при вивченні курсу педагогіки складається із аудиторноі (на 
лекціях, практичних заняттях, гуртках, консультаціях в базових школах чи 
дошкільних дитячих установах) і позааудиторної (читальні зали бібліотек, 
вдома). Систематизуючи елементи самостійної роботи при вивченні 
теоретичного курсу доцільно виділити такі моменти самонавчання під час 
підготовки до лекції, самостійну роботу на лекції, самонавчання при 
вивченні лекційного матеріалу. Самостійна робота на лекції залежить від 
якості підготовки студента до лекції. Активна мислева діяльність, 
вирішення проблемних ситуацій в ході лекції, вміння грамотно вести 
конспект, діалог викладача і студента є основними моментами самостійної 
роботи на лекції.

Значні труднощі виникають у студентів - першокурсників в ході 
написання конспекту лекції. Тому на першій же лекції варто 
продемонструвати першокурсникам зразок найбільш важливої сторінки 
конспекту, розміщення матеріалу на сторінці зош ита. Звернули увагу на те, 
що варто залишити місце для поміток при самостійному опрацю ванні 
матеріалу. Проте, як би добре не засвою вав студент матеріал по конспекту 
лекції, підручнику, як би не вникав в них, готуючись до практичних чи 
семінарських занять, цього недос-татньо, щоб досконало оволодіти 
наукою по своїй спеціальності. Оволодіння наукою  немислсме без вивчення 
оригіналів теоретичних робіт. Звичайно, викладач не має часу та й 
можливості організувати вивчення такої літератури під час аудиторних 
занять. Цю роботу студенти покликані виконувати самостійно. 
Л.М .Толстой справедливо відмітив, що знання тільки тоді знання, коли 
вони набуті шляхом самостійної роботи власної думки.

Для правильної організації самостійної роботи студентів важливо мати 
об”єктивну інформацію про реальні затрати  часу на підготовку студентів до 
лекцій, семінарських та практичних занять, котрі можуть бути оцінені за 
результатами анкетування.

Але пе всі студенти вчаться в повну міру. Кращі з них, а також  більшість 
студентів І курсу в період адаптації працю ю ть самостійно 4-5 годин в день. 
Проте, на жаль, кількість таких студентів пе значна. Більшість тих, чия 
самостійна робота обмежується мінімальною підготовкою  до поточних 
практичних та семінарських занять і обмежуються прочиткою  конспектів 
лекцій чи матеріалу підручника. Т ака підготовка займає 1 , 5 - 2  години, а 
бувають дні (і то більшість), коли студенти не працю ю ть самостійно зовсім. 
Нерегулярність, епізодичність і поверховість самостійної роботи студентів - 
явище досить розповсюджене і стало основною  причиною  їх низької 
успішності.

В умовах реформування освіти навчальний процес не може бути 
успішним без правильної організованої і регулярної самостійної роботи 
студентів. Ось чому в документах про перебудову вищ ої і середньо - 
спеціальної освіїи підкреслюється необхідність значного розш ирення
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сам остій н ої навчальної робо їй студентів і суттєвого покрашення 
керівництва нею зі сторони викладачів.

SUM M ARY *
M-Sychova

T H E  SE L F - D EPEN D EN T W ORK O F T H E  STU D EN TS IS THE 
FACTOR O F EFFECTIVE EDUCATION

It is about mastering the m ethods o f self - dependent acquisition of the 
knowledge and creativ use o f them later on. In practical examples educational 
process can’t be successful w ithout rightly organized and regular self - 
dependent work o f the students. It is well - grounded in praktical examples. 
The ideas weri expressed as to the faktors, which have an influence on the self - 
dependent work o f the students.

УДК: 159.928
Сергій М арков

ІН Д И В ІД У А Л Ь Н О -П С И Х О Л О Г ІЧ Н І О С О Б Л И В О С Т І ТА 
ЗД ІБ Н О С Т І Т В О Р Ч О Ї О С О Б И С Т О С Т І

Індивідуально-психологічні особливості та властивості особистості 
можуть бути розглянуті як внутріш ньоособистісні структурні детермінанти 
творчої активності. Серед цих властивостей, у залежності від ступеня 
особистісної регуляції та міри насиченості їх соціокультурними цінностями, 
можна виділити: первинні риси темпераменту, здібності, а також  риси 
характеру та особистості.

Розуміння темпераменту як сукупності спадково зумовленої анатом о
фізіологічної, сенсомоторної та  нейродинамічної організації індивіда дуже 
близьке за змістом до поняття здібностей. Згідно з думкою Дж. 
Гілфорда(1934), Л . Терстона(І951), Я. Стреляу(1982), одна й та же 
властивість може одночасно виступати і як риса темперамента, і як 
здібність. У свою чергу. Н. 1. Рейнвальд (1987) розглядає темперамент, 
здібності та характер не як окремі властивості, а як синтетичні 
характеристики структури особистості, що вираж аю ть ії різні аспекти. При 
цьому темперамент відображ ує рівень інтенсивності діяльності, здібності 
характеризую ть можливості особистості по відношенню до цієї діяльності, а 
характер вираж ає узагальнені, фіксовані форми поведінки.

На думку С. Л. Рубінштейна(1946) та Б. Г. А нан’єва(1969), властивості 
особистості утворю ю ться внаслідок узагальнення, систематизації та 
закріплення психічних процесів. У зв'язку з цим Н. 1. Рейнвальд (1987) 
відзначає, що існування тако ї моделі генези відповідає традиційному 
діленню властивостей особистості на три основні групи - інтелектуальні, 
емоційні та вольові.

Водночас формування сталих властивостей особистості будь-якого рівня 
узагальнення і складності відбувається в процесі цілісних актів її взаємодії зі 
світом під впливом трьох взаєм опов’язаних чинників:

1. А ктуалізації генетично зумовлених нейрофізіологічних та 
сенсомоториих структур, які безпосередньо пов'язані зі спеціальними 
здібностями та  первинними рисами темпераменту.
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2. Впливів зовнішньог о середовища, що містять і цілеспрямовані
педагогічні дії.

3. Проявів усвідомленої внутрішньої позиції особистості, довільних актів
реалізації її ставлень до об'єкту, до себе та до самої діяльності.

На відміну від спеціальних, творчі здібності в більшій мірі визначаються 
двома останніми факторами, а саме: умовами творчої діяльності суб'єкта і 
його активно-творчою внутрішньою позицією. В процесі формування та 
розвитку особистості її взаємодія зі світом все більше ускладнюється, 
збагачується та наповнюється елементами творчості а самі властивості 
набувають вищого, якісно - своєрідного характеру.

В сучасній літературі здійснені численні спроби класифікацій та 
упорядковання різноманітних творчих здібностей. Водночас у багатьох 
випадках наведені системи не відрізняються повнотою  та ієрархічністю 
організації. Окрім цього, в різних класифікаціях здібності часто 
перемішуються з рисами особистості і. навіть, з творчими стратегіями, 
методами та прийомами.

Серед систем, в яких витримана “чистота” та якісна своєрідність 
творчих здібностей, можна виділити класифікації Д ж.Гілфорда( 1967,1983):
S. Coleman (1960); X. Гарднера (1993); А.Н. Лука(1978):
В.В.Рибалки( 1993,1996).

Дж. Гілфорд(1967) розглядав творчі здібності як характеристики 
дивергентного мислення, сутнісними ознаками якого виступають: 
оригінальність, здібність до перформулю вання, адаптивна гнучкість, 
спонтанна гнучкість, асоціативна швидкість, вербальна швидкість 
швидкість ідей, здібність до доопрацю вання, здібність до оцінки.

Заслуговує на увагу також  класифікація творчих здібностей, яку 
запропонував S. Coleman (1960). А втор виділяє такі якості, як відкритість 
новому досвіду, терпимість до конфлікту та двозначності, відсутність 
ригідності мислення, відсутність переконання в володінні відповідей на всі 
питання.

Особливий інтерес викликає класифікація X. Гарднера(І993), в основу 
якої покладена багаторівнева структура інтелекта. На думку автора, в 
основі багатоф акторного інтелекту лежать сім незалежних систем, що 
функціонують за своїми власними правилами. Так узагальнений інтелект 
постає у вигляді 7 часткових інтелектів, прямо пов'язаних з різноманітними 
видами творчої активністі:

1. Лінгвістичний інтелект розуміється як здібність використовувати 
мову для створення, переробки та передачі інформації.

2. Музичний - як здібність створю вати , виконувати музичні твори та 
одержувати від цього задоволення.

3. Логіко-матемсітичний - як здібність маніпулювати символами та 
знаками.

4. Просторовий - як здібність уявляти та маніпулювати в розумі 
ооєктами. створювати просторові композиції.

5. Тілесно-кінестезичний - як здібність формувати та використовувати 
рухові навички в спорті, виконавському мистецтві, ручній праці.
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в.Інтраособистігний - як здібність керувати своїми почуттями, 
використовувати їх в своїй діяльності.

1. Інтерособистісний - як здібність помічати й розуміти погреби а 
наміри інших, управляти ними, передбачати їх поведінку.

При ньому, на думку X. Гарднера. в силу спадкових та зовнішніх 
чинників у різноманітних людей здебільшого розвиваються ті окремі види 
інтелекту, які сприяють найбільш повній реалізації особистості.

Водночас М. Ранко (1990) писав, що в реальній творчій діяльності 
одночасно реалізується ціла низка когнітивних здібностей. Так, в основі 
розв 'язання конкретних життєвих проблем лежить взаємодія таких якостей 
як здібність та уміння виявляти проблеми, уміння генерувати ідеї їх 
розв’язання та уміння оціню вати їх еффективність.

Складність та багаторівненість творчої взаємодії особистості з 
зовнішнім світом зумовлю є існування ієрархічної системи механізмів 
творчості , кожний з яких слугує ядром специфічних здібностей, що 
забезпечують успішність та  продуктивність цієї взаємодії. В основу 
організації багаточисельних творчих здібностей особистості може бути 
покладена певна вихідна матриця творчості, яка конститую є творчий діалог 
особистстості зі світом.

Вихідна матриця творчості
Універсаіьні механізми

Трансформація - зміна структури | 
об 'єкта. яка призводить до | 
народження нової якості

Бісоціація - сполучення, синтез 
віддалених структур та значень

А ксіологічний компонент
Ідеалізація- виявлення та

конструю вання ідеальної сутності 
об'єкта

Проблематизація - пошук, 
визначення та розв'язання 
суперечностей об'єкту

Когнітивний компонент
Децентрація  - генерування 

різноманітних точок зору на о б 'єкт , 
руйнування ш аблонів і стереотипів

Симплізація - спрощення та 
прояснення сутності об'єкту

Емоційний компонент
Ідентифікація - ототож нення 

себе з об 'єктом , вживання в нього
М едитація  - відсторонення, 

чуттєва ізоляція від об 'єкта
Діяльнісний, поведінковий компонент

Самоактуалізація - найбільш 
повна та спонтанна реалізація 
можливостей та резервів

Персоніфікація - наділення об'єктів 
активністю , використання їх енергії 
та можливостей

Ін т егр а л ь н а  си ст ем а  т в о р ч и х  зд іб н о с т е й  о с о б и с т о с т і.
Універсальні здібності, як і пов'язанні з активністю  “творчого-Я1',- це

здатність до:
1. С творення поліфонічної, багатосмислової моделі дійсності та вільного 

маніпулювання її просторовими, часовими та змістовними 
характеристиками.
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2. Трансформації, переф ормулю вання і реорганізації.
3. Інтеграції, балансу, гармонізації та взаємоузгодження ознак 

відображених об’єктів.
4. Гри елементами, образами, поняттями за  смислами.
5. Творчого синтезу, до об'єднання несумісних сфер реальності, 

зближення віддалених понять та зведення суперечностей.
/. Ідеалізація, - це здібність до:
1. Цілісного, синкретичного сприймання дійсності, здібність одночасно 

утримувати в полі уваги різноманітні характеристики об'єкту (ш ирота та 
розподіл уваги).

2. Доопрацю вання, вдосконалення об'єкту, до його поліпшення та 
гармонізації.

3. Передбачення, прогнозування та випередження подій.
4. Панорамного бачення, до суміщення та  ’ накладання" "минулого", 

"майбутнього" й "теперешнього часу ".
5. Розкриття нових смислів , до оперування ними, до наділення ними 

предметів і подій.
6. Сприймання єдності світу, до розуміння потайних зв'язків та схожості 

явищ, до встановлення аналогій та бачення подібного в різноманітному.
7.Інтуїтивного прийняття рішень, до узагальнень і висновків на основі 

недостатнього числа ознак.
10. Трансценденції, до подолання агомарності, замкнутості, 

ситуативності. 8. Здатність бачити в частині ціле, в явищі - закон, в 
реальності - ідеал.

9. "Здібність творити чудеса"(Є. Торранс).
2. Проблематизація,
1. Чутливість до суперечностей, недосконалостей, прогалин, деформацій 

та недоліків об'єкту.
2. Зіркість у пошуку проблем, здібність знаходити, загострю вати та 

формулювати проблеми, бачити їх у повсякденному та зрозумілому.
3. Здібність виділяти протилежності, усвідомлювати відмінності та 

навіть загострю вати їх.
4. Здатність до творчого аналізу, до розкладання об'єктів на компоненти 

та ознаки, уміння бачити різноманітне в подібному.
5. Здібність розв 'язувати  проблеми та конфлікти.
6. Здібність виявляти, приймати та розв'язувати парадокси; "знати, що 

ти не знаєш" (К. Тейлор).
3. Децентрація
1. Легкість та швидкість генерування ідей та гіпотез.
2. Легкість, багатство та швидкість асоціювання.
3. Гнучкість мислення - здібність швидко та легко переходити від одного 

класу проблем до іншого.
4^ Здібність до подолання інерції мислення, до відмови від звичних 

засобів, методів та закономірностей.
5. Здатність до антизчеплення, до розриву звичних зв'язків, до подолання 

функціональних фіксованностей, шаблонів та стереотипів.
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6. Здібність до знаходження нестандартних рішень, встановлення нових 
несподіваних зв'язків, до генерування оригінальних асоціацій.

7. Здібність до гнучкого переключення уваги від суб'єкту до об’єкту, від 
загального до часткового, від системи до над - та підсистем від 
тепереш нього часу до минулого та майбутнього.

8. Здібність використовувати стару інформацію новим способом.
9. Здібність сприймати та  дивуватися новому, незвичайному га 

таємничому. "Здібність до здивування с ознакою  філософа” (Сократ).
10. Здатність справлятися з новим, несподіваним, непередбаченим.
4. Симплізація, - це здібність до:
1. Спрощ ення, прояснення, організації складних об'єктів, подій, 

проблем. Г
2. Відкидання несуттєвого, другорядного.
3. Створення різноманітних копій та моделей об'єкту, до створення 

ємних символів та метафор.
4. Виділення головного, суттєвого, визначення ключових ознак, 

провідних функцій об'єкту.
5. Л атерального, "бокового” сприймання, здібність уловлювати тонкі 

вібрації, слабкі, але значущі та  корисні сигнали.
6. Бачення тонкощ ів, нюансів та деталей, що розкриваю ть сутність 

об'єкту.
7. Здібність давати ємне, стисле та ясне визначення.
8. Чіткості, ясності, граціозності та прозорості думки.
9. К оагулю вання та узагальнення операцій.
10. Класифікації, систематизації та структурізації об'єктів та явищ.
І і. Зближення та зм істовного стиснення та узагальнення понять, 

виділення найбільш загальних законів та принципів.
12. Конструктивної критики.
13. Здібність давати  оцінку.
14. Висловлення невимовних феноменів та  досвіду.
15. Знаходження порядку в хаосі, симетрії в асиметрії.
5. Ідентифікація, - це здібність до:
1. Переживання почуттів інш ого, до "емоційного та смислового 

резонансу" з ним.
2. Ввживання та проникнення у внутріш ній світ живих та неживих 

об'єктів, до сприймання та  бачення світу з їх позицій, до переживання їх 
прагнень та бажань.

3. С приймання внутріш нього ритму, якісно специфічного, власного часу 
об'єкту.

4. Ідентифікації з вищ ими цінностями, космічним розумом, ідеалом, 
здатність до пікових, трансперсональних переживань краси, гармонії та 
єдності світу.

6. М едитація.
1. Здібність до емоційного відсторонення від об'єкту, здібність до 

безстороннього, неугіередженого споглядання.
2. Здібність до звільнення від егоістичних мотивів та суб'єктивносгі. 

здібність "цілком упускати з уваги власний інтерес"(А. Ш опенгауер).
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3. Здібність поступатися, відмовлятися від своїх позицій, бажань, та 
спрямувань; здібність "народжуватися ще раз".

7. Самоактуалїлація, - ис здібність до:
1.Спонтанного, щ ирого саморозкриття, до повної самовіддачі.
2. Імпровізації.
3. Смомобілізації своїх потенцій та резервів.
4. Здійснення зусилль.
5. Втілення задумів та реалізації ідей.
8. Персоніфікація, - це здібність до:
1. Самообмеження власних дій, до мінімізації втручання в події та до їх 

активного споглядання.
2. Делегування своїх функцій та обов'язків, здібність до стимулюючого 

контролю.
3. Активізації об'єктів зовніш нього світу, до їх одушевления, наділення j 

самостійністю та активністю.
4.3дібність надавати свободу зовнішнім об'єктам, дозволяти їм 

спонтанно реалізовуватись та самоздійснюватися.
5. Здібність створю вати творчу, стимулюючу атмосферу . здібність 

надихати, викликати віру в свої сили.
6. Здібність віддаватися волі обставин, підкорятися неминучому.
7. Здібність "плавати під парусами" - використовувати енергію обставин, 

досвід та можливості оточуючих людей.
Застосування вихідної матриці творчості як основи організації 

різноманітних творчих здібностей, дозволяє звести їх в єдину, 
взаємоузгджену систему, елементи якої не суперечать, а взаємодоповню ю ть 
та взаємопідсилюють один одного.
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SU M M A RY

S. M arkov
INDIVIDUAL- PSY C H O L O G IC A L  FEATU RES AND A B ILITIES O F  

CREA TIV E PER SO N A LITY
The variant of integrated, m anyfactors system of creative abilities is 

suggested. The given conception is based on the prim ordial creative matrix, 
which consists mullylevels system of vital mechanisms o f creativity.

It is about mastering the m ethods o f self - depen dent acquisition of
now e ge and creativ use o f them later on. In practical examples

76



educational process can’t be successful without rightly organized and regular 
self - dependent work of the students. It is well rounded in praktical examples. 
The ideas wcri expressed as to the faktors. which have an influence on the seh - 
dependent work o f the students.

Огуй О.Д.
Н Е Й РО Ф ІЗІО Л О Г  ІЧ Н І А С П ЕК ТИ  Ф О РМ У В А Н Н Я  ЗНАЧЕННЯ

1. У сучасному мовознавстві серел ЗО основних визначень значення 
виділяються три основні групи семантичних концепцій, що частково 
виключаю ть одна одну [див. огляд: 19]. Ці три підходи (реляційний. 
субстанціональний та інформаційний) не можуть на феноменологічно- 
структурному рівні поєднуватися для пояснення процесу творення значення 
із образу оточую чої дійсності. Дотичним місцем, де могли б зустрітися різні 
його теорії, є головний мозок (ГМ ), в якому породжується і через який 
реалізовується лексичне значення. Розглянемо основні набутки в різних 
науках, намітимо перспективні напрямки для дослідження.

Психологи, що займаю ться проблемами мозку та мовлення, дедуктивно 
приходять до цікавих результатів (див. концепцію мовомислення 
Л .С .Виготського). Цікаві спроби власної інтерпретації роблять фізіологи та 
нсйропсихологи, що. аналізую чи процес функціонування мозку, переходять 
останнім часом від хірургічних розтинів чи нейропсихологічного аналізу 
мовної поведінки нейрохірургічних хворих (А .Р.Лурія) до найновіших 
гомографічних методик [див. огляд у: 6]. П оза увагою  не залишаються й 
умовно-рефлекторні методики, генетичні, цитохімічні, електроміскопічні. 
нейрофізіологічні, елекгроенцелографічні (ERP; EEG) та  ауторадіоірафічні 
методи дослідження). На цій методичній основі нейро- та патолінгвісти 
розвиваю ть лінгвістику II (б іологічно-ф ізіологічного виду). Отримані 
експериментальні дані залиш аю ться невідомими для лінгвістики І 
(феноменологічно-структурного виду). Саме тому, за Т .Баллмером [11, 
с. 174], на часі о б ’єднати площ ини лінгвістики 1 та лінгвістики II як 
об ’єктивні та  суб'єктивні принципи дослідження.

Завдяки цьому видається за можливе саме у мозку шукати основу для 
формування і функціонування значення (з подальшим проявом полісемії).

2. Б у д о в а  м о зк у  т а  й ого  м о р ф о л о г іч н о -ст р у к т у р н а  о р ган ізац ія
М озок є. надзвичайно складним диференційования цілим з динамічно 

локалізованими функціями, що нейронами пов’язується з усім організмом* 
[8, с .29-31]. Як відомо, телеицефалон чи кінечний мозок, структурні частини 
якого важливі для подальш их описів, складається із двух півкуль (правої та 
лівої, далі ПП та Л П ), що містять неокортекс (сіру речовину) та білу 
речовину півкуль (головним чином аксони). Інші ділянки сірої речовини 
таламус та гіпоталамус знаходяться в проміжному мозку. Л імбічна 
система лежить на межах між півкулями та стовбуром мозку. Ретикулярна 
формація, що забезпечує гомеостаз організму, знаходиться в мезенцефалоні 
чи середньому мозку. П родовгуватий мозок заднього мозку є своєрідним 
продовженням спинного мозку в черепі.
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Розглянемо морфологію мозкових структур, проаналізовану на основі 
описаних вище методів. Функції головного мозку реалізуються у тісній його 
взаємодії різних його систем: проекційних, асоціативних, інтегративно- 
пускових, лімбіко-рстикулярних, що складають певні блоки [1, с.74]. 
Перший медіобазальний активаційний блок утворюють лімбіко- 
ретикулярна та інтегративна система, причому перша енергетично 
забезпечує емоційні, мотиваційні та емоційно-вегетативні процеси, а друга 
-  інтегративно-пускова система -  сенсорно-біологічну конвергенцію 
моторної діяльності. Поєднання цих систем підтримує гомеостазис 
організму.

Проекційні системи пов’язані перш за все зі сприйняттям, аналізом га 
динамічною переробкою збуджень за властивими їм модальностями. 
Асоціативні системи забезпечують аналіз та синтез різномодальних 
збуджень у новому більш складному інформаційному візерунку. Певним 
мостиком між цими системами служить гіпокамп, що регулює складні 
форми людської поведінки. Взаємодія цих систем має динамічний характер 
як на поведінковому, так і на нейронно-синаптичному і молекулярному 
(нейро-хімічному) рівнях. Необхідною основою для цього є 
мультифункціональність коркових формацій. Тому мозкові системи є 
функціонально нерівноцінними, бо виконуючи генетично притаманні їм 
функції можуть підтримувати й діяльність специфічних (асоціативна 
система підтримує, наприклад, перцептивну функцію сенсорних систем) [1, 
с.76].

Як відомо, основну масу мозку складає нервова тканина, утворена 
нейронами та гліальними клітинами з їх відростками. Сукупність нервових 
клітин (нейронів) утворю є т. зв. сіру речовину кори (загальною  сукупність 
14 млрд. клітин), а відгалуження нервових клітин -  аксони -  складаю ть білу 
речовину підкірки. Саме кора головного мозку містить переробні центри 
(екстеро- і пропріорецептори) різних органів чуття (аналізатори): слух, 
зорова система, хімічні відчуття тощ о, організовані за принципом 
проекційних полей Пенфілда.

4-й (аферентний) та 5-й (ефекторний) прош арки кори центрульних 
частин аналізаторів відповідаю ть за елементарні функції відчуття (зір; слух 
тощо) та за моторику. Саме тут, напевно, можна локалізувати розуміння 
значення як образу дійсності. Н ад первинними чи проекційними зонами 
мозкової кори (тобто над центральними ділянками аналізаторів) 
надбудовуються більші за площею вторинні зони “коркових ядер” цих 
аналізаторів, розміщені у 2. га 3. асоціативних прош арках. За нейронною  
будовою у них переважають нейрони з короткими аксонами та зірчасті 
нейрони. Саме в тіменно-потиличній долі (психосенсорному корковому 
полі) перероблюються всі зорового відчуття до його освідомленого 
цілісного образу, а сума оптичного досвіду відповідно зберігається до того 
моменту нагадування. За А .Р.Лурією  [8, с.ЗЗ], саме тут відбувається 
переробка^ образу на його характерні ознаки. Останні складаю ть 
інформаційні коди, які, на думку Аткінсона, є основними для мислительної 
діяльності. Пошкодження цієї ділянки унеможливлює сприйняття цілісних
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зорових образів. Тому цю ділянку можна було б вважаги місцем 
формування значення як уявлення.

Над вторинними зонами лежать іерціарні (чи третинні) зони 
‘’перекриття” , які сформувалися на найпізніших етапах еволюції і тому 
відповідають за складні форми орієнтувальної діяльності на основ» 
взаємодії різних аналізаторів. Нейрофізіологи відрізняють дві великі 
третинні області мозкової кори: зона ТРО  (тім’я, висок, потилиця) га 
передня (префронтальна зона), які отримую ть афферентні імпульси через 
вторинні зони зорового бугра. Провідну роль відіграють “хвостаті 
нейрони” , за допом огою  яких, за сучасними дослідженнями [1. с.79]. 
виконуються критичні функції в гіпокамиі Завдяки цьому утверджується 
регулююча функція другої сигнальної системи (І.П .П авлов) і саме в 
наведених вище зонах та гіпокампі можна було б локалізувати, з одного 
боку, розуміння значення як поняття чи верифікуючу концепцію значення з 
іншого.

3. А сп ек т и  ф у н к ц іо н у в а н н я  Г \1  на н ей р он н ом у  р івн і, й ого  поруш енн я  га 
сем а н т и к о ф о р м у ю ч і п р оц еси

Ф ункціонування мозку базується на т. зв. рефлекторній дузі: сигнал з 
рецептора як збудження перетворю ється на специфічний вид енергії, який 
афферентними шляхами поступає до аналізатора і звідти як розпорядження 
передається ефферентними шляхами на еффекгор - спинний мозок. Дія 
рефлекторної дуги грунтується на властивостях нейронів передавати 
відповідні збудження. Щ об розуміти принцип творення значення, 
зупинимося спочатку на структурі нейронів, потім розглянемо механізм 
його дії.

Нейрон складається із клітини чи соми (тобто енергетичного центру - 
оточеного діафрагмою  з ліпідної основи), одного аксона (0,1 мм - 1 м) як 
передаточної системи до рецептора, та маленьких відростків -  дендритів 
(1000-10000 шт.). Аксони поєднуються з іншими аксонами, дендритами та 
перикарією тисячами синапсів (своєрідних змичок), що виконують функцію 
передавання інформації. Ж ивлення нейронних ансамблів відбувається за 
рахунок окислення глю кози, що продукує молекули аденозинтрифосфорної 
кислоти (АТФ ), а їх функціонування -  на основі взаємодії аксона, синапсів 
та медіаторів [10, с.60-78]. Зупинимося на принципі дії нейрона.

М еханізм дії нейронів, враховую чи сучасні біохімічні та біоелектричні 
концепції, можна спрощ ено описати наступним чином: збудження
рецепторів активує певну кількість поєднаних синапсів між задіяними* 
нейронами. Активація відбувається за допомогою  біля ЗО медіаторів 
(хімічних речовин), які, висипаю чись через аксони, то закриваю ть, то 
відкриваю ть іонні канали у постсинаптичних мембранах. Залежно від того, 
які іони заходять чи виходять, виникає різниця потенціалів кліткових 
мембран, що грунтується на різниці іонів натрію та калію. Внаслідок цього 
породжується струм до ЗО мікровольт. М едіатори, які проходять до 
постсинаптичної щілини, залиш аю ть на ній завдяки різниці потенціалів 
певний слід, що простежується за допомогою  електронного мікроскопа. 
Цей слід (енграмма за Огден/ Річардс) закріплю ється при повторній 
активації синапсів. Внаслідок цього утворю ється ланцю жок пов’язаних між
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собою нейронів, який зберігається у пам’яті як певна інформація [точніше 
див. молекулярні та клітинні механізми у: 10, с.60-78; 22, с. 123]. Подібна 
зміна синаптичних сіткових поєднань у процесі сприйняття є загальною  
основою мислительних та навчальних процесів [t22. с. 122]. Синаптичній слід 
в одному синапсі можна наближено розглядати як інформаційну ознака 
(ссму?), об’єднання декількох синапсі в (нейронний ансамбль) між 
зірчастими нейронами є, ймовірно, значенням слова, ланцю жок таких 
поєднань міг би орієнтовно бути для логіки судженням, а для лінгвістики 
глибинним реченням.

Якщо сигнали не поступають, то наступає процес забування, при чому 
при нагадуванні з’являються й нові нейронні поєднання, що частково 
спотворюють інформацію. При певних психічних захворю ваннях (як, 
наприклад, шизофренії) виникає розімкнення синаптичних “змичок” і 
пошуки нових дендритів [10, с.74], наслідком чого є “розпад понять” [12, 
с.7] у формі специфічних шизофренічних реакцій (відповідь хворого: "біль - 
це ніби червяки так холодно повзуть по мозку"). Аналогічні процеси 
характерні для уяви та творчості, причому значне навантаження лягає на 
лімбічну систему.

Зазначимо, що нейронні збудження (як своєрідний залп різницею 
потенціалів) мають значення лише відносно до інших збуджень, тобто вони 
є залежними від “нейронного контексту” . Будучи значеннєво нейтральними 
в нейрональному відношенні, збудження складаю ть у функціональному 
відношенні певну сукупність, що взаємодіє за принципом 
високоступеннсвої дистрибутивності (hochgradige D istributivitdt) з іншими 
збудженнями у мозковій сітковій структурі та закріплю ється повтореннями 
[пор. 20, с.366/. Подібний принцип функціонування нейронів корелює з 
епідигмагичними (сукупність), парадигматичними (сітка) та 
синтагматичними (дистрибутивність) відношеннями в семантичній системі 
слова.

4. Н ей р о ф ізіо л о г іч н і м ех а н ізм и  ф у н к ц іо н у в а н н я
Нейрофізіологічно це можна перевірити за допомогою  

психолінгвістичних експериментів зі здоровими піддослідними (Ж инкии) І а 
нейрофізіологічних експериментів з хворими, які мають блокування у 
мовній переробці внаслідок пошкоджень мозкової структури (Лурия, Roth, 
Weigl), що допом агаю ть локалізувати багато важливих функцій та на цій 
основі отримати цікаві лінгвістичні висновки.

Частини мозку, які спрощено можна уявити як двовимірниу матрицю 
нейронів [22, с. 112], динамічно та відносно асиметрично спеціалізовані. 
Права півкуля відповідає за перцепцію, образну обробку образів, емоційну 
просодію та коннотацію. Вона забезпечує мимовільне мнестичне 
запам’ятовування та допом огає сприймати конкретну лексику (переважно 
іменники) на лексичному рівні 14-річної дитини (з синтаксичними навиками 
2-3 річної дитини) [16, с.43]. Л іва півкуля (ЛП), що опіковує на основі своїх 
аналітико-ідентифікуючих, числових та пропозиційних задатків логіко- 
мислительні процеси, пов’язана зі складними довільними формами 
запам ятовування як своєрідними процесами кодування. Оскільки саме в 
ній містяться величезні словникові запаси зі схемами семантичної
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класифікації, її можна позначити як вербальна півкуля [ІЗ. С.220Ї 
Д ослідж ення за допомогою  ЯМ Р та П ЕТ засвідчують, що при ген ер \  в а н т  

і  мови в ПЛ спостерігається збільшення гальмуючого локального мозкового 
кровотоку. Цим забезпечує і ься діяльності центру Брока у ЛП. що свідчить 
про в заєм одію  двох півкуль [6, с.120].

Кодування вербального матеріалу відбувається за провідною участю 
лівої півкулі; перцептмвний матеріал кодується під керівництвом правої 
півкулі [5, с.106]. При цьому інформація зберігається і на основі своїх 
неспецифічних ознак -  для перцептивного матеріалу відбувається 
дублювання у вигляді його вербалізації; для вербального ж додатково 
кодуються його акустичні, графічні га перцептивні характеристики. Пошук 
відповідного матеріалу (слово, картини) проводиться за допомогою 
провідних ознак; у піддослідних з певними порушеннями мозку останні 
компенсуються специфічними ознаками.

Дані, отримані за  допом огою  КТ. ПЕТ га Я !V1 Р [6, с .119], показують 
певну локалізацію  сприйняття слів на слух (дно сільвіевої борозни, шо 
відділяє вискову долю), граф ічного сприйняття (нижній відділ задньої 
області лівої лобної долі) та  інших характеристик. Лексичний блок 
найменування знаходиться на двох чи більше ділянках у басейні середньої 
мозкової артерії біля основи роландової борозни заднього відділу лівої 
лобної долі (центр Брока). П одразнення цих ділянок викликає семантичні 
помилки, як засвідчує дослідження 117 хворих за допомогою  КТ та ЯМ Р і, 

і паралельно, за допом огою  електричного подразнення [6. с .115-119]. 
Порушення вискового центру мови (центр Верніке). що управляє функцією 
зв'язку слів з предметами та явищ ами, які вони позначаю ть, викликають 

[ сенсорну афазію - лю дина може вимовляти слова, але не розуміти того, що 
І їй кажуть.

Лексика (як ментальний лексикон) ментально членується та 
систематично орган ізована у вигляді певної сітки [див. 13, с.6] слова 
пов’язані одне з одним асоціативно і їх презентація відбувається чи за 
звуковими, чи за понятійними категоріями. Якщ о афатичним піддослідним 
назвати декілька компонентів із якогось-небудь семантичного поля, то 
хворі згадую ть про інші компоненти поля чи їх домінанту (brotchen замість 
senmiel; hose замість bluse; reden замість debattieren). У такий спосіб 
активується відповідне семантичне поле, ймовірно, фреймового типу чи 
його змістовна сфера, проте доступ до правильного елемента виявляється 
порушеним і тому вибирається по змозі будь-який, але часто* 
змістоспотворю ю чии елемент поля [18, с.20].

При пошкодженні височних відділів лівої півкулі порушуються смислові 
тріади слів; пош кодження задніх відділів лівої півкулі зменшує 
продуктивність відтворення слів у тріадах. При пошкодженнях тім ’яного 
відділу правої півкулі порушується пригадування словесних тріад, 
пов’язаних між собою  за фонетичними характеристиками [5, с.107]. Це 
вказує, за У.Ендером [13,* с.2І0], на зв’язок між ускладненнями в 
найменуванні та дерангуванням семантичного поля. Подібні ускладнення 
спостерігаються на матеріалі типічних афазій та їх наслідків [12, с.5-8].
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За когнітивно-психологічними експериментами, звукові та змісіови { 
гріади зберігаються окремо (у своїх полях), при презентації якогось слова 
з'являється його “маска” (набір елементарних ознак), з яким воно І 
зіставляється. Маска полісемічного слова, що з ’являється при презентації 
звукового форматива, включає в себе найоільш характерні компоненти | 
своєрідне “загальне значення”, яке через 200 мсек змінюється всіма 
значеннями [14, с.293-295]. Як бачимо, полісемія грунтується на “виклиці 
відповідних “значень” (із їхніх асоціативних чи парадигматичних полей) до 
власного формативу. Саме тому повинні існувати певні правила цього І 
асоціативного об ’єднання, які слід шукати у відображуваній дійсності та 
мові.

За відомими дослідженнями І.Сеченова 1878 р., при пошкодженнях І 
тім’яно-потилочної області порушується симультанний синтез елементів у І 
просторових групах (наприклад, брат батька - ?). Інакше кажучи, так звані | 
аферентно-моторні, сенсорні, оптично-мнестичні, акустично-мнестичні І 
афазії порушують парадигматику. При ушкодженнях лобних та лобно- 
вискових (пердніх відділів) ГМ розпадається сукцесивний синтез елементів у І 
послідовні, серійно-просторово-часово організовані ряди [8, с.92]. Як j 
бачимо, динамічна, ефферентно-моторна афазія порушує синтагматику і і 
акустико-мовленнєві процеси. Отже, в цих областях “локалізується 
концепція значення як результат семантичного поля чи контексту.

Функції мозку є системно залежними - пошкодження обмеженої І 
локалізованої дільниці кори ГМ порушує не один, а велику групу психічних 1 
процесів [8, с.19]. Порушення мовного центру Брока (1861), що І
розташ ований у задньому відділі нижньої лобової звилини ЛП викликаї І 
мовні розлади та  моторну афазію; пошкодження центру Верніке (1874 І 
задня третина верхньої височної звилини) приводить до втрати звукової ] 
мови та порушує фонетично-графічний аналіз.

На основі цих фізіологічно-нейролінгвістичних спостережень можна І 
локалізувати значення абстрактного слова (як сукупність певних ознак) в 
лівій півкулі (лобово-вискової ділянки). Звукові формативи зберігаю ться у 
правій півкулі. Саме в цьому плані значення може виступати о б ’єктом 
нейролінгвістики, де конкретний механізм його творення слід досліджувати 
на синаптично-молекулярному рівні. П роте справжнім значенням (з його 
епідигма-, синтагма- та  парадигматичними відношеннями) воно стає лише 
як функція всього мозку і може бути аналізованим лиш е на основі аналізу 
мовного матеріалу. На заувагу Р .Л утцайєра [18, с.24], ”ми знаємо занадто 
мало, щоб бути в спромозі на рівні фізіологічної реальності робити 
змістовні висловлю вання” . Д о цього ж висновку зводяться узагальненні 
спостереження про формування ментального лексикону, які пропонує 
А.А.Залевська [4, с. 15-48].

6. Ін ф орм ац ій н і та  д ія л ь н існ і а сп ек т и  (п р и  в р а х у в а н н і н ей р ол ін гв іст и ч н и ч  
та  к огн іт и в н о п си х о л о г іч н и х  д о с л ід ж е н ь )

Якщо брати до уваги досягнення сучасної когнітивної психології, 
фізіології та кібернетики (як інформатики), то процес комунікації можна 
схематично описати як процес реалізації мовних задатків і їх сприйняття іа 
мовний акт водночас. Іншими словами, комунікація складає собою  процес
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кодування га декодування, які грунтуються на сприйнятті реалізованих 
мовних задатків. Зупинимося на них детальніше.

Процес сприйняття оточую чої дійсності породжує певний 
інформативний зміст у свідомості як відображення характерних озн 
оточуючої дійсності, часто глибоко індивідуальних за своєю суттю. Ці 
когнігивні відображення та узагальнення релевантних аспектів із життєвого 
досвіду окремої людини чи багатьох поколінь можна розуміти в 
інформаційному відношенні як щонайменші, паралельно закодовані 
послідовності сигналів чи інформаційні множини. При тому як результат 
сприйняття в гінгаліях ГМ кодується не ввесь образ, а лише дія, я к у  в і н  

викликає у пережитих ситуаціях, у вигляді мінімальних ознак [пор. 7, с .7Ц  
за яким значення зберігається лише віртуально - як фізіологічно сформовані 
мозкові констеляції, шо здатні реалізувати суб'єктивний образ об'єкта.

Тому Г.Ганзак [15, с.21: див. 4. с.59] описує значення як паралельно 
закодовану матрицю  у певну кількість бітів (Bitmuster), що містить 
найважливіші відібрані, кодифіковані, абстрактні ознаки як своєрідну 
інформацію для встановлення регістру. Кількість ознак та принцип їхньої 
побудови залежить у кожному окремому випадку від поінформованості 
користувача цією мовою. Лексичний інвентар стає своєрідним адресним 
регістром. У такий спосіб учасник комунікації надає результату сприйняття 
певне звучання із цього регістру, яке слухач в стані декодувати. Між 
словами є значна різниця: автоссмантика (повнозначні слова) є
відповідними вказівками на адреси розміщ ення у мозку (Speicheradressen), 
за якими розміщуються певні ш аблони (Einstellungsschablonen) для 
лю дського мозку, а неповнозначні слова та граматичні засоби є вказівками 
на поєднання цих ш аблонів [15, с.24]. М ислення відбувається за допомогою  
цих мовних операцій, тобто  через мову.

М овна спроможність мовця/ слухача (Sprachvcrnm gcn) полягає, за 
Ф .Гундснурш ером, в тому, що “з одного боку мовець може продукувати 
синтаксичні конструкції, підпорядкувати їм значення та їх артикулю вати, з 
іншого і в тому, що він в стані скласти певні інтуїтивні судження про 
внутрішню організацію  речень" [17, с.8]. Іншими словами, кодувальний 
процес стосується спільного вербального та образного коду у поєднанні з 
граматичним матеріалом [13, с .2 14].

Процес кодування охоплю є, за А .Р.Лурія [9, с.75], який зумів довести 
інтуїтивні передбачення породж ую чої граматики Н.Хомського, певні етапи: 
а) загальний задум висловлю вання; б) перехід до побудови його мовної 
схеми; в) формування розгорнутого мовного акту на основі лексичних 
компонентів та синтаксичних відношень. Процес декодування відбувається 
за когні гивно-психологічними експериментами А.Ф рідерічі [21, с.49] у такій 
послідовності: а) аналіз граматичної (спочатку поверхневої, а потім 
глибинної) структури повідомлення (до 160 мсек: передня частина ЛП); б) 
виділення лексичних значень із сукупног о контексту речення (мовного акту) 
та їх декодування (від І00 до 600 мсек); в) зіставпий аналіз лексики з 
синтаксичними структурами, що допом агає засвоїти загальний смисл 
речення (після 700 мсек).
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Для здійснення процесу комунікації мова повинна бути дещо 
надлишковою та нечіткою, щоби виразити нечіткі відбитки у свідомості (як 
нейронпі енграми) за допомогою  синтагм та синтаксичної семантики не 
кажучи нічого про інші системні відношення. Внаслідок надлиш ковосп 
спочатку на рівні слова, потім на рівні речення та тексту з ’являються 
постійно нові кумулятивні відбитки в свідомості (як мовні значення) 
зумовлені взаємодією мови, дійсності та мовця.

Комунікація стає можливою завдяки активації значень в тій мірі, 
наскільки слухач в спромозі робити одинакові функціональні оцінки 
завдяки навикам, яким його навчили в дитинстві, та ідентифікувати їх 
одинаковим кшалтом, що і його партнер. Це стосується в першу чергу 
адресів до своєрідного банку даних, властивого слухачам та мовцям. Якщо 
адреси не співпадають, то ненавмисно може виникнути непорозуміння (як 
своєрідна “катастрофа слухача”), а навмисно -  гра слів.

Звідси видно, що процес комунікації проходить у вигляді своєрідного 
“перегартування” сукупностей “інформативних ознак” (сем) всього 
мовного акту у процесі (де-)кодування. Успіх досягається лише тоді, коли 
серія сигналів відносно відповідатиме фонетичним, граматичним, 
синтаксичним, прагматичним рамкам в конвенційній системі мовної норми 
і тому зможе пройти через понятійно-аналітичну систему слухача.

Як бачимо, мову доцільно розглядати і як систему, і як діяльність. 
взаємопов”язані між собою в процесі розвитку [див. 4, с.6].
Найважливішими передумовами цього є мовний досвід, який здобуває 
людина у своєму дитинстві. “Значення слова неконстантне. Воно змінюєься 
в ході развитку дитини. Воно складає собою скоріше динамічне, ніж 
статичне утворення” [пор. З, с.304]. Так, на ранній стадії розвитку дитини, 
як писав Л .С .Виготський [3, с. 136], значенням слова є невизначене до кінця 
та неоформлене синкретичне зціплення окремих предметів, пов’язаних у 
сприйнятті дитини у один суцільний образ. Значення, закарбовані у сітці 
мозку у вигляді енграм, що передають враження від усвідомленого 
відображення певних явищ, за діяльнісною  теорією, коригуються 
дорослими у різних життєвих ситуаціях ("це не зовсім так, як ти думаєш, 
мій хлопчику! Тут т и каж еш невірно тощ о) та закріплю ю ться на основі 
цього нормую чого досвіду у дитячих іграх [пор. З, с. 152].

Тому психологи (Л .С .Виготський, А .Н .Л еонтєв та ін.) звично 
розглядають лексичне значення як смисловий комплекс релевантних, 
постійних та нормованих у суспільному досвіді характерне гик (пор. 
популярну на Заході семантику стереотипів), сплавлених зі змінними 
індивідуальними характеристиками. Подібне значення зберігається 
протягом певного часу в межах мовного колективу, але змінюється 
наступними поколіннями, що вимагає й діахронічних студій когнітивних 
процесів.

Якщо розглядати лексичне значення як загальну функцію всього ГМ , що 
закріплюється завдяки поведіикковим та діяльнісним звичкам 
(стереотипам) в межах мовного колективу, то це означає визнання 
інтегрованої голістичної концепції значення. Таким чином.
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субстаниіоналістські та релятивістські дефініції значення доцільно 
об'єднати на основі його інформаційного розуміння.

Перспективна в подальших дослідженнях-думка І.А.Бодуен де Куртене 
[2, с.324], який у статті “Количественное™  в языковом мышлении 
продовжував мріяти про створення найвищої математики, яка “оволодіє 
також психічними та психічно-соціальними явищ ами", бо з появою такої 
математики “настане час для справжніх законів психо-соціального світу ... 
законів, що достойно займаю ть місце поряд з законами точних наук” .
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SUM M ARY
This article deals with neurophysiological foundations o f meanings. The 

author summarizes all data recieved on the basis o f new experimental m ethods 
and reveals the mechanism o f the meanings"s form ation. Such an approach 
combines psychology and linguistics for the investigation o f the meaning.

УДК: 159.922.6 
Л евкоГ IV!

В И ВЧЕН Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ  К О Н Ф Л ІК Т ІВ  О С О Б И С Т О С Т І У
П С И Х О А Н А Л ІЗІ

До вивчення проблеми внутрішніх психологічних конфліктів вперше 
звернулись у психоаналізі. Саме З.Ф рейд, спостерігаючи своїх пацієнтів, 
зіткнувся з чисельними проявами внутрішніх психологічних конфліктів. У 
своїй теорії він виходить безпосередньо з того, що "наше душевне життя 
спонукається нескінченими конфліктами" [10,64]. Ці конфлікти, на його 
думку, не є чимось особливим, а являють собою  нормальну боротьбу 
душевних поривів. Зовсім інший за характером та  ознаками патогенний 
(невротичний) конфлікт, якому З.Ф рейд присв’я гив особливу увагу, 
вважаючи його саме психічним конфліктом. Подальші психологічні 
спостереження З.Ф рейда показали, що спільним для обох видів конфлікту є 
суперечність між відповідними енергіями та різними рівнями свідомості. 
Спочатку З.Ф рейд тлумачить психічний конфлікт як зіткнення протилежно 
спрямованих підсвідомих інстинктів, як боротьбу між лібідозними 
потребами Воно. Оскільки підсвідомість є місцем, де панують витіснені 
підсвідомі інстинкти і підкоряється принципу задоволення; Супер-его - як 
сукупність моральних норм виконує роль "цензора", то Я , з одного боку, 
підкоряється підсвідомим інстинктам, а з другого - нормам і вимогам 
реальності. Тому Я знаходиться в конфлікті, так  як вимоги підсвідомості і 
Супер-его несумісні. Як відомо, З.Ф рейд вважав, що Я в цьому зіткненні не 
має жодного шансу перемогти: воно постійно використовує захисні 
механізми. Якщо лібідо не зупинено в одному із своїх проявів, воно повинне 
неминуче призвести до яких-небудь інших ефектів; Супер-его забезпечує 
соціальну допустимість цих ефектів. Але якщ о це йому не вдається.
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к о н ф л ік т  між Воно і Супср-его набуває загостреного характеру: блоковане 
лібідо знаходить свій вираз у симптомах хвороби, неврозу.

У заключний період своєї творчості З.Ф рейд прийшов до 
протиставлення антагоністичних праінень життя і смерті. Танатос. або 
інстинкт смерті, с, згідно З.Фрейду, вродженим прагненням людини до 
самознищення, тому постійно виникає необхідність перетворювати його в 
інші, менш загрозливі форми (шляхом комбінування почуття агресивності з 
лібідо • тоді воно набуває форми садизму або мазохізму: або шляхом 
направлення аїресії на інших ).

Отже, суть внутрішніх конфліктів З.Ф рейд бачив у протиставленні 
інстинктивних прагнень, що виходять із підсвідомої сфери Воно і вимог 
соціального оточення, опосередкованих "Я". Ці зіткнення безсвідомих 
імпульсів і свідомих намірів людини, можливі в силу неоднорідності психіки 
людини. Як бачимо, уявлення З.Ф рейда про внутрішній конфлікт строго 
відповідають основним положенням психоаналізу про роль сексуальних 
прагнень в розвитку і функціонуванні особистості, про психічну енергію 
сексуальних інстинктів та про різні перетворення цих видів енергій.

Проти біологізації теорії З.Ф рейда виступав А.Адлер. Він не надавав 
лібідо такого ж значення в розвитку особистості, як З.Ф рейд. У своїй теорії 
А.Адлер в и х о д и б  з того, що "я" - це неподільна цілісність, клітинка 
соціального цілого, що не володіє його самодостатністю  і прагне подолати 
одвічну неповноцінність [1]. Основне значення в розвитку людини належить 
"волі до влади", властивій кожній людині від народження.Але з перших 
років життя цей імпульс вступає в конфлікт з вимогами оточуючої 
дійсності, в результаті чого дитина відчуває власну неповноцінність. На 
протязі всього свого розвитку дитині властиве це почуття по відношенню 
до батьків,братів, сестер. Х воробливо переживаючи своє підлегле 
становище серед інших, фізичну незрілість, недосконалість, невпевненість у 
собі, це почуття неповноцінності у дитини закріплю ється і підтримується 
протягом усього життя. Саме воно викликає у неї постійну жадобу 
діяльності, прагнення до фізичного і психологічного вдосконалення, 
прагнення до переваги, яке стає детерм інонтою  в розвитку особистості. Але 
в реальному житті це прагнення не завжди може реалізовуватися. Тому 
комплекс неповноцінності, який протистоїть прагненню  до зверхності, на 
думку А .Адлера, є причиною  внутрішніх психологічних конфліктів. В 
боротьбі з почуттям неповноцінності і формується особистість [І].

Хоча А.Адлер у своїх поглядах відійшов від З.Ф рейда, але він не 
звільнився від його впливу. Т ака основна категорія аналізу як почуття 
неповноцінності мас не соціальну, а чисто біологічну основу, адже 
неповноцінність виникає з органічної недосконалості і слабкості людини.

Цікавою  є спроба пояснення внутріш ньої суперечливості та  конфліктності 
особистості, з позицій а н а л іт и ч н о ї п с и х о л о г ії.

Згідно теорії К .Г .Ю нга, психіка людини вклю чає в себе три рівні : 
свідомість, особисте безсвідоме та колективне безсвідоме. Але свідоме і 
безсвідоме у К .Ю нга зовсім не обов’язково протилежні один одному, а 
взаємно доповню ю ться до цілого - самості [14,240]. Внутрішнє життя 
людини організовую ть архетипи. Незбалансованість або односторонній
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розвиток однієї із сторін (его-самість, его-аніма, его-анімус, сго-псрсона. 
свідоме-безсвідомс, особистісне-колективне) призводить до внутріш нього 
дисбалансу, внутрішніх конфліктів і неврозу [4.156]. Отже. К.Юнг прагне 
розуміти душу людини в термінах балансу або дисбалансу.

Конфлікт у внутрішньому світі людини, на думку К .Ю нга, може виникати 
в результаті зіткнення вимоги до пристосування і особливої, непридатної по 
відношенню до цієї вимоги, властивості індивіда [12.95].

Але внутрішні конфлікти породжують не тільки зіткнення суб’єктивних 
уявлень із зовнішніми умовами, але і внутрішні життєві труднощі. К.Ю нг 
погоджується із З.Фрсйдом та А.Адлером, що особливо часто їх причинами 
є порушення, викликані сексуальним потягом, або почуттям 
неповноцінності. Ці внутрішні конфлікти можуть існувати навіть у тому 
випадку, коли пристосування до зовнішніх умов досягається без зусиль.

Місцем, де формуються, розгортаю ться внутрішні конфлікти, є 
комплекси. К .Ю нг вважає, що " комплекси завжди містять у собі дещо вроді 
конфлікту, ...являються або його причиною, або наслідком, в усякому 
випадку, комплексам властиві ознаки конфлікту... Це так звані, "больові 
точки" [13,95].

Але комплекс або наявність комплексу не обов’язково означає 
неповноцінність.Це означає лише, що у внутріш ньому світі людини існує 
дещо несумісне, неасимільоване, можливо, навіть яка-небудь перешкода, 
але це також і стимул до великих зрушень. В цьому розумінні, комплекси є 
центром або вузловим пунктом душ евного життя. Більше того, вони 
повинні бути присутніми у внутрішньому світі людини, тому що, на думку 
К.Ю нга, душевне життя прийшло б до важ кого за наслідками застою 
[13,95]. Звідси, смисл і ціль існування внутрішніх проблем та конфліктів 
полягає не у їх вирішенні, а у тому, щоб лю дина безперервно над ними 
працювала. [13,193].

У розумінні внутріш нього світу людини заслуговує на уваг у концепція 
Е.Фромма [11]. Він вважає, що основні проблеми психології слід розглядати 
не з позицій задоволення або незадоволення того  чи інш ого інстинкту, а з 
точки зору відносин людини з суспільством. Е .Ф ромм стверджує, що в 
сучасному суспільстві лю дина відчужується від усього: людей, світу. Вона 
сприймає себе не людиною, з її лю бов’ю, страхами, переконаннями і 
сумнівами , а чимось абстрактним , відчуженим від своєї істинної суті, 
виконуючою певну функцію в соціальній системі [5,253]. Відчуження 
людини Е.Ф ромм називав "негативною  свободою ". З одного боку, вона 
прагне до незалежності, а з другого - хоче уникнути цієї незалежності, так 
як вона призводить до відчуження. Тому суть внутріш ніх переживань та 
конфліктів людини полягає, згідно Е.Ф ромму, у зіткненні нездоланної 
внутрішньої залежності від людей і прагненням до свободи [5,287]."Поки я 
розриваюсь між прагненням бути незалежним, сильним і почуттям своєї 
незначимості в безсилля, - пише Е.Ф ромм, - я знаходжусь в стані конфлікту" 
[5,269].

Щ об позбавитись конфлікту, лю дина використовує захисні механізми, які 
Е.Фромм назвав "втечею від свободи".
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Отже, Е.Ф ромм, як і З.Ф рейд, почавши з аналізу внутрішніх кон& іктів 
поширив його на суспільство взагалі, вважаючи, що відчуження властиве 
усім людям наш ого покоління і страждання під тягарем свободи і с 
основним показником наш ого сучасного життя.

Серед робіт забіжних психологів психоаналітичного напряму цікавою є 
концепція автора трансактного аналізу Е.Берна [2:3]. Спостеріїшочи і 
аналізуючи поведінку людей, він також  прийшов до ідеї складної будови 
особистості - наявності в її структурі трьох складових, які визначаються як 
стани "Я"- "Батько", "Дорослий", "Дитина". Ця класифікація в певній мірі 
відповідає структурі особистості З.Ф рейда: "Дитина" Е .Берна співзвучна 
бсзсвідомому, "Дорослий" - не інстанція найбільш близька до Ф рейдового 
поняття "Я" а інстанція "Батько" - це,Н ад-Я . В особистості кожної людини 
виявляються всі три складових. В соціальній групі в кожен момент часу 
лю дина виявляє один із станів "Я"- "Батька", "Дорослого", "Дитини". Вона 
може в різній мірі готовності переходити з одного стану в інший.Тому для 
оптимального функціонування особистості, на думку Е.Берна, необхідно, 
щоб в особистості були гармонійно представлені всі три стани "Я": "... 
людина щаслива, коли найважливіш і аспекти "Батька", "Дорослого" і 
"Дитини" узгоджуються один з одним"[3,45].

Але в процесі свого розвитку особистість може деформуватися так, що 
одна із складових починає пригнічувати інші, або проявлятися у тих 
ситуаціях, які вона не повинна контролю вати, що обумовлю є порушення 
психічної рівноваги і переживається лю диною  як внутрішній конфлікт 
[2,20]. При цьому звичайний спосіб полегш ити почуття внутрішнього 
неблагополуччя -психологічні ігри. Н а думку Е.Берна, метою грансактного 
аналізу є оволодіння внутрішнім конфліктом за допомогою  діагнозу стану 
"Я", впливу на його межі і стабілізації тих станів, в яких "Дорослий" міг би 
зберігги контроль над особистістю  в стресових ситуаціях [3,75]. Так як 
стани "Я" являють собою  цілісні системи ідей і почуттів, які проявляються у 
відповідних моделях поведінки [2,163], тому за власне трансактним аналізом 
слідує аналіз ігор, а потім - сценаріїв.

Найбільш повно проблема внутрішніх конфліктів особистості 
проаналізована в роботах К.Хорні [6,7]. У своїй концепції вона відкидає 
пансексуалізм З.Ф рейда, теорію  лібідо, комплекс Едіпа, інстинкт смерті, 
поняття "Воно", "Я". "Супер-Его". К .Хорні виходить з того, що нашій 
культурі властиві певні характерні труднощ і, які відображаю ться у вигляді 
конфліктів у житті кож ної людини :"...наші проблеми породжуються 
специфічними життєвими умовами, які існують у цій культурі ... 
мотиваційні сили та конфлікти в інших культурах відмінні від наших" 
[6,184]. Вона згідна із З.Ф рейдом в тому, що внутрішні конфлікти властиві 
кожній людині і не є патологічним відхиленням.

Зміст динамічно центральних конфліктів га їх взаємозв’язки, на думку 
К .Хорні, є істотньо подібними, а відмінності полягаю ть лише у формах 
виявлення, а також  способах їх подолання. Це дало їй можливість виявити 
основні суперечності, які закладені у внутрішніх конфліктах:
■ між суперництвом та успіхом і братською  лю бов’ю і людяністю;
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■ між стимуляцією наших потреб і фактичними перешкодами на шляху
їхнього задоволення:

■ між стверджуваною свободою людини і всіма її фактичними
обмеженнями.

Основну увагу у своїх дослідженнях К.Хорні приділила невротичному 
конфлікту, який рядом своїх особливостей відрізняється від конфліктів 
звичайної людини. Вона вважає, що основний невротичний конфлікт 
закладається в ранньому онтогенезі людини у зв’язку із базальною  
тривожністю, яка певним чином впливає на ставлення людини до інших і до 
себе. "Вона (базальна тривожність) несе в собі,- пише К.Хорні,- зародок 
потенційного конфлікту між бажанням покладатися па інших і 
неможливістю зробити це внаслідок виникаючих з глибини недовіри і 
ворожого почуття до них."[6,342].

В нашій культурі, на думку К.Хорні, є 4 способи захисту від базальної 
тривожності : любов, влада, покірливість та реакція уникнення [6,342]. В 
цих різних типах орієнтації закладена основа для внутрішніх конфліктів - 
так званий базальний конфлікт, який породжується несумісними типами 
відносин, які одночасно спонукають людину прагнути до інших людей, 
проявляти агресивність по відношенню до них і бажанням бути 
незалежною. Цей "патогенний конфлікт захований всередині людини і їй 
невідомий" [6,291]. Знаходячись в стані внутріш нього конфлікту, прагнучи 
позбавитись його, лю дина вимушена звертатися до стандартних стратегій 
міжособистісних відносин.

Таким чином, типи стратегій виступають не тільки як передумови для 
базального конфлікту. Вони можуть виступати і в якості захисних 
механізмів та джерелами нових внутрішніх конфліктів [7].

Всі ці три відношення не тільки бажані, але й необхідні для наш ою  
розвитку. Домінування одного із базальних відношень не перешкоджає 
існуванню і дії інших, протилежних відносин.[6,230]. Тільки тоді, коли воші 
виникають і діють в рамках неврозу, вони стають н ав’язливими, ригідними і 
набувають взаємовиклю чаю чого характеру. Н евротик свідомо дотримує 
лише однієї тенденції, відкидаючи дві інші.

Хоча К.Хорні критикувала біологічну суть вчення З.Ф рейда, у вихідному 
твердженні про несумісність принципів безпеки і задоволення звучить 
фрейдове твердження про антагонізм  природніх потягів і соціальних вимог. 
Але вона більше говорить про вплив культурних ф акторів на людину. 
Внутрішні конфлікти та неврози виникаю ть як порушення людських 
відносин, викликаних культурою.

Класичний психоаналіз З.Ф рейда, аналітична психологія К.Ю нга. 
індивідуальна психологія А.Адлера, гуманістична психологія Е.Ф ромма, 
трансактний аналіз Е .Берна та роботи К.Хорні внесли у сучасну теорію 
внутрішніх конфліктів особистості не тільки ключеві ідеї та поняття, а 
багато в чому сформували її обличчя. Слід відмітити характерний рух самої 
психоаналітичної парадигми, в якій проблематика конфліктів перемістилася 
із психіатричної клініки в соціум, а основний теоретичний зміст був 
переосмислений в термінах соціальної психології. Неофрейдисти, не 
дивлячись на критичне відношення до теорії З.Ф рейда, продовжили
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дальший розвиток психоаналітичної теорії. Повністю відмовившись від 
концепції сексуальності як доміную чого моменту в розвитку особистості 
вони зробили акцент на факторах соціального життя людини Але 
прихована біологізація особистості неминуче привела їх до психологіза. л 
суспільних відносин.
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IN V ESTIG A TIO N  O F T H E  IN N ER  C O N FL IC T S IN 
P SY C H O  AN A LY ZIS.

This article deals with the ways o f learning o f inner psychological conflicts 
in system o f the m odern foreign psychology. It is showed that the main 
conceptions o f the conflict are constituted inside o f the definite models of 
m otivation. The main western psychological theories o f conflict have been 
reviewed .

УДК: 159.922.7 
М акух O.l.

П ІД Л ІТ К О В І Н Е В Р О ЗИ  ТА ЇХ Р О ЗВ И Т О К

Важливою проблемою  сьогодення с збереження психічного здоров’я 
людини, оскільки спосіб життя членів наш ого суспільства характеризується 
значним збільшенням навантажень на психіку.

За останні десятиліття значно зросла увага до вивчення нервово- 
психічних захворю вань, методів їх лікування і профілактики. Це
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пояснюється і навантаженням, хвилюваннями, тривогами, неприємностями 
зумовленими швидким темпом розвитку науково-технічного прогресу, що [ 
впливає безпосередньо на людську діяльність.

Причинами такого перевантаження можна назвати необхідність і 
засвоєння нових способів збереження і переробки інформації, освоєння 
нової техніки, що вимагає великих розумових зусиль, зменшення долі і 
фізичної праці, конфліктів різноманітного характеру. Все це веде до зміни 
психічних факторів у діяльності людини, де вагому роль відіграє фактор 
нервово-психічного перенапруження, до яких відносяться і неврози.

Неврози - це група функціональних нервово-гіеихічних порушень ! 
куди входять емоційно-афектні га соматовсгетативні розлади, викликані 
психогенними факторами, які призводять до патології основних нервових 
процесів у головному мозку.

За І.П. Павловим в основі розвитку неврозів лежить зрив вищої 
нервової діяльності, обумовлений перенапруженням подразню ю чого або 
гальмівного процесу, а також  порушенням їхньої рухливості.

Провідним екологічним фактором неврозів є гостра або хронічна 
психічна травма. Перенапруження подразню ю чого процесу викликається І 
різними тяжкими переживаннями, прикростями в результаті 
мікросоціальних конфліктів, складними життєвими ситуаціями, 
небезпеками, страхітливими моментами. Поряд з гострими конфліктами 
приводом до розвитку неврозів нерідко є тривалі переживання, пов’язані з 
несприятливими обставинами особистого життя, які травмую сь психіку 
людини, що приводить нервові клітини кори головного мозку в стан 
позамежного гальмування. Неврози не завжди виникаю ть під час дії 
психотравмуючого подразника. Вони можуть розвиватися і через якийсь 
період після його впливу. Перенапруження гальмівного процесу 
викликається необхідністю тривалий час стримуватись, не проявляти своїх 
думок, почуттів, бажань. Перенапруження рухливості нервових процесів є 
яскравою причиною  розвитку неврозів.

До неврозів більш схильні люди, які мають певні особистіспі 
властивості: нестійкий настрій, переживання сумнівів, схильність до 
депресії. їх розвитку може сприяти втомлю ваність, голодання, соматичні 
хвороби та ін.

Багатозначність класифікації неврозів, запропонована різними 
авторами, відображ ає перш за все відсутність єдиних поглядів на їх 
етнологію і патогенез. Більшість вітчизняних авторів виділяють три 
класичні форми неврозів: неврастенію, істерію, невроз причепливих станів.

Неврози в дітей і підлітків - найпош иреніш ий вид нервово-психічної 
патології. За даними медиків і психологів, близько 30% відсотків дітей 
мають нервово-психічні відхилення. Основним патогенним ф актором, що 
сприяє виникненню неврозів у дітей, є дисгармонія, дестабілізація сім’ї - 
негативних характер подружніх відносин, які виражаю ться в конфліктній 
взаємодії чоловіка і жінки. Саме дисгармонія в подружніх стосунках 
сіворю є несприятливий фон для емоційного розвитку дітей.

Дитячі та підліткові неврози мають свої характерні ознаки, які 
відрізняють їх від неврозів у дорослих. Головна ознака: в клінічній картині
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хвороби домінує, як правило, якийсь олин провідний симптом, наприклад, 
порушення мови, сечовидільної функції, апетиту, сну і т.д. В науков'й 
літературі ці неврози так і названі - моносимптомачичними. тобто 
односимптомними. Дуже часто неврози у дітей та підлітків 
супроводжуються вегетативними порушеннями: діти бліднуть або
червоніють, обливаю ться потом. їх кидає в жар і а холод, підвищується 
температура і т.п.

У дітей і підлітків частіше, ніж у дорослих, зустрічаються системні 
неврози, для яких характерне ураження функцій нервових систем.

Як відомо, хвилю вання, стрес, тривожність та інші негативні 
емоційні стани стимулюють виникнення дитячих та підліткових неврозів.

З метою визначення рівня тривожності, депресивності. 
стресостій кості ми провели дослідження у школі-гімназії та 
загальноосвітній школі м.Чернівці.

Для виявлення рівня тривожності ми використали методику, 
розроблену Ч.Спілбергером. Вирахувавши середнє арифметичне, ми 
отримали такі результати: рівень тривож ності виявився значно нижчим в 
учнів гімназії (25%), ніж в учнів загальноосвітньої школи (42%). Це можна 
пояснити, на нашу думку, тим, що учні гімназії більш зібрані, організовані і 
впевнені в собі, кращ е підготовлені до розв’язання будь-яких навчальних 
проблем. З мстою діагностики депресивних станів учнів була використана 
ш кала депресивності. Порівню ю чи отримані результати, слід зауважити, 
що підвищений стан депресивності притаманний більше учням 
загальноосвітньої школи (16%), яких у двічі більше, ніж учнів гімназії (8%).

Для визначення самооцінки стресостійкості були протестовані ці ж 
самі учні. В результаті дуже високий і високий рівні стресостійкості 
виявлено в учнів загальноосвітньої ш коли і ці рівні не виявлені в учнів 
гімназії. Н атомість у них спостерігається дуже низький рівень 
стресостійкості. що може поясню ватись тим, що учні гімназії не готові до 
неочікуваних надмірно сильних стресогенних подразників, що підтверджу. 
Попередні результати.

Дані дослідження засвідчують, що емоційний стан старших підлітків 
надзвичайно напружений, що проявляється в різних рівнях тривожності, 
страху, депресії, агресивності, які обумовлю ю ться як віковими 
властивостями, так і особливостями тих ситуацій, в яких вони перебувають 
більшу частину часу дня, тими ф акторами, на які вони емоційно реагують: 
стиль стосунків у класі, необхідність вступати в ділові взаємини з> 
учителями, звітувати за рівень засвоєння знань і т.д.

Щ об уникати порушення емоційної сфери підлітків, необхідно:
1) дбати про психологічний клімат у класі;
2) налагодж увати нормальні стосунки (демократичний стиль 

педагогічного спілкування) в системі "вчитель-підліток (учень)";
3) враховувати особливу емоційну чутливість, реактивність підлітка 

на різні психотравмуючі фактори;
4) з’ясувати причини невротичних станів (сім’я - дитячий колектив - 

школа;
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5) здійснюваїи раціональний підхід до процесу навчання (вибір 
методів, прийомів, засобів навчання) та виховного впливу на учнів.
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S U M M A R Y
In the article the au tho r examines the causes o f neuroses and the process of 

their development.
The theoratical material o f the article is conecled with practical 

investigations, where com parative characterization of the school and qum nazium  
is given.
At the end o f publiction logical concluzions and recom m endations are given.

УДК: 159.922.6
М армазинська П. Є . , ГІитлюк О. Д.

ВА Ж КО ВИ Х О ВУ ВА Н ІСТЬ ТА ї ї  П РО Я В И  У М О Л О Д Ш И Х  
Ш К О Л Я РІВ  І П ІД Л ІТК ІВ

Кожен віковий період дитинства не проходить без кризи психічного 
розвитку, який характеризує рівень адаптації підростаю чої людини в 
суспільстві. Н абування позитивного чи негативного в розвитку особистості 
здебільшого залежить від навколиш нього впливу мікрогрупи, колективу, 
середовища. Питання пов'язані з делінквентністю (асоціальністю) поведінки 
у дітей і підлітків, стаю ть у сьогодніш ньому суспільстві особливо 
злободенними. Адже зростання дитячої злочинності, пристрасть до 
алкоголю, наркотиків, зміни у сфері соціальних інтересів і потреб являють 
собою протекцію всіх тих проблем, які накопичились у нашому суспільстві і 
потребують свого невідкладного розв’язання. Відповідальні завдання з 
виховання і формування особистості п ідростаю чого покоління покладені 
сьогодні не лише на педагогів, і колектив сім 'ї, а також  на психологів.

Зупинимось детальніш е на проблемі важковиховуваності та  її проявів 
у дітей молодш ого ш кільного віку та підлітків. Л .С .Виготський розглядав 
вік як конкретний ступінь розвитку, як відомий, відносно замкнутий період 
розвитку, значення якого визначається його місцем у загальному циклі 
розвитку і в якому якісні загальні його закони знаходять завжди своє 
відображення, мають своє якісне вираження. При переході від одної вікової 
сходинки до іншої виникаю ть нові утворення, які в минулому були 
незначущі, перебудовується і змінюється сам хід розвитку. Таким чином, 
кожен вік являє собою якісно особливий етап психічного розвитку і 
характеризується великою кількістю змін, які в сукупності складаю ть 
структуру особистості дитини на даному етапі її життя.

Перехід від одного вікового етапу до другого в одних дітей може 
відбуватися поступово, в інших це проходить різко, критично. Так чи 
інакше зміна вікових фаз здійснюється внаслідок переживання особистістю

94



кризи психічного розвитку. На думку Л .С .Виіотського. в період кризи 
переважають процеси відмирання і розпаду гою , що утворилось на 
пройденому віковому етапі і відрізняло дитину в ідданого  віку. В той же час 
не сформувалось іце те нове, психологічно значиме, яке може 
характеризувати дитину з позиції нового вікового етапу. Це зумовлює 
кризу психічного розвиїку , яка може характеризуватись позитивними 
новоутвореннями,щ о породжують появу нових властивостей характеру і 
удосконалю ю ть ті, які вже раніше намітились, розширюють зону 
актуального розвитку в інтелектуальній сфері, з'являються нові позитивні 
інтереси, потреби і мотиви поведінки.

Однак, часто переломні періоди розвитку дитини (кризи) 
спричиняють явище важковиховуваності, при якому домінують негативні 
характеристики в афективній, мотиваційній, пізнавальній сферах 
особистості. »

В А Ж К О В И Х О В У ВА Н ІС ТЬ - у широкому розумінні поняття, що 
пояснює випадки труднощ ів, з якими стикаються педагоги, громадськісіь 
при здійсненні виховного процесу. У вузькому розумінні 
в а ж к о в и х о в у в а н іс т ь  використовується .тля позначення максимально 
наближеного до норми рівня відхилень у поведінці дитини. 
Важковиховуваність зумовлю є певні психофізіологічні особливості дитини 
(надмірна подразливість, збудливість нервової системи або. навпаки, - 
високий рівень загальмоваиості реакцій); недостатня вікова розвиненість її 
мотиваційно вольової сфери, психічних процесів (відчуття, ^прийняття, 
уваги, пам'яті, уяви, мислення); соціально-психологічні вади розвитку її 
особисгості (занижена схильність до вольової адаптації, неадекватна 
самооцінка і рівень дом агань, нерозвиненість здатності до спільної 
колективної діяльності, низький ступінь соціалізації).

Важковиховуваність є здебільш ого наслідком негативного 
психологічного впливу найближ чого оточення на підростаючу особистість, 
її виховання. У дітей, які виховувались до школи лише в умовах сім'ї, на 
перших порах виникаю ть труднощ і в спілкуванні з ровесниками і 
дорослими. Проблеми їх соціальної адаптації зводяться до подолання 
характерологічних властивостей особистості - замкнутості, невпевненості, 
невміння спілкуватися в колективі, здійсню вати спільну роботу. На цій 
основі у деяких дітей може виникнути явище важковиховуваності. Але це не 
єдина причина, що призводить до важковиховуваності. Іншою причиною 
можуть стати однокласники і вчитель. У молодшому шкільному віці, 
самоактуалізація і самовираження особистості відбувається при 
безпосередній участі ш коляра в суспільному житті класу, школи. Соціальна 
роль і статус особистості дитини в багатьох аспектах визначається 
вчителем. Якщо педагог не намагається створити в класі атмосферу 
взаємоповаги, взаємодопомоги, підтримки дитячих успіхів і т.п., усе більше 
молодших ш колярів поповню ватимуть ряди важковиховуваних. Однією з 
причин важ ковиховуваності є негативні звички.

С кладовою  частиною  поведінкових реакцій є звички, які можуть бути 
позитивними і негативними. В онтогенезі психічного розвитку поведінка 
лю дини змінюється під впливом соціально-культурних умов, м пооуту,
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мікросоціального оточення, особливостей виховання, особистісних позицій 
і установок. Внаслідок впливу цих факторів формуються поведінкові 
звички, які і можуть стати причиною, що призводить до 
важковиховуваності. Звички поведінки, що формуються в дитячому, 
підлітковому і юнацькому віці в подальшому визначаю ть стиль усього 
життя дорослої людини з характерними проявами типових індивідуально- 
особистісних властивостей. Негативні звички - основа вчинків, що 
суперечать моральним нормам, які встановлені в суспільстві. Ш коляр, який 
має негативні звички, вважається важковиховуваним, що змушує педагогів, 
батьків вживати особливих виховних заходів з метою перевиховання 
дитини.

В молодших школярів ще не сформувалося вміння аналізувати й 
оцінювати адекватно свої вчинки і передбачати їх наслідки, критично 
ставитись до конкретних актів своєї поведінки та поведінки інших дітей. Цс 
теж нерідко призводить до важковиховуваності дітей. Є й інші причини: 
сімейні конфлікти, гіпер чи гіпоопіка (бездоглядність), низька культура 
стосунків батьків і дітей і т.п. Усі ці причини не повинні залиш атися без 
належної уваги дорослих. Здійснюючи відповідний вплив на дитину, 
педагоги, психологи, дорослі допоможуть подолати дитині явище 
важковиховуваності і забезпечать рівномірний перехід через інший 
кризовий період, що припадає на ІЗ - 16 років підліткового віку.

Чим же характеризується підлітковий вік і в чому проявляється 
важковиховураність? Чи існує відмінність між причинами 
важковиховуваності в молодшому шкільному віці та в підлітковому? В 
підлітковому віці акцент робиться на фізичному, статевому дозріванні. 
Змінюється суспільне положення, рівень соціалізації особистості в 
суспільстві в цілому. Характеристики фізичної і соціальної зрілості є 
основними в підлітковому віці. Сукупність досягнень попереднього 
розвитку і зміни умов життя особистості призводять до необхідності якісно 
змінити зміст і способи взаємовідносин з оточую чими, які були 
характерними для минулого етапу розвитку. Вчені довели, що в самих 
періодах підліткового віку виділяються фази, які дозволяю ть порівняти 
відповідність і невідповідність фізичного і соціального розвитку. 
Випередження розвитку, чи прискорене фізичне дозрівання розглядається 
як акселерація, що нерідко в підлітковому віці супроводжується різними 
соціально-психологічними наслідками. Затрим ка фізичного і статевого 
розвитку розглядається як інфантилізм, який може супроводжуватись 
нервово-психічними розладами. У віці 12-16 років, на відміну від молодших 
школярів, де статус дитини визначає вчитель, підліток намагається вже 
самостійно визначити свій особистісний статус у групі. Гїри чому одні учні 
досягають цього шляхом самовираження в навчанні, інші - через 
досягнення в спорті, а треті - проявом пристрасті до поганих звичок 
(паління, алкоголь, наркоманію ), а також  асоціальної поведінки (здійснення 
крадіжок, участі в бійках). Такі діти, безумовно, вважаю ться 
важковиховуваними, і більше того, їхня поведінка нерідко призводить до 
правопорушень, які караються законом . Якщ о підліток не зумів виразити 
сеое ні в навчанні, ні поза ним, то він намагатиметься самоактуалізувати
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себе в тих сферах діяльності, в яких його вчинки знайдуть схвалення і 
найменший опір. Нерідко для підлітків іаким соціальним оточенням є 
групи з аніисоціальними, делінквентними формами поведінки, як в 
подальшому здійснюють вагомий вплив на ф орм\вання і розви;ок 
особистості підлітка.

Вплив соціальної групи на характер самореалізації с однією з причин 
важковиховуваності, характерологічні властивості, що сформувались під 
впливом аномальної звички, відкриваються не одразу, а в процес’, 
довготривалого аналізу поведінки підлітка. При цьому п ідіітки не завжди 
адекватно оцінюють те, шо відбувається, що сприяє формуванню 
некритичності. Аномальні звички у піідлітків завжди соціально зумовлені. 
Звичка поведінки відтворю ється дитиною  в конкретних умовах при 
конкретних взаємовідносинах з оточую чими і являє собою реакцію підіітка 
на навколиш ню  дійсність. Звичка поведінки не лиш е засвоюється підлітком, 
а й визначає індивідуальну характеристику поведінки. Деякі аномальні 
(негативні) звички особистості сприяю ть формуванню  різних аномальних 
особистісних новоутворень, схильностей, які ведуть до асоціальної 
поведінки, що і є основою  важковиховуваності.

Д о негативних звичок морально-етичної сфери в підлітковому віці 
можна віднести вчинки вербального (словесно-понятійного) і рухомого 
(морально-поведінкового) змісту: вживання нецензурних слів, грубий тон 
(крик), брехливість, реакції конфліктного характеру при взаємовідносинах 
(здатність вчиняти бійки, підвищена моторно-рухова і емоційна 
збудливість) та ін.

С оціально значущ ими д ія  підлітків стають взаємовідносини в 
оточенні ровесників і осіб, що старш е від них за віком (юність). 
А ктудіізація своєї ролі в колективі, визначення соціальоно-рольового 
статусу в групі здійснюється безпосередньо через способи поведінки, форми 
емоційно-особисгісного реагування. При ще не досить зрілій емоційній, 
потребиіспій, мотиваційній сфері підлітки скою ю ть невластиві їм раніше 
е ч и н к и , які виражаю ться в поведінці: бажання грубо говорити з 
товариш ами, нестримано відповідати вчителю, демонструвати надмірну 
збудливість і т.п. Це і є перші кроки до важковиховуваності. І хоча подібні 
вчинки демонструю ть невміння підлітка вирішити конфлікт чи знайти 
способи самоутвердження, тим не менше вони визначаю ть подальшу 
структуру поведінки і прояву ознак важковиховуваності. На цьому 
віковому етапі при правильній організації виховного процесу, підборі, 
індивідуальних засобів впливу до кож ного п ід й гка  можна уникнути в 
подальш ому фактів прояву важковиховуваності.

Причиною  важ ковиховуваності може стати і сім'я Особливості 
виховання дитини в сім'ї: гіперопіка, неповні сім'ї, жорстокий стиль 
керівництва в сім'ї і т.д. Внаслідок цього в таких дітей проявляються 
емоційио-особистісні розлади, деформований стиль поведінки. Нерідко самі 
батьки сприяю ть виробленню  у дітей негативних форм реагування. 
Н априклад, під час хвороби дозволяю ть робити дитині все, що вона хоче, а 
після повертаю ться до попередніх вимогливих форм взаємоспілкування з 
дитиною , на що вона не завжди погоджується. Якщо дитина вміло вийшла з

97



конфліктної ситуації - цс позитивно вплине на її емоційну сферу. Якщо ж 
навпаки, при наявності психо травмуючих факторів, при відсутності навиків 
регулювання поведінки невротичні симптоми загострю ю ться, і сприяють 
формуванню негативних якостей характеру, що веде до
важковиховуваності.

В підлітковому віці відбувається інтенсивне фізіологічне дозрівання 
організму і психологічна перебудова особистості. Вивчення себе,
переживання нових відчуттів, пов'язаних з фізичним розвитком, у тому 
числі і в сексуальній сфері, пошук певного особистісчого статусу в групі і 
багато інших змін об'єктивно потребують від підлітка змін своєї соціальної 
ролі в суспільстві, а звідси - змін в особливостях поведінки. Гіри
правильному вихованні відбувається мовби витіснення недостатньо зрілих 
форм поведінки іншими, які враховують біологічні га соціальні утворення. 
Якщо ж на початку цього процесу створилася несприятлива ситуація 
розвитку, на фоні недоутвореної форми соціальної поведінки посилюється 
дезадаптація і це провокує різноманітні негативні прояви поведінки.

Отже, при несприятливій ситуації, під час інтенсивного фізіологічного 
дозрівання і психологічній перебудові особистості може виникнути
важковиховуваність, яку нелегко усунути і важко підібрати правильні 
методи виховного впливу.

Підводячи підсумки,можна констатувати: кількість причин, які
викликають важковиховуваність у підлітковому віці збільшується. На 
основі тих, які були в молодшому шкільному віці, виникаю ть нові, що 
мають дещо інший зміст і інше підгрунтя; негативні звички поведінки, що 
ведуть до важковиховуваності, у своєму формуванні проходять ряд етапів:
1) візуальне, слухове чи тактильне сприйняття форм (звичок) поведінки в 

результаті контакту індивіда з навколиш німи людьми;
2) фіксація в пам'яті на рівні часткового запам 'ятовування сприйнятої 

інформаціїї про особливості поведінки;
3) підсвідоме або свідоме сполучення сприйнятого досвіду з тим, який уже 

існує;
4) прийняггя або відкидання мож ливого використання сприйнятої дії з 

урахуванням принципів моралі, норм поведінки, індивідуальних 
особливостей особистості;

5) спроба здійснити сприйняття "нової" дії шляхом наслідування в 
пізнавальних чи інших цілях;

6) фізичне виконання дії і фіксація уваги на відчутгях, які воно викликає;
7) усвідомлення задоволення чи незадоволення виконаної дії;
8) спроба повторити чи відмовитись від виконання дії у зв 'язку  з 

психологічними переживаннями, які виникли;
9) поява психологічної залежності у зв 'язку  з задоволенням, яке пережили, 

виконавши дію, зміни функціонального стану організму;
10) прояв негативних стилів поведінки, які ведуть до важ ковиховуваності.
З цієї точки зору негативні дії особистості являю ть собою  динаміку 
поетапного формування дій і вчинків.

Для вивчення прояву важковиховуваності використані: 
^документальний метод (вивчення матеріалів дітей, які взяті на облік у
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інспекції в справах неповнолітніх):
2)ексгіертиа методика (із бесід та характеристик класних керівників та 
педат огів-предметників):
У загал ь н е н ії я незалежних характеристик (які були дані, вибірково 
однолі іками).

Дані методики проводились серед учнів молодших класів та підліиків 
Городеиківської СІЛІ №2. Всього даною  методикою охоплено 130 у ч н і в  
серед них 18 учнів 3 класу, 24 учні -  4 класу. 23 учні -  6 класу, 23 учні - " 
класу. 21 учень -  8 класу і 21 учень 9 класу. На основі досліджень виявлено: 1 
важковиховуваний учень у 3 класі, 1 важковиховуваний у 4 класі, 5 
важковиховуваних у 6 класі,2 важковиховуваних у 7 класі, З 
важковиховуваних у 8 класі, 3 важковиховуваних у 9 класі -  всього 15 
важковиховуваних. Із 42 учнів молодших класів 2 важковиховуваних 
(4,76%), із 88 учнів середніх класів - 13 важковиховуваних (14,54%).3 усіх 
важковиховуваних - 3 дівчинки і 12 хлопчиків. Кількість співвідношення 
засвідчує, що важковиховуваність різко зростає в підлітковому віці. 
Особливим періодом для прояву важковиховуваності є 6 клас - період 
найактивніш ої перебудови організму і психіки підлітка і в певній мірі 
стабілізується кількість важковиховуваних у 8 і 9 класах - по 3 учні.

О сновна причина важковиховуваності - неблагополучна сім'я, в якій 
виховуються діти. З усіх сімей, в яких виявлено важковиховуваних дітей, 
всього 3 благополучні сім'ї і 12 неблагополучних серед них 7 неповних. 2 
сім'ї багатодітні (повна і неповна). П сихологічний клімат, який складається 
в сім'ях, зокрема в неблагополучних: часті конфлікти, грубе ставлення 
батька до матері і дітей, пиятика батьків чи одного з них. безконтрольність 
і бездоглядність дітей, надмірні вимоги до дітей; жорстокість батьків або 
гіперопіка - в так  званих благополучних сім'ях. Такі умови не можуть не 
впливати негативно на ф ормування рис характеру і негативних звичок 
поведінки.

Як бачимо, вивчення особливостей становлення особистості, 
розвиток її духовних і фізичних якостей на різних вікових етапах є 
важливим не лиш е в теоретичному аспекті, але і в практичному. Адже 
отримані результати допомож уть педагогам, батькам , психологам 
ефективно здійсню вати вплив на розвиток особистості дитини, запобігати 
появі негативних звичок, що ведуть до важковиховуваності, ізоляції. 
Психологи встановили, що в основі аномалій особистості у психічно 
здорових дітей лежать ситуативно зумовлені дезадаптаційні соціальні, 
функції - конфлікти, схильність до аномальної поведінки (вживання 
нецензурних слів, алкоголізм , куріння і т.д.), які в процесі навчально- 
виховних заходів і спрям ованої психокорекційної роботи можливо 
подолати.

Причиною  важковиховуваності в дітей та підлітків можуть стати 
низька свідомість батьків, слабка психолого-педагогічна підготовка 
вчителів, грубе і зверхнє їх ставлення до учнів. Тому слід більше уваги 
звернути на професійну підготовку педагогічних кадрів. Важливою умовою 
щодо запобігання антиморальної, аномальної поведінки є здійснення 
індивідуального підходу у вихованні дітей та підлітків. Педагог таким
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чином може на ранніх стадіях виявити аномально-особистісні прояви і 
правильно спроектувати подальшу виховну роботу на їх подолання.
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S U M M A R Y
T H E  C U M B R O U S  E D U C A F IO N  O F  P R E -T E E N  C H I L D R E N  A N D

T E E N A G E R S
The problem o f cum brous upbringing o f prc-teen children and tccnagers. The 
factors that influence upon the form ation o f cum brous upbringing have been 
revealed . Being based on the fullfilled research the instances o f cum brous 
upbringing are reckoned and the conclusions are inuuced.

У Д К : 1 5 9 .923  
Віра Бурдяк

Р О З В И Т О К  О С О Б И  В П Р А В О В О М У  П О Л І М А К Р О С О Ц 1 У М У

Ф ормування здатності особи до життя в даному суспільстві на основі 
присвоєння нею соціальний цінностей і вироблення способів соціально 
адаптованої поведінки називається соціалізацією. Соціалізація особи 
формування у неї такої структури потреб, яка відповідає інтересам даного 
суспільства, оволодіння еталонними зразками і нормами поведінки в 
даному соціальному середовищі. В ш ирокому розумінні слова соціалізація 
особи - це входження її в суспільство і оволодіння культурою  даного 
суспільства [10,359-361]. В результаті систематичного повторення соціально 
позитивних форм поведінки формуються поведінкові навики і звички. При 
цьому поведінка в значній мірі починає здійснюватися на підсвідомому 
рівні. Звички, ш аблони поведінки формуються в типових ситуаціях 
соціальної взаємодії, що найчастіш е зустрічається, і де відповідна поведінка 
соціально схвалюється або засуджується. Значний фонд звичок 
соціалізованої особи формується завдяки стійким емоційним реакціям 
оточуючих людей на ті, чи інші акти поведінки. Виховання лю дини в 
значній мірі здійснюється поза формальними виховними процесами. 
Соціалізація особи проходить в безперервному процесі соціальної 
комунікації [4,83-87].

У кожному середовищі, групі виробляю ться певні цінності. Цінність - 
це значення, яке надаю ть соціальні спільності різним явищ ам. Найбільш  
важливі, базові, ціннісні уявлення визначаю ть всю життєдіяльність ірупи  і 
осіб, що входять в неї. Так, в українському суспільстві, на жаль, склався 
своєрідний духовно-ідейний вакуум, пов’язаний з кризою  минулої системи 
соціальних цінностей. Відсутність обгрунтованого соціального ідеалу, 
втрата життєвих стимулів не тільки сприяли духовній апатії, а й різко
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зменшили загальну соціальну активність населення, особливо мо 
( коротилась участь населення у громадських формах соціального жиг я N 
суспільстві знижується престиж освіти і культури, іцо п р и во д и в  
зниження рівня духовності, породжує моральну га інтелектха • 
деградацію.

П равова соціалізація, соціальні якості, духовні потреби та інтереси 
людини особливо інтенсивно формуються в молодому віці. Тому 
надзвичайно важливим для молодої людини є усвідомлення змісту свого 
життя. Соціальні умови, потреби суспільства виражаються в інтересах 
суспільства. В залежності від дотримання, чи недотримання індивідом 
інтересів суспільства, його поведінка оцінюється як соціально позитивна, чи 
як антисоціальна. Соціальні інтереси зумовлені об’єктивними соціальними 
умовами. Саме о б ’єднання людей у соціальні спільності викликане єдністю 
їх інтересів. Соціальні інтереси визначаю ться умовами існування кожної 
соціальної спільності. Інтереси спільності об ’єктивно є і інтересами кожного 
члена цієї спільності, проте не кожний член спільності усвідомлює ці 
інтереси як свої особисті. Регуляція поведінки людей, в залежності від 
інтересів суспільства і певних соціальних груп, здійснюється на основі 
соціальних норм і шляхом соціального контролю .

Соціальна норма це розпорядження загальноприйнятої форми, 
способу поведінки в соціально значимих ситуаціях.Соціальні норми 
формуються в мікро і макрогрупах і в суспільстві в цілому. Завдяки 
соціальним нормам складається, підтримується і відтворюється тип 
взаємодії людей певної соціальної групи.Узагальнені вимоги до поведінки 
членів групи складаю ть норми повсякденної свідомості і норми закріплені 
кодексом. П оряд з вербальними нормами існують і образні норми (такі як 
норми етикету, моди тощ о). Розрізняю ться норми моральні, політичні, 
правові, культурні, етичні. Соціально-економічні відносини регулюються 
нормами права [3,116]. Па основі соціальних норм відбувається поділ 
поведінки на нормальну (соціально-адаптовану), з відхиленням (девіантну) і 
протинормну (в тому числі і протиправну) поведінку.

Поведінка -  це система вчинків, спрямованих на соціально значимі 
о б ’єкти. На нижчих рівнях поведінка зумовлена ситуативно, готовністю до 
певної поведінкової дії. на вищих рівнях поведінка зумовлена складними 
поведінковими програм ам и, ціннісними орієнтаціями особи. Але ці рівні не 
ізольовані між собою. Вищі рівні постійно впливають на нижчі рівні 
поведінки. „С труктура нового вищ ого рівня є ведучим регулятором всієї 
структури особи .“ [7,212]. Слід зауваж ити, що поведінка особи визначається 
не лиш е знанням норм, але й її ставленням до тих соціальних цінностей, які 
захищ аю ться цими нормами. Оволодіння особою  соціальними нормами 
називається інтерналізацією . В тих випадках, коли соціальна норма не 
вклю чається в ціннісну систему особи, поведінка її набирає асоціального 
характеру. Інтерналізовані соціальні норми стають регуляторами 
особистісної поведінки. Але вони регулюють поведінку не безпосередньо, а 
через відповідну організацію  свідомості. „Як структурні фактори соціальні 
норми виступають в ролі селективних утворень, в ролі регуляторів системи 
особистісних значень і оц інок“ [2,119].
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Однією з форм загальносоціальної регуляції поведінки людей г 
правова регуляція. П равова регуляція це система державно
санкціонованого впливу з метою впорядкування найбільш суттєвих, 
економічно обгрунтованих відносин в суспільстві. Правові норми 
виробляються і затверджуються спеціальними державними органами, 
законодавчим шляхом. їх дотримання забезпечується державною  владою. 
Норми права кодифікуються в словесних конструкціях і о б ’єктивно 
викладаються в нормативних актах. Після затвердження законодавчими 
органами, ці норми стають законом обов’язковим для всіх членів 
суспільства, офіційних органів і організацій. Тому система правових норм е 
самою дієвою системою соціальних норм, оскільки всі члени суспільства 
зобов’язані їх знати і дотримуватися. Оволодіння способами поведінки, що 
відповідають нормам права, є правовою  соціалізацією особи. Отже, 
правова соціалізації особи -  цс включення в ціннісно-нормативну систему 
особи тих цінностей, які охороняю ться правом. Ця ціннісно-нормативна 
система складає основу правосвідомості індивіда.

Правосвідомість -  система знань, оцінок і уявлень про правопорядок 
даного суспільства, це суб’єктивне моделювання о б ’єктивно існуючого 
правопорядку. В свою чергу, правосвідомість є орієнтиром правозначимих 
дій. Правосвідомість визначає поведінку людини у сфері найбільш суттєвих 
соціальних відносин [11,59].Основою  правосвідомості є не стільки знання 
чисельних правових норм (для цього є юристи), а усвідомлення і прийняття 
тих соціальних цінностей, котрі знаходять своє офіційне затвердження в 
праві. Правосвідомість поділяється на суспільну, групову і індивідуальну. 
Групова і індивідуальна правосвідомість зумовлю ю ться суспільною 
правосвідомістю, проте мають цілий ряд своїх особливостей. Індивідуальна 
правосвідомість мас якісно різні рівні свого розвитку. Н а побутовому рівні 
індивідуальна правосвідомість проявляється в узгодженні конкретної 
правозначимої діяльності з емпірично зображеними нормами правомірної 
поведінки. Більш високі рівні правосвідомості проявляю ться при 
усвідомленні окремих конкретних правових ситуацій, правових інститутів і 
правового статуса людини в даному суспільстві. Вищий рівень 
правосвідомості характеризується сукупністю поглядів на правову систему, 
розумінням соціальної значимості права, оцінкою  його класової суті, 
оволодінням правовою  ідеологією. Це концептуальний рівень 
правосвідомості. В правосвідомості розрізняю ть три взаєм озв’язані 
сторони: пізнавальну, оціночну і регулятивну. П ізнавальна сторона 
правосвідомості пов’язана з адекватним відображенням правових цінностей 
в свідомості індивіда. Проте, в повсякденній правосвідомості знання права 
замінюється побутовою  уявою, індивідуальним досвідом, традиціями, 
звичаями, груповими нормами, нормами культурної поведінки. Разом з 
тим, як відзначає Імре С або,- стереотипи поведінки, якими користуються 
учасники правовідносин менше всього грунтуються на конкретних нормах 
права [9,230].

У повсякденній поведінці людей більш суттєве значення мають 
оптимальні моделі поведінки, котрі люди створю ю ть на засадах загальних 
уявлень про належну поведінку [5,72]. О ціночна сторона індивідуальної
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правосвідомості проявляється в особистісном у відношенні людини до 
правових явищ, у визначенні їх змісту. Ця сторона правосвідомості мотивує 
поведінку, забезпечує вибірковість поведінкових актів. Соціалізація особи 
пов’язана с постійним вдосконаленням оцінОчно-мотиваційного механізм^  
поведінкових актів. Окремі ситуаційні мотиви у особи, яка форм>егься 
переростають у стійкі, домінуючі мотиви.

М отив акту поведінки, що мас правове значення.- це осмислення 
людиною своєї поведінки з позиції соціальних цінностей, відображених в 
правових нормах і своїх особистісних інтересах. Термін „мотив" охоплює 
такі поняття, як потреба, спонукання, потяг, схильність, прагнення. 
Ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, в період переходу до ринку, 
характеризується тим. що мотиви змістовності праці поступилися місцем 
мотивам низької інтенсивності праці. Тобто сьогодні мотиви забезпечення 
працею як засобом для існування перестали бути провідними. Тому, щоб 
люди стали працю вати ефективно, треба передусім розвязаги найголовніші 
соціально-економічні проблеми, пов'язані з реформуванням економіки. 
Тільки тоді виникне нормальна мотивація до праці, підвищиться її 
ефективність, запрацю ю ть нормальні мотиви до праці. Погіршення 
матеріального стану населення негативно впливає на його поведінку, 
формування соціальних установок. Соціальні відхилення можуть бути 
кваліфіковані кількома засобами. Негативні відхилення поділяються на 
злочини, інші правопоруш ення (адміністративні, цивільні, трудові, 
фінансові), аморальні вчинки.

М огив поведінки -  це співвіднош ення поведінки з соціальними 
нормами, реальними умовами й особистісними цінностями, при цьому 
оцінюються не тільки безпосередні результати дії, поведінкового акту, але і 
їх віддалені наслідки [1.342]. В цьому розумінні соціалізація виступає як 
процес формування соціальних якостей особи. Процес соціалізації 
виражається перш за все в ідентифікації з соціальними групами, до яких 
даний суб 'єкт належить, чи які він собі обирає. Л ю дина все життя органічно 
вклю чена в групи, що маю ть географічну, або історичну основу: сім’ю, 
клас, село або район, націю. Т обто лю дина постійно є біологічним 
організмом, індивідуальною  статтю , і членом певної суспільної групи, отже, 
вона прилучається відразу до трьох процесів організації.

П равова соціалізація в розгорнутому вигляді означає все повніше 
усвідомлення лю диною , громадянином своєї соціальної ролі, місця в 
соціальній структурі суспільства, вироблення самосвідомості представника 
класу, члена партійної групи, все більш ш ирокого включення в соціально- 
правові відносини. Цей процес відбувається постійно на протязі всього 
життя людини. Основний зміст і особливість соціалізації індивіда в умовах 
дем ократичного режиму - в залученні його до політичних і правових норм, 
цінностей, до політичної і правової культури і практики в цілому, до 
свідомої соціально-активної діяльності, яка є універсальним способом 
вдосконалення соціального середовища і одночасно формування особи.

Слід підкреслити, що правова соціалізація має строгу конкретність, 
спрямованість і визначеність, оскільки громадянин живе і проявляє свою 
активність в певному суспільстві, тобто в системі, що має свою власну
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історію і свою власну логіку культурного, соціального, політичного і 
економічного функціонування [8.48]. Кожна держава визначає форми 
належності до національної спільноти, правила і способи участі в справах 
суспільства, структуру владних відносин і роль авторитетів, тип державного 
устрою. В ній діють історичні традиції і політичний режим, соціально- 
демографічні і економічні струкіури суспільства, законодавство, за 
допомс. ою якого складаються суспільні відносини і визначаю ться 
соціальний і правовий статус особи. Ф орма і історія взаємовідносин між 
суспільними інститутами і державою  створю ю ть міцні фактори, шо 
зумовлюють процеси соціалізації.

Велику роль у правовій соціалізації відіграє повторення з покоління в 
покоління стійких думок і шаблонів поведінки. Соціалізація передбачає 
певну послідовність, передачу спадщини. Але, кажучи про спадщину, не 
варто розуміти це як просте відтворення. В кінці кінців, і цс тривіальний 
приклад - можна успадкувати будинок, але, враховуючи його конструкцію, 
можна кардинально змінити розміщення кімнат. У такий спосіб 
відбувається і засвоєння суб’єктом цінностей, переваг і норм, які він 
успадковує, тобто він може змінити їх зміст і застосування, збагатити 
передану спадщину внесенням власного досвіду.

В ході життєвого циклу, чи історичного розвитку в більш загальному 
розумінні, суб’єкти, що соціалізувались під впливом раніше сформованих 
установок, можуть збагачувати свій досвід, змінювати шкалу переваг, а самі 
установки можуть розпадатися, чи знову о б ’єднуватися в одне ціле, але 
кожний раз це ціле буде іншим. Так же в залежності від обставин, з цих 
установок можуть випливати різні думки і вчинки. Однак раніше засвоєні 
схильності і сформовані установки складаю ть ту сітку, первинну матрицю, в 
яку буде обов’язково відноситися всякий новий досвід.

П равова соціалізація особи - це не лише формування правових уявлень, 
але і формування потреб в дотриманні норм права, переконання в їх 
справедливості і необхідності. Для того, щоб лю дина вела себе правомірно, 
вона повинна засвоїти основні норми поведінки в даному суспільстві. Слід 
пам’ятати, що правосвідомість регулю є поведінку людей категоріями 
правомірності; мораль - категоріями добра і зла. П равова соціалізація 
означає формування у особи внутріш ньої злагоди, солідарності з нормами 
права. Але головним у взаєм озв’язку моралі і права є те, що моральна 
поведінка є базою  для правослухняної поведінки. Законослухняна 
поведінка - поведінка соціально адаптована, тобто пристосована до умов 
життєдіяльності даної соціальної спільності. Н айвищ ою  формою  соціальної 
адаптації є інтерналізація соціальних норм, вимог, зразків поведінки. Однак 
можуть бути і інші форми соціальної адаптації, іноді пограничиі з 
соціальною иеадаптованістю  - адаптація на основі примусу, егоїстичного 
розрахунку, пристосування.

В ряді випадків індивідуальна правосвідомість вступає в протиріччя з 
суспільною правосвідомістю. Це протиріччя не завжди проявляється в 
правопорушенні. Воно може залиш атися прихованим, латентним. При 
цьому поведінка особи може бути законослухняною , але мотиви такої 
поведінки можуть бути не в прийнятті норм права, а мати кон ’ю нктурний
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характер. Ступінь соціальної адаптації може бути різною, але чпка границя 
між соціально адаптованою  і нсадаптованою  поведінкою визначаються 
законом. Усі різновиди злочинів - це різновиди соціально неалапчов 
поведінки.

У профілактиці злочинів немає і не може бути яких-небудь окремих 
універсальних заходів. Тільки система психологічно обгрунтованих заходів, 
що сприяють соціальній адаптації особи - надійна засада кримінально- 
профілактичної діяльності. Поведінка часто пояснюється соціальними 
установками особи. Установку не варто розглядати як систему усвідомле
них відносин. У становка - це підсвідома готовність до стереотипних реак
цій. Тому для подолання злочинності необхідно досліджувати не лише сфе
ру правосвідомості, але і сферу підсвідомого, механізм формування поведін- 
кових штампів, шаблонів, стереотипів. В соціальній адаптації індивіда ця 
сфера поведінкової регуляції має не менш суттєве значення, ніж свідома 
поведінка. Для стійкої законослухняної поведінки необхідна стереотипна 
готовність діяти в певних обставинах певним, правомірним чином.

Ф ундаментальними ф акторами соціально-позитивної поведінки 
людини є позитивне емоційно-оціночне відношення особи до загально 
соціальних норм. Злодій встилається порушити норми тільки злодійського 
угруповання, але не соромиться порушити норми чесних людей. Чим 
слабші зв 'язки, що зв'язую ть людину з соціальною  спільністю, тим менше в 
неї підстав соромитися при порушенні норм цієї спільності. І навпаки, чим 
глибші ці зв 'язки, тим більш ефективний самоконтроль поведінки. До 
соціального середовища повинні адаптуватися не тільки особа, але і саме 
право. Регуляційна ефективність права тим вища, чим менший елемент 
довільного в правогворчості. чим більше правотворчість „адаптована“ до 
соціального середовища. Л ю дська поведінка формується не правом, а 
соціальними устоями даного суспільства. Якщ о середовище не створює 
достатніх передумов для реалізації тих чи інших норм права, то ці норми 
залиш аються малоефективними.

Правові норми ефективні лиш е в тому випадку, якщо між ними і 
поведінкою людей існує причинний зв ’язок. Поведінка людей може бути 
навіть більш „н орм альн а“, ніж окремі норми права. Угорський соціолог 
права Кальман Кульчар провів опитування за анкетою: „Чи буде 
покараний Б, який знає, що його сусід готується вбити жінку, яка 
перебувала з ним раніш е у зв 'язку, і з цією метою придбав розчин нікотину, 
але не повідомляє про це в поліцію ?“[6,І88].

Біля 90% опитаних відповіли позитивно. Між тим, за угорським 
законодавством недонесення про підготовку вбивства не тягне за собою 
відповідальності. Це підтверджує, що в більшості випадків люди керуються 
не діючою правовою  нормою , а своїм уявленням про неї. Але у 
соціалізованої особи розходження між дійсною нормою  і уявою про неї, як 
правило, незначні.

Отже, аналіз правоврї соціалізації шляхом суспільних відносин, діяль
ності і виховання передбачає залучення в сферу цього процесу багатьох са
мих різних взаємодіючих о б ’єктивних матеріальних, соціальних і духовних 
умов і суб’єктивних факторів, визначаючих становлення особи. Всі вони в
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комплексі і взаємопроникненні кожний по своєму, згідно з своїми можли 
востями. свідомо, чи стихійно беруть участь в процесі соціалізації особи 
Отже, досягнення мети правової соціалізації залежить від того, в якій мірі в 
сукупності самих суспільних відносин закладені о б ’єктивні можливості 
становлення особи; від ефективності реалізації соціалізуючих функцій 
різносторонньої діяльності і спілкування індивіда; від того, наскільки вся 
сукупність зовнішніх соціалізуючих впливів на особу сприяє розвитку ії 
самосвідомості і потреб в самовихованні. Всі вони діють оптимально тільки 
в єдності. В процесі соціалізації вони не подільні і не можуть функціонувати 
відірвано один від одного, чи компенсуватися за рахунок один одного.

Процес правової соціалізації - складний соціальний феномен 
пов'язаний з формуванням духовного світу індивіда, який в рівній мірі 
торкається його сучасного і майбутнього.
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S U M M A R Y
V. Burdvak

T H E  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  P E R S O N A L I T Y  IN  T H E  L E G A L  F IE L D
ОГ M A C R O S O C I U M

The main contents are the following ones: the pccularity o f the personalities' 
development under the condition o f dem ocratization consists in attracting  the 
personality to the political and legal norm s, values, political and legal culture and 
practics at whole, to conscious social activity. It is the universal means of 
improving of the social environm ent and form ing o f the personality.

У Д К : 1 5 9 .9 2 2 .7  
К о ст р о м и ц ь к а  O .C .

С А М О П ІЗ Н А Н Н Я  М О Л О Д Ш И Х  Ш К О Л Я Р І В  Я К  С И Х О Л О Г І Ч Н А
П Р О Б Л Е М А

Проблема самопізнання здавна вабила до себе найкращ их мисли телів 
людства. Щ е Сократ ставив завдання самопізнання на перший план.
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розуміючи його предметом д у х о в н у  активність в її п ізн ав ал ь н ій  ф кції. 
Плат он розцінює самопізнання як най в и щ у д о б р о ч и н н іст ь . Саме з 
античних часів дельфійський в и р аз g n o th i sa y to n  ( «пізнай самого себе < ) 
набув повного звучання. Пізніше до проблеми самопізнання звертались > 
відомі філософи як Арістотсль, Плотін, Августін. Декарт, Локк, С п д о за . 
Лейбніц, Хайдеггер. Бердяєв га ін. Намагаю чись розгадати таємницю 
лю дського самопізнання, одні філософи, наслідуючи парадні му c o g ito  ergo  
sum (« мислю, отже, існую»), висунуту Декартом, розглядали його як 
гносеологічну проблему, або надаючи йому універсально-нормативного 
характеру (розміщ ували в суб'єкті, а не поза ним критерії достовірності 
будь - якого пізнання), а разом з  тим визнаючи зразком самодостатньої о і 
адекватного пізнання, а звернення до інших видів пізнання - деградацією, 
чи відмовляючи самопізнанню  у самодостатності і о б ’єктивуючи його і 
розглядаю чи процес пізнання себе в генетичному зв'язку з іншими видами 
пізнання, інші з появою  екзйстенціональної парадигми вважали 
самопізнання етичною проблемою , а його основним призначенням - про
будження почуття вини людини і виявлення моральної позиції особистості
[II-

Таким чином, інтерес до Я, до таємниці його осягнення, до усвідомлення 
того, що являє собою  власна сутність, виникає спочатку в філософії у 
зв’язку з її більш загальними проблемами і довгий час знаходиться в її 
компетенції.

Предметом власне психологічних концепцій проблема самопізнання стає 
лише у другій половині XIX століття. Вперше з’являються психологічні 
концепції самосвідомості Л іппса Т. і П арендера А., які методологічно 
пов’язані із суб 'єктивною  філософією, Декартівським методом пізнання. 
С амопізнання в цих роботах розглядається як метод пізнання всього 
психічного і «чисте споглядання психічного в психічному», тобто 
інтроспекція [5,10]. 1 в подальш их дослідженнях психологічний аспект 
вивчення проблеми самопізнання тісно пов'язаний з філософським. Але він 
передбачає розкриття специфіки самопізнання як особливого процесу 
лю дської психіки, що спрямований на пізнання особистістю власної суті. 
Необхідність дослідження даної проблеми в психологічному аспекті 
зумовлю сгься її актуальністю , що особливо загострю ється в наш час, коли 
лю дина, особистість розглядається як найвищ а цінність в усіх сферах науки 
і життя. Але перед суспільством, ш колою  постає завдання різнобічного, 
гармонійного розвитку особистості, максимального розкриття творчих 
здібностей, формування активної життєвої позиції. Для того, щоб людина 
могла реалізувати себе, вона повинна знати себе, свої можливості. До того 
ж, коли педагоги намагаю ться відшукати такі форми організації навчально- 
виховного процесу, де б учень виступав у якості істинного суб’єкта 
пізнавальної діяльності. здатного самостійно поповнювати і 
удосконалю вати свої знання, неможливо обминати питання самопізнання. 
Адже свідоме управління лю диною  своєю поведінкою і діяльністю, 
перетворення його з о б ’єкту виховних впливів в суб’єкт виховання можливе 
на основі самопізнання.
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Саме тому дослідження проблеми самосвідомості і самопізнання 
привертали до себе увагу багатьох вчених. Більшість психологів, у тому 
числі Л. С. Виготський, О. М. Леонтьсв, Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн 
були єдині у точці зору на проблему самопізнання як на проблему 
«високого життєвого значення, що увінчує психологію особистості» [5,33].

Дослідження проблеми самопізнання сконцентровані в основному 
навколо двох груп питань. У працях Б. Г. Ананьсва, Л. І. Божович, Л. (  
Виготського, О. М. Леонтьєва. С. Л. Рубінштейна, П. Р. Чамаги. 1.1 
Чеснокової. Є. В. Ш орохової в загально-теоретичному і методологічному 
аспектах проаналізовані питання про становлення самопізнання у контексп 
більш загальної проблеми розвитку особистості. Інші дослідники 
розглядають більш спеціальні питання, передусім пов’язані з особливостями 
самопізнання ма тих чи інших вікових періодах.

Дослідження A.A. Бодальова по соціальній перцепції загострили інтерес 
до питання зв’язку самопізнання і пізнання інших людей.

Роботи І.С. Кона, у яких вдало синтезовані філософські і соціально- 
психологічні, історико-культурні аспекти, теоретичні питання і аналіз 
конкретних експериментальних даних, відкрили багато нових зрізів у 
вирішенні проблеми самопізнання в ю нацькому віці [3].

В зарубіжній психології проблема самопізнання також  займає досить 
значне місце, особливо в психотерапевтичній літературі (Еріксон. Периз. 
Маслоу та ін.).

Незважаючи на велику кількість досліджень цієї однієї з найстаріших 
проблем в психології, залиш ається актуальним зауваження, висловлене
О.М . Леонгьєвим щодо цієї проблеми, який розціню вав її як невирішену.

Це особливо стосується вивчення проблеми самопізнання молодших 
школярів. Якщ о загально-теоретичні питання розглядаю ться багатьма 
авторами, зокрема проблеми розвитку самопізнання у структурі 
самосвідомості, його розвитку у ранньому віці (Божович Л. І.), 
підлітковому і ю нацькому віці (Л. К омарова, М. Келеси, 1. Кон), то 
вивченню самопізнання молодших ш колярів не надавалося належної уваги. 
В деяких роботах навіть звучить думка про те, що від 7 до 12 років процес 
розвитку знань про себе майже відсутній, що пояснюється спрямованістю 
дитини на зовнішній світ. (А .Валон). На нашу думку,окремі сторони 
самопізнання на певних стадіях ще не свідчать про йогосформованість у 
формі повного усвідомлення себе у всій сукупності психологічних та 
фізичних якостей, але ознаки, що з ’являються у певному віці можуть 
характеризувати онтологічний рівень розвитку людини. Крім того, тільки 
на основі і в результаті розвитку самопізнання на попередніх стадіях 
можлива поява всіх новоутворень е наступний період розвитку. 
Необхідність дослідження процесу пізнання себе саме у молодшому 
шкільному віці зумовлюється і специфікою цього вікового періоду , а саме : 
прові/щим видом діяльності стає навчання, дитина вперше стикається з 
необхідністю цілеспрямовано, систематично пізнавати навколиш нє, а це. 
звичайно, збуджує у неї інтерес до власного Я, спілкування дітей теж 
наповнюється новим змістом, змінюються соціальні ролі дитини. Все це не 
може не відображитись на тому, як дитина пізнає свої якості, можливості.
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ким усвідомлює себе. Але дослідження самопізнання молодших школярів 
неможливе без осяг нення суті даного процесу.

Як свідчить аналіз літератури з даної проблеми, самопізнання звичайно 
розглядається в структурі самосвідомості (В.В. Столін, 1.1. Чесвокова) 
Багато авторів не виділяють його як окремий процес і навіть ототожнюють 
його із самосвідомістю. Цс можна пояснити органічною  єдністю процесів 
самосвідомості, які перебувають у взаємодії і нерозривно взаємопов язані 
Як наслідок, принцип функціонування і розвитку цих процесів теж 
подібний. У загальному, це можна представити так.

Самопізнання у психічній діяльності виступає як особливо складний 
процес опосередкованого пізнання себе, розгорнутого в часі і пов’язаний із 
рухом від одиничних ситуативних образів через інтеграцію подібних 
багаточисельних образів у цілісне утворення - у поняття свого власного Я, 
як суб’єкта відмінного від інших суб’єктів.

Багаторівневий і складний процес самопізнання необхідно пов'язаний із 
різноманітними переживаннями, які надалі теж узагальнюються в емоційно- 
ціннісне ставлення до себе. У загальнений результат пізнання себе і 
емоційно- ціннісного ставлення до себе закріплю ю ться у відповідну 
самооцінку, яка вклю чається у регуляцію поведінки особистості як один із 
значних моментів.

Отже, виділити у структурі самосвідомості процеси самопізнання, 
самовідношення. самооцінки (як результата самопізнання і самосвідомості) 
і саморегуляцій не просто, бо у житті ці процеси не існують один без 
одного. Але для грунтовного наукового дослідження особливостей кожного 
з цих процесів і самосвідомості вцілому таке розмежування не тільки 
можливе, але й необхідне.

Щ о ж являє собою  самопізнання як один з процесів самосвідомості ? 
Самопізнання - початкова ланка і основа існування і прояву 
самосвідомості. Через самопізнання лю дина приходить до певного знання 
про себе, яке входить у зміст самосвідомості як її фундамент. Виявлення 
особливостей процесу самопізнання повинно розкрити те, як людина 
отримує знання про себе, як розвивається це знання, як із окремих 
ситуативних образів воно формується в поняття, що відображає сутність 
людини.

У розумінні загальног о принципу самопізнання існують дві точки зору. 
Згідно з однією, в основі якої закладено інтроспективний підхід до цієї 
проблеми, осягнення Я відбувається безпосередньо, шляхом «вглядання в 
його глибини» ( Парендер А., Л іппс Т. Та ін.). Інша точка зору, яка 
розроблялася за останні роки і має більше послідовників, грунтується на 
розумінні самопізнання як опосередкованого процесу, тобто у процесі 
взаємодії із зовнішнім світом лю дина виступає активно діючою особою, 
пізнає його, а разом з тим пізнає й себе. На думку психологів, що 
розробляю ть методологічні і теоретичні питання самопізнання (С.Л. 
Рубінштейн, О .М . Л еонтьев, 1.1. Чеснокова та ін.). пізнання людиною себе 
починається з пізнання'зовніш нього світу, інших людей, їх взаємовідносин і 
власних стосунків з іншими людьми. Особистість пізнає себе такими же 
шляхами, що і о б ’єктивний світ. У людини немає іншого принципу
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вивченню себе, воно проходить тіж стадії, що і пізнання людиною 
об’єктивного світу і від елементарних самовідчуггів, спочатку чисто 
органічно, до самосприйняття, самоуявлення, думок і понять про себе.

На початкових етапах самопізнання усвідомлюється лише зовнішній, 
очевидний аспект власних дій і вчинків, пізніше відбувається перехід на 
виші рівні пізнання себе, коли усвідомлюються глибинні механізми 
діяльності і поведінки. У сферу самопізнання залучаються емоції, інтереси, 
прагнення, система різноманітних спонукань особистості.

В процесі розвитку самопізнання проходить ряд стадій, і па певному 
віковому періоді може відбуватись на певному рівні. Так. 1.1. Чеснокова 
виділяє самопізнання у системі « Я - інша лю дина «. Спочатку певна якість 
сприймається і розуміється в іншій людині, а потім переноситься на себе. 
Відповідними прийомами самопізнання є переважно самосприйняття і 
самоспостереження. На другому рівні пізнання себе відбувається в процесі 
аутокомунікацій, тобто в рам ках «Я - Я«. Л ю дина оперує вже готовими 
знаннями про себе, в якійсь мірі вже сформованими, отриманими в різний 
час, в різних ситуаціях [5,98].

Як відбувається самопізнання молодших школярів і чим воно особливе ?
Визнаючи особливості і механізми самопізнання молодших школярів, 

хотілося б відмітити вплив навчальної діяльності на цей процес. Особлива 
значимість навчальної діяльності для розвитку самопізнання обумовлена 
такими моментами, що розкриваю ть природу і функціональне призначення 
навчальної діяльності : по-перше, навчальна діяльність спрямована на зміну 
самого учня ( Л .С . Виготський, Д .Б. Ельконін) ставить перед ним задачу 
виявлення міри свого оволодіння предметом засвоєння, тобто обертає 
свідомість учня на самого себе як на суб’єкт пізнання, по-друге, структура 
навчальної діяльності СД.Б. Ельконін, В.В. Д авидов, А .К. М аркова) 
заключає у собі компоненти, спрямовані на предмет засвоєння, на самого 
учня, як предмет контроля і оцінки. Оволодіння цими діями ставить перед 
ш колярами задачу аналізу власної діяльності і, по-третє, навчальний процес 
являє собою особливу форму спілкування учнів з вчителем і між собою. 
Цілеспрямована організація навчальної співпраці містить у собі значні 
резерви пізнання дитиною  своїх якостей, можливостей, здібностей.

Отже, самопізнання молодших ш колярів може відбуватись двома 
шляхами. По- перше, в процесі ро зв ’язання пізнавальних завдань. Так, 
дослідженнями було доведено, що при розв’язанні інтелектуальних завдань 
перед суб’єктом постаю ть дві задані і о б ’єктивно орієнтовані задачі, 
спрямовані на пошук рішення задачі і суб’єктивно-орієнтовані, що 
спрямовані на пізнання власних можливостей, знань, при розв’язанні яких 
відбувається самопізнання. Т акож  було доведено, що ро зв ’язання 
пізнавальних задач стимулює самопізнання, особливо, якщо перед дитиною  
стоггь проблемне завдання; рефлексуючи, лю дина пізнає себе як суб’єкт 
пізнавальної діяльності [6].

По-друге, самопізнання відбувається на основі пізнання інших людей 
(Шуман М., 1979, М ід Дж.,1934, Т. К ом арова та ін.).
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Л егальний аналіз самопізнання молодших школярів може буги
з р о б л е н и й  на основі подальших досліджень, які розкривають суть 
механізми пізнання своєї суті, своїх можливостей дітьми
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У Д К : 1 5 9 .9 2 2 .7
Сичова H .Г., Тарновська О.С.

М О Р А Л Ь Н Е  С Т А Н О В Л Е Н Н Я  О С О Б И С Т О С Т І У ЧН Я 
М О Л О Д Ш О Г О  ТА С Е Р Е Д Н Ь О Г О  Ш К ІЛ Ь Н О Г О  ВІКУ

Складними перехідними процесами демократизації, становлення 
ринкової економіки визначастсья розвиток наш ого суспільства на 
сучасному етапі. Все це, звичайно, супроводжується соціальною і 
економічною  нестабільністю, що призводить до помилок та різних 
порушень в усіх галузях життєдіяльності і відбивається на фізичному, 
духовному, моральному здоров’ї людей, на їх свідомості, на розумінні і 
виконанні ними своїх соціальних ролей. Відбувається переоцінка цінностей. 
Втрачають свою значущ ість такі з них, як: совість, гідність, милосердя та 
ін., що відповідно формує поведінку людини і проявляється в ній. Натомість, 
зростає агресивність, жорстокість, цинізм, прогресує відчуженість, духовна 
спустошеність і байдужість, зокрема, молоді і дітей.

Такі зміни, перетворення ще раз підкреслюють, що мораль є одним із 
найважливіш их чинників розвитку суспільства: "хворіє" суспільство - 
спотворю ю ться і його моральні основи, відбувається нівелювання 
моральних особистісних цінностей.

Отже, мораль - це один з найважливіших особистісних показників 
кожної людини, регулятор її поведінки, вчинків, взаємодії з оточенням, 
основа її соціальної зрілості. Але моральні цінності не даються дитині при 
народженні, вона входить у моральний світ поступово, засвоюючи їх



поетапно. У моральному розвитку особистості доводиться пройти від 
певного морального "нуля" через відповідні рівні до вищих проявів моралі 
Беручи до уваги, саме в нинішній час розвитку суспільства особливої 
актуальності набувають проблеми становлення особистості, зокрема, ії 
моральних цінностей.

Щ об вивчити моральні знання, прояв моральних якостей, моральної 
поведінки як основи становлення соціальної зрілості і дітей молодшого 
шкільного віку підлітків, ми організували відповідне дослідження. Аналіз 
даних по виявленню в учнів другого класу наявних знань моральної 
поведінки, розуміння ними змісту моральних рис, якостей особистоси 
засвідчив, що в цьому віці поняття моралі сформовано ще недостатньо. 
Проте в більшості досліджуваних другокласників є певні знання про 
основні моральні цінності. Утруднення виникали в поясненнях ними таких 
якостей, як: цинізм, гуманізм, егоїзм. Х арактеристика якостей, яка давалась 
дітьми, в основному, базувалась па конкретних прикладах, опираю чись на 
поняття зла і добра.

Це підтверджує основні закономірності розвитку особистоси 
молодшого ш коляра. Так, на запитання "що таке грубість?" діти 
відповідали, що це - "коли хлопчик ображ ає дівчинку", "руйнують пташині 
гнізда", "ображаю ть тварин", "старші школярі штовхаю ть молодших", на 
запитання "Щ о таке співпереживання?" - "коли ти разом з товариш ем 
переживаєш і допом агаєш  йому" та ін. Найчастіш е характеристика якостей 
відбувається через оцінку своїх вчинків або вчинків товаришівв. 
Характеризую чи добру людину, значна кількість опитаиних молодших 
школярів головними харарктеристиками її поведінки вважаю ть: "нікого не 
ображати", "не сваритися", "добре вчитись" (в даному випадку навчання як 
добра справа), кожен другий відповів - "слухатися вчителя", кожен 
четвертий - "добре поводитися", "з усіма ділитися". Всі опитані вказали, що 
добра лю дина - це ввічлива лю дина, діти також  пов’язуюсь людську 
доброту з душевним теплом, чуйністю, вмінням співпереживати, не 
заздрити, безкорисливо виручати в біді.

Аналогічні дослідження у восьмих класах показали, що в даному віці 
обізнаність дітей з поняттями моральних якостей, змісту моральної 
поведінки, як і передбачається, дещо вищі. В даній віковій групі не виявили 
дітей, які не мали б жодного уявлення про моральні вимоги до поведінки, 
про моральні якості особистості. Як і у випадку з молодшими ш колярами, 
характеристики моральних якостей найчастіш е п ов’язані з власним 
життєвим досвідом, опираю ться на конкретні приклади. Зміст моральної 
поведінки досліджувані підлітки розумію ть у тому, "щоб не заваж ати 
іншому в його справах", "не кидатись на людей", "не підставляти", "не 
ображати" і ін. Проте в контексті такої поведінки підлітки не о б о в ’язково 
вбачають необхідність проявляти такі моральні якості, як: чуйність, 
взаємодопомога, безкорисливість тощ о.

Аналіз результатів дослідження дозволив нам виділити рівні розуміння 
учнями молодшого ш кільного та п ідліткового віку моральних якостей та 
моральної поведінки особистості. Дані наводяться в таблиці 1.
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Таблиця І
П оказники розуміння учнями моральних якостей та моральної 
______________________ поведінки (в % )~ ______

Розуміння моральних 
якостей і поведінки

2 клас 8 клас

1 Чітке 10
2 Відносно чітке 45 70
3 Основні ознаки частини 

понять
35

15 1
4 Дифузні визначення 15 5
5 Відповідь відсутня 5 -

Досліджуючи моральну поведінку молодших школярів. ми 
запропонували їм для вирішення проблемну ситуацію, яка вимагає прояву 
наявних моральних якостей, що позначаю ться на прийнятті рішення. Таким 
чином було виявлено декілька варіантів поведінки дітей: на користь іншого, 
компромісна "нічия", на користь собі, що відповідно становить 60%. 25% та 
15%. Після прийняття дитиною  рішення їй ще раз "пояснювали" ситуацію, 
емоційно "підігрівали". В результаті поведінка другокласників дещо 
змінилась. До 70% збільш илось тих, хто вирішив завдання на користь 
товаришеві, і варто зазначити також , що в цій групі спостерігались у 
декількох дітей вагання альтруістичного плану: компромісної "нічиєї" 
дотримувалось лиш е 15% ш колярів, на свою користь вирішили задачу 
також 15° <> (як і раніше), проте помітні були коливання на користь 
компромісного варіанту прийняття рішення.

Результати дослідження показали певну обізнаність учнів не тільки з 
правилами моральної поведінки, а й уміння орієнтуватись у ситуаціях 
(принаймі теоретично), проявляти позитивну моральну активність.

Враховуючи конкретні емпіричні дослідження, ми вважаємо за доцільне 
рекомендувати вчителям сучасної школи, зокема, початкових класів, 
звертати особливу увагу на формування в учнів власного досвіду, навичок 
моральної поведінки, на формування і закріплення моральних якостей 
особистості в конкретній співпраці (взаєминах з іншими), яка вимагає від 
дититнн як відповідального ставлення до завдання, так і забезпечення 
моральних міжособистсісних стосунків. Треба постійно дбати, щоб учні 
молодших класів мали змогу в контексті навчальної діяльності на практиці 
застосоввувати теоретичні знання моральної поведінки, самостійно * 
планувати свою поведінку, набувати навичок прояву моральних якостей 
особистості.

Процес становлення моральності дітей середнього шкільного віку, який 
завжди був неоднозначним, у сучасних умовах, як показали емпірічні 
дослідження, потребує особливо значної уваги з боку соціальних інститутів, 
чіткої і скоординованої їх дії.

Оцінюючи моральні якості та риси, які , на думку підлітків, найчастіше 
зустрічаються сьогодні, серед негативних вони на перші місця поставили 
боягузтво, брехливість, зверхність, ненависть, грубість, заздрість. Серед 
позитивних рис - ввічливість, дружба, милосердність, дооро, повага. Цікаво
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також відзначити, що опитані восьмикласники найбільш ого значення 
надають добру і дружбі, дев’ятикласники, оцінюючи життєві обставини 
визначають перевагу ввічливості і милосердя. Проте на останніх місцях у 
всіх опитаних опинилися такі риси і якості: гордість, сміливість,
справедливість, взаємодопомога тощ о. Дослідження також  виявило, що для 
всіх опитаних (і восьми- і дев’ятикласників) ніби не існує таких якостей, як 
співчуття і правдивість, хоч як одну сторін сучасних взаємовідносин 
виділили милосердя. Називаю чи притаманні оточуючим зрадливість 
скупість, лицемірство, вульгарність, дармоїдство та ін., підлітки вказують, 
що дані якості не тільки характерні для наш ого суспільства, а й не 
засуджуються ним.

Якщо взяти до уваги особливості становлення особистості саме в 
підлітковому віці, який небезпідставно вважається періодом максимальної 
важковиховуваності, то такий суспільний вплив на формування 
моральності підростаю чої особи відіграє, на нашу думку, неабияку 
негативну роль. Він є симптомом неблагополуччя морального і соціальног о 
становлення дітей різного віку, зокрема підлітків, що може стимулювати і 
закріплювати антисоціальні форми поведінки.

Соціальна зрілість особистості значно залежить від сформованості її 
моральних цінностей, переконань, досвіду і навичок застосування їх на 
практиці. Досвід моральної поведінки у підлітків, зокрема, формується під 
впливом сім’ї, школи, різних суспільних організацій, ототчую чого 
середовища, джерел масової інформації тощ о. П ро рівень розвитку 
моральних цінностей сучасних підлітків може засвідчити рівень 
усвідомлення ними власного прагнення до м оральної поведінки, розуміння 
значення свого морального вчинку і його особистісного прийняття.

Опираю чись на методики діагностики ціннісного ставлення підлітків до 
питань моралі (Т.Ващенко, 1966), ми досліджували інтерес дітей даного віку 
до сенсу моральної поведінки і типи ціннісного до неї ставлення.

Результати дослідження розподілились так:
Таблиця 2

Інтерес до сенсу моральної поведінки (в % ) __________
С ен с  м о р а л ь н о ї п о в ед ін к и 8 к л а с 9 клас

1 Інтерес відсутній - 5,0
2 Інтерес безпосередній 40,5 -

3 П рактичний (прагматичний) 
інтерес

20,0 15,0

4 Практичний (суспільно 
значущий) інтерес

20,0 30,0

5 П рактичний (власноморальний) 
інтерес

25,5 50,0

Дані свідчать, що в учнів з віком зміню ється інтерес до сенсу моральної 
поведінки. Учні - восьмикласники найбільш е проявляю ть безпосередній 
інтерес до моральної моведінки, на другому місці - власноморальний 
ініерес, третє - поділяють прагматичний і суспільно значущ ий інтерес, що 
свідчить про зростання усвідомлення підлітками цінності моральної
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поведінки особистості. Трете місце посідає прагматичний інтерес. З числа 
опитаних виявленою  одного учня який взагалі не проявив будь-якою  
інтересу до сенсу моральної поведінки.

Про сформованість прагнення підлітків до моральної поведінки свідчать 
наступні дані (див.габл. 3)

Таблиця З

Р ів н і прагн ен н я  д о  
м ор ал ь н о ї п ов ед ін к и

8 клас 9 к лас

1 Високий 5,5
2 Середній ,65.0 80.0
3 Низький 30.0 15,0
4 Дуже низький - 5,0
5 Н ульовий _ -
Як свідчать дані, рівні сформованості прагнення до моральної поведінки 

також змінюються з віком, про шо свідчить зростання середнього і 
зменшення низького рівнів бажання здійснювати моральні вчинки, 
показаних дев’ятикласниками. Відсутність нульового рівня в обох 
досліджуваних вікових групах свідчить про те, шо підліток уже не може 
залишатись поза моральними нормами, усвідомленням їх необхідності в 
забезпеченні міжособистісних взаємин.

Дослідження показали існування певної розбіжності в рівнях розвитку 
практичної зацікавленості підлітків до моральної поведінки. Це дає 
можливість виділити певні типи ставлення до моральної поведінки як до 
особистісної цінності, показаних учнями. В основу такої типології лягло 
поєднання виділених ознак різного рівня ціннісного ставлення до моральної 
поведінки, який характеризує рівень потреби підлітка в моральних вчинках, 
поведінці.

Ми знайш ли можливим визначити гри типи ціннісного ставлення до 
моральної поведінки (див. табл.4)

Таблиця 4

Р ів н і п р агн ен н я  д о  
м о р а л ь н о ї п о в ед ін к и

Т и п и  ц ін н існ ого  
ст а в л ен н я  д о  м ор ал ь н о ї 

п ов ед ін к и

К іл ь к існ и й  
п о к а зн и к  (у  

%) _
1 Високий Яскраво виражене 

ціннісне
5,0

2 Середній Ціннісне 7 2 ,5

3 Низький, дуже 
низький і нульовий

Нецінпісне 22,5

ьазую чись на емпіричних даних, можна а р и и т и  
частині підлітків ще притаманне бажаня виробляти якості моральної 
поведінки, що давало б можливість встановлю вати гуманні стосунки з 
оточенням, прагненням* до моральної поведінки, прийняття цінності власної 
особистості з позиції дорослих і власної. Цим учням властиве знання норм, 
правил моральної поведінки, контроль за власними діями, хоч, можливо, і



недостатній. Для тих, кому властивий високий рівень ставлення д о  

моральної поведінки, властива і наполегливість у вирішенні моральних 
конфліктів, уміння передбачати наслідки відхилення від норм моралі у 
власній поведінці та інших оточуючих.

П роіе треба зважати, що процес становлення особистості ще далеко не 
завершений, що підлітковий вік пов’язаний з низкою фізичних, психічних, 
психологічних змін, які можуть маги різну інтенсивність проявів, протікати 
бурхливо, виникати неадеквантні реакції на оточення, конфлікти 
поведінкові порушення. - все це наслідок розбіжності між зовнішнім і 
внутрішнім світом підлітка. Тому досить легко, нри сприятливих, як 
сучасні, умовах дестабілізації розвитку особистості підлітка, бажання 
виробляти моральні якості, закріпити прагнення до моральної поведінки 
можуть легко спотворю ватись.

За результатами досліджень підліткам з низьким ставленням до 
моральної поведінки вказані вище ознаки (знання норм, правил моральної 
поведінки, відповідність їм дій, вчинків, контроль тощ о) не властиві взагалі, 
або не характерні для їх поведінки, мають випадковий, ситуативний 
характер. Прослідковуючи емпіричні дані, очевидним є прямий зв’язок між 
морально-ціннісними стосунками учнів (соціальне оточення) і їх 
моральними цінностями, що реалізується в поведінці і судженнях.

Отже, кожна історична епоха створю є свою систему моральних 
цінностей. її основою  завжди (більш або менш усвідомленою, а нерідко і 
збочено усвідомленою) виступає взаємозв’язок "суспільство - індивід". Та 
чи інша система цінностей впливає на особистість, на її формування, а через 
неї - на діяльність як окремого індивіда, так і всього суспільства. М оральні 
якості людини даю ться не від народження. Вона їх набуває пізніше, в 
процесі життєдіяння, а характер і зміст їх визначаєтсья соціальним 
середовищем, де лю дина зростає, виховується, працює, проживає. Це 
зумовлює неоднакове ставлення людей до моральних цінностей, до 
прийняття їх як основи життєдіяльності, про що свідчить рівень моральної 
зрілості особистості.
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This article touches upon the main results of several investigations due to the 

study o f moral knowledge, the appearance of moral qualities, moral behaviour as 
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С Т И М У Л Ю В А Н Н Я  П І З Н А В А Л Ь Н О Ї  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т ІВ

Сучасна система навчального процесу у вищому навчальному закладі 
передбачає використання традиційних форм та методів навчання., які 
передбачають засвоєння програмного матеріалу, вміння використовувати 
його у професійній діяльності на репродуктивному рівні. Т ака ситуація 
незадовільняе сьогодняш нс суспільство, так як. невпинний розвиток 
суспільства вимагає творчого використання набутих знань. Тому сьогодні 
педагогічною  наукою  ведеться пошук нових шляхів, моделей організації 
навчального процесу, які б створили умови нових взаємин між суб’ єктами 
навчання, спрямованих на гуманізацію  навчання та активізацію  навчально- 
пізнавальної діяльності студентів.

Традиційна лекційно-семінарська система навчання у вищих навчальних 
закладах вичерпує свої потенційні можливості щодо розвитку 
пізнавального творчого потенціалу особистості студента. Перед 
педагогічною  наукою  постає завдання створити нові ефективні дидактичні 
системи, які б використовували форми і методи навчання здатні 
стимулю вати, інтенсифікувати пізнавальну активність студентів. 
Суперечливості між вимогами, які ставляться сьогодні до спеціаліста та 
можливостями їх задоволення вимагаю ть нових взаємовідносин між суб’ 
єктами педагогічної діяльності.

На стимулю вання пізнавальної діяльності студентів впливає ряд 
факторів: соціальний, психологічний, педагогічний, особистісний. В умовах 
вузівського навчання ці фактори взасмопоєднуються. Навчання не 
обмежується впливом викладача на студента, а відбувається їх своєрідна 
взаємодія, виникаю ть «дидактичні відносини» між ними. Ю .К.Бабанський 
виділяє як центральну ланку процесу навчання дидактичну взаємодію 
викладачів і студентів. Т ака взаємодія пронизує весь процес навчання.

Д идактична взаємодія викладачів і студентів - це явище зв’язку 
особистостей в процесі навчання, яке реалізується через спільну дію і 
характеризується впливом учасників один на одного, тобто ця взаємодія 
передбачає не тільки стиль керівництва, але й поведінку студента, його 
реакцію  на цю діяльність.

Д о шляхів стимулю вання пізнавальної творчої діяльності студентів в 
системі вузівської підготовки є сформованість пізнавальної активності 
студентів.

SUMMARY
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Проблема пізнавальної активності вивчалась багатьма вченими /Т.І 
Ш амовою, Г.І.Щ укімою, І.Ф. Харламовим/, які визначили, що пізнавальна 
активність є умовою здійснення пронесу навчання і характеристикою  самих 
пізнавальних дій [1,204]. Орієнтування освіти на розвиток пізнавальної 
активності, творчих можливостей ідивідуальності може здійснюватись 
тільки в умовах партнерства між студентами та педагогами. Тому ядром 
сучасних дидактичних концепцій /А .М .Алексю к, В.В.Давидов. 
М .Д.Касьяненко, М .І.М ахмутов/ є принцип співробітництва, що 
грунтується на розумінні навчання як єдності процесів учіння (навчально- 
пізнавальної діяльності) та викладання (діяльності викладача). Організація 
успішної взаємодії суб’зктів навчання відбувається завдяки інтенсивному 
застосуванню активних, дослідницьких, проблемних методів навчання, 
форм забезпечення самостійної організації процесу учіння, в основу яких 
покладено ідеї педагогічного стимулювання.

Активізація п ізнавальної діяльності /чи активізація учіння/ - це система 
дій вчителя, який створюй стимули, що спонукаю ть учнів активно 
включатися в роботу по оволодінню  навчальним матеріалом. Активізація 
учіння - це мобілізація інтелектуальних, моральних и вольових зусиль учнів 
для вирішення навчально-пізнавальних задач, які висунсні вчителем. 
П ізнавальна активність - характеристика діяльності учнів, активізація 
пізнавальної діяльності - характеристика цілеспрямованої діяльності 
вчителя в процесі навчання.[1,204-205].

П ізнавальна діяльність складна педагогічна категорія яка вклю чає в себе 
пізнавальну самостійність, пізнавальну ініціативність, повноту і мобільність 
знань, вмінь і навичок в сфері реалізації цієї активності. П ізнавальна 
самостійність - ступінь прояву вміння розпізнавати, визначати і вирішувати 
протиріччя, що виникаю ть в процесі пізнавальної діяльності. П ізнавальна 
ініціативність - це виражене бажання студента виконувати все нові завдання 
без примусу з боку викладача, свідома самоосвіта, збільшення обсягу знань, 
використання додаткової літератури в ході підготовки до занять.П овнота і 
мобільність знань, вмінь і навичок - наявність або відсутність прогалин в 
знаннях програмного матеріалу, здатність переносити алгоритм вирішення 
одного завдання на інше, ступінь оволодіння знаннями, вміннями і 
навичками понад програму. Розвиток цих якостей веде до вищих рівнів 
пізнавальної активності: репродуктивної, пош укової, творчої. Для
досягнення вищ ого рівня, творчої п ізнавальної діяльності, необхідне 
переведення процесу підготовки у вищій школі на більш високий рівень 
навчання, створення умов для стимулю вання ініціативи і самостійності у 
процесі пізнавальної діяльності студентів.

Теоретичним обгрунтуванням педагогічного стимулю вання пізнавальної 
діяльності є концепція навчання як багатоком понентної системи 
/А.М.Алексюк, М .І.М ахмутов, І.Я Л ерн ер /, що складається з підсистем: 
викладання (діяльності викладача) та  учіння (навчально-пізнавальної 
діяльності). Психологічною сутністю стимулю вання навчально-пізнавальної 
діяльності є його визначення як єдності управління мотивацією  суб’єкта 
учіння та створення таких умов, що даю ть змогу суб’єкту учіння самому 
регулювати власну навчально-пізнавальну діяльність /Л .С .Виготський.
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Г.С .Косткж, О.М . Лсонтьєв/. Позитивні мотиви, здібності та гм осби 
лежать в основі продуктивності уміння, активна навчально-пізнавальна 
діяльність є умовою їхнього формування, але ні мотиви, ні потреба 
безпосередньо не регулюють діяльність суб'єкта уміння, вони реалізуються 
за допомогою  педагогічних стимулів.

Д о методів і прийомів, які стимулюють пізнаватьну творчу діяльність 
студентів слід віднести:

М етоди активного навчання:
а) проблемні ситуації, проблемні завдання, що сприяють активізації 

діалектичного мислення, вмінню формулювати проблему.
б) використання завдань в яких відсутня повна інформація, що активізує 

увагу, дає можливість формувати здатність знаходити повну інформацію, 
краще її засвою вати і використовувати,

в) завдання на пошук способу вирішення проблеми, який є протилежним 
найбільш очевидному, що сприяє подоланню  інерції мислення, розвивають 
здатність використовувати знання в більш широкому діапазоні.

г) завдання спрямовані на пошук помилки, перевірку правильності 
результатів розвиваю ть критичність мислення, вміння робити правильні 
оціночні судження.

д) завдання спрямовані на визначення понять, пояснення, доведення, 
встановлення причинно-наслідкових зв 'язків розвиваю ть інтелектуально- 
логічні здібності особистості.

ж) завдання спрямовані на розподіл обов'язків в процесі колективної 
роботи, пошук засобів взаємодопомоги, взаємоконтролю  сприяють 
розвиткові комунікативно-творчих здібностей.

з) завдання які базую ться на рейтинговій основі оцінки знань дають 
можливість більш ефективно використовувати свій час в ході оволодіння 
знаннями і виховувані вольові риси особистості.

Використання блокової системи навчання дозволяє:
а) формувати вищий - гворчий пізнавальний рівень активності студента,
б) активізувати інтелектуальну, самостійну роботу студентів,
в) різнорівневий рейтинговий контроль дозволяє коригувати 

пізнавальну діяльність студентів.
Залучення до пош укової дослідницької роботи студентів дозволяє:
а) стимулю вати пізнавально-інтелектуальну активність студентів.
б) інтелектуально-практичні здібності особистості,
в) діяльнісно-творчий потенціал, можливість самостійно оперувати 

знаннями, вміннями та навичками в практичному аспекті, тобто розвивати 
навчально-дослідницьку діяльність студентів.

Зазначені вище форми і методи стимулювання пізнавальної діяльності є 
засобом і умовою  формування пізнавальної творчої діяльності студентів, які 
ведуть до підвищення ефективності науково-дослідницької роботі студентів, 
підвищується творчий потенціал особистості.

Список* л іт ер а т у р и  :
І .И льина Т.А. П едагогика M., Просвещение, 1984 - 296 с.
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N. Davydyuk
STIM U LIZ A TIO N  O F ST U D EN T ’S COGNITIV E ACTIVITY

In the educational process some m ethods and forms can activate cognitive 
potential . Some o f these m ethods arc presented in the article.

УДК:32 
М .Ф . Книш

П О Л ІТ И Ч Н А  ЕЛІТА: П Р О Б Л Е М И  С ТА Н О В Л ЕН Н Я

Напередодні ювілею проголош ення незалежності України "Соціс- 
Геллап" провів дослідження, під час якого виявилося, що нинішнє 
економічне становище в Україні 69% респондентів вважаю ть "наслідком 
нездатності керівництва країни розв ’язувати економічні проблеми" і тільки 
8% - наслідком проголош ення незалежності. Кризове становищ е в 
суспільстві констатувала і соціологічна служба "Соціальний моніторинг" 
спільно з Укр-НДІ проблем молоді: 57% опитаних вважаю ть, що 
економічна політика уряду та Президента України "спрямована на 
задоволення інтересів вузького кола тих, хто мас гроші і владу".

Не на користь Президента працю є і динаміка рівня довіри йому 
населення. Чому так сталося? Чи задумуються над цим провідники нашого 
суспільства? І чи взагалі є у нас політична еліта? Щ о таке політична еліта. У 
пошуках відповіді на поставлені запитання звернемось до проблеми 
правлячої еліти в суспільстві. Передусім з ’ясуємо: чи існує в Україні 
політична еліта?

Відомі політологи Д.Видрін та Д .Т абачник вважаю ть, що молода 
Україна - держ ава без політичної еліти. "Здобувши незалежність і 
суверенітет 1991 року, У країна виявилась, напевне, найбільш ою  у світі 
країною, яка не мала політичної еліти, - підкреслюють вони. Владний 
конгломерат з колишніх партійних функціонерів і колиш ніх політичних 
дисидентів можна було б назвати переделітою. Рівень політичної 
кваліфікації, загальної і правової культури, характер професійного і 
життєвого досвіду і т.д. не дозволяю ть віднести ранній український 
істеблішмент до класу повноцінної еліти" [1]. П олітолог А .П ахарєв з 
Інституту національних відносин і політології погоджується з тим, що у нас 
політичної еліти немає. Більше того, вважається що її і не могло бути [2].

Дехто з дослідників робить висновок, що політична еліта в нашій країні 
ще тільки починає формуватися [3]. Д о певної міри з цим можна 
погодитися. Спраді, нова еліта лиш е виходить на арену. М іж тим 
залишилися й ті, хто належав до елітних груп у радянські часи. В умовах 
незалежності України вони не стільки формую ться як еліта, а 
переформовуються. Відомий київський економіст В.Черняк вважає, що 
"наша політична еліта неадекватна вимогам часу, вона рекрутується з 
випадкових людей, існує брак харизматичних лідерів" [4].

1 все ж, як би там не було, певні кола людей виконую ть функції еліти. 
Соціолог М .Ш ульга здійснив типологію  цих умовно елітних груп. Д о них, 
по-перше, належать ті, кого можна назвати протоелітою  (лідери

SUMMARY

120



громадських організацій, парламентських фракцій, частина урядовців, деяк» 
судді, адвокати); по-друге, ті, кого можна назвати псевдоелііою ' (частина 
депутатів - випадкові в політиці особи, ватажки злочинних угруповань); по
трете, постеліта (частина старої еліти, шо зберігає свої позиції 
рудиментарних суспільних інститутах - лідери старих, одержавлених 
профспілок, старих жіночих організацій, ДТСА АФ . винахідників тощо); по- 
четверте, справжня еліта (вчені, митці, відомі журналісти, лікарі, вчителі - 
тобто ті, чий громадський авторитет залишається високим незалежно від 
суспільних змін) [5].

Російські дослідники на основі аналізу літератури (140 назв) відокремили 
найбільш характерні ознаки еліти і запропонували таке визначення; еліга 
суспільства - це соціальна верства, що мас таке становище в суспільстві і 
такі якості, які даю ть можливість їй управляти суспільством, або виявляти 
істотний вплив на процес управління ним, впливати (позитивно або 
негативно) на ціннісні орієнтації і поведінкові стереотипи в суспільстві і,в 
кінцевому підсумку, більш активно, результативніше, ніж інші верстви, 
браги участь у формуванні тенденцій розвитку суспільства, розв’язанні 
соціальних конфліктів, водночас володіючи значно більшим, ніж інші 
групи, ссверенітетом у формуванні власного становищ а, у виборі своєї 
групової орієнтації з основних суспільних проблем [6].

Аналіз літератури, в якій досліджуються проблеми політичних сліт, 
показує, шо різні концепції еліт суттєво відрізняються одна від одної. Але 
вони мають ряд спільних рис. По-перше, до еліти належать представники 
тих кіл суспільства, які володію ть найвищ ими здібностями й цінностями у 
сфері управління; по-друге, еліта характеризується відносною 
згуртованістю  на основі виконання керівних функцій; по-гретс, 
взаємовідносини між елітою і масами маю ть характер управлінського 
впливу; по-четверте, формування еліти - не стільки наслідок боротьби за 
владу, скільки наслідок природного відбору суспільством найбільш цінних 
представників.

Дослідники одностайні в тому, що еліта являє собою референтну групу 
як для індивідуальних представників еліти, так і для неелітних груп. Тобто 
сукупність якостей, притаманних еліті, становить ціннісний образ, на який 
орієнтуються і представники еліти, й інші члени суспільства. А яке 
становищ е в Україні? У нашому суспільстві еліта ще не відіграє ролі 
референтної групи. Н аш а еліта в генетичному плані - регіональна. У 
радянські часи вона розв’язувала часткові проблеми, що стосувались 
частини, а не цілого. Тепер розв’язання комплексних проблем викликає 
неабиякі труднощ і. П равляча верхівка виявилася психологічно не готовою 
до того, щоб бути відповідальною  за розвиток суспільства.

Д о того ж у нашому розколотому суспільстві розколотою  виявилася 
еліта, що значно послаблю є її потенціал. Одна частина виступає за 
незалежність України, асоціює себе з незалежною державою, а друга - мріє 
про Радянський Союз* або С лов’янський Сою з трьох "братніх народів - 
білорусів, росіян, українців.

Чому ідея створення Союзу так живуча в Україні? Переконливі 
моркування з цього приводу висловлює відомий американський учений
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українського походження Б.Гаврилишин: "Відтворення первинної
слов'янської трійці стало б частковим втіленням давньої ідеї щодо 
панславістичної єдності під егідою Росії, створило б гранні умови для 
задоволення патріотичних почувань росіян, і не тільки звкріпило б вищий 
статус за росіянами, що живуть в Україні, а було б гарантією  такої вищості, 
- відзначає дослідник. - ... мабуть, привабливість союзу для частини 
російськомовного населення в Україні є і в тому, що російська мова стала б 
даржавною замість української. Є й частина населення, яка так звикла 
служити великій імперії, що почувалася б краще, якби владу знов перебрав 
старий хазяїн" [7].

Такі настрої значною  мірою зумовлю є глибока криза з європейськими 
стандартами) є одним з найнижчих і становить лише 17% прийнятого за 
норму. За розрахунками Світового банку (він ділить абсолютний обсяі 
внутрішнього валового продукту країни на кількість її жителів і одержує 
показник на душу населення) У країна відстає у 5-7 разів від розвинутих 
країн Заходу, у 2,4 рази г від Чехії, в 1,9 - від Польщі, 1,6 - від 
Угорщини.Відстає навіть від таких африканських країн, як Алжир. Намібія. 
Єгипет [8]. На настрої людей гнітюче впливає і заборгованість зробітньої 
плати, яка на 1 січня 1998 р. С тановила 2 млрд. 400 тис. гривень. Звичайно, 
на цьому фоні про якийсь імідж правлячої верхівки й годі говорити.

За останні рік-два засоби масової інформації все більше пишуть про 
корумпованість і бездарність політичної еліти. Після низки резонансних 
кримінальних справ, у яких фігурують високі посадові особи, у широких 
верств населення словосполучення "політична влада" асоціюється не зі 
словом "еліта", а зі словом "мафія" [9]. Голова Комітету Верховної Ради у 
справах боротьби з корупцією  та організованою  злочинністю 
Г.Омельченко підрахував, що у середньому щодня один з народних 
обранців України всіх рівнів влади скоєю вчинки, які підлягають 
кваліфікації Кримінального кодексу. Найдивніше, що всі ці люди 
продовжуют ь займати свої посади.

Деякі засоби масової інф ормації тримаю ть справлячу верхівку під 
постійним прицілом. З-поміж інших вирізняю ться "Сільські вісті". У читачів 
залишилися певні враження від серпневих публікацій під заголовком 
"Бласко, або дещо із життя екс-президентів" [10]. Д осить промовисті 
заголовок і підзаголовок солідної публікації надибуємо в "Сільських вістях" 
за 11 листопада 1997 року: "Відповідати доведеться сповна (як за великою 
брехнею хотіли сховати кравчуківсько-кудю кінські мільйони". Тут з-поміж 
іншого читач може дізнатися, що син президента Л .К равчука - Олександр 
Кравчук має закордонний валю тний рахунок №  "457 - М арія".

Не залиш ається поза увагою  і нинішній П резидент Л .К учма. Ось як 
звертається до нього дописувач з Черкащ ини: "...мій хлів...і для вас, Леоніде 
Даниловичу, відкритий - за умови, що ви в ньому хоч тиждень 
похазяйнуєте, пристараєте корму..." [11]. Д о речі, в цьому номері газети в 
шести місцях в не дуже вишуканій формі висловлю ю ть Президенту різні 
претензії, звинувачення і т.д. А "Всеукраинские ведомости" па трьох 
сторінках вмістили критичну кореспонденцію  "Вікно для президента. 
Любов президентської сім’ї до національних святинь, здається, обійдеться
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платникам податків мінімум в мільйон доларів [12]. Невдовзі в газеті 
"Україна молода” з явилась публікація, гак би мовити, у відповіді Вікно 
для Хазяїна. Ніщо так не псує людей, як квартирне питання?" [ІЗ]. Тут уже 
дісталося екс-прем’сру П .Лазаренку. Д о речі, преса повідомляла, що 
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справ\ за 
фактами незаконного відкриття за межами України валютних рахунків для 
громадянина України Л азаренка П.І., їх незаконного використання та 
приховування на них валю тної виручки.

Не випадково у суспільній свідомості закріплюються негативні 
сопіально-психологічні стереотипи по відношенню до правлячої еліти. На 
запитання "Що Ви відчуваеге по відношенню до правлячої еліти?" - 54°о 
опитаних заявили - "байдужість". 21% - "образу", 13% - "ворожість" [14]. Ці 
психологічні показники свідчать, шо внашому суспільстві склалися 
несприятливі умови як .для утвердження демократії, так і для зміцнення 
основ державності.

Негативний образ еліти формує відповідні уявлення у молоді, тому-то у 
суспільстві спостерігається відчуження юнаків і дівчат від політичної 
діяльності. С тарш окласникам київських шкіл було запропоновано 
письмово закінчити кілька незакінчених речень та відповісти на відкриті 
запитання, що стосувалися розуміння політики як явища, особистого 
ставлення до неї та визначення свого власного місця в ній. На першу 
половину запитання-відповіді "А чи міг би я сам стати політичним діячем? 
Вважаю, що ... тому шо ..." було отримано три очікувані варіанти 
відповідей: "Так, міг би, чому б ні?" - 7,5%; "не знаю, не певен цього..." - 
20°.»; "ні, не міг би..." - 72.5 % опитаних. Серед мотивів небажання брати 
участь у політиці є і таке: у сфері політичної діяльності багато спокус, а я 
хочу залиш атися чесною і порядною  лю диною  [15].

Отже, між правлячою  верхівкою і народними масами наростає 
відчуження, більшість громадян не вірить їй. З цього хочуть скористатися 
деякі політичні вожаки (у політичному розумінні цього слова), які 
пропоную ть револю ційне оновлення України. Свого часу П.Струве 
присвятив феномену таких вожаків немало уїдливих висловів. Не 
переконливих історичних ф актах показав, що найчастіше політичний вожак 
паразитує на ідеї руйнування і саме на ній будує свою популярність і 
к ар ’єру, оскільки маса, як правило, з більшим захопленням і легко 
сприймає не творчі, а руйнівні ідеї. Наше сьогодення теж досить широко 
підтверджує висновки П.Струве.

В Україні відбуваються складні політичні процеси. Формуються якісно 
нові компоненти політитичиої системи, в тому числі політичні еліти. 
Український народ кровно зацікавлений в тому, щоб політична еліта 
відзначалася єдністю, соціальною  однорідністю, багатством знань, 
професійних умінь. Успішне становлення еліти може відбуватися лише в 
умовах стабільної політичної обстановки, шляхом консолідації елітних груп 
па основі ідеї побудови демократичного українського суспільства.
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УДК: 130.3 
М осковчук A.B.

П РО БЛ Е М А  Є Д Н О С Т І Д Е К А Л О ГУ  І С В О БО Д И  У ДУХО ВНО М У 
В ІД РО Д Ж Е Н Н І С У С П ІЛ ЬС ТВ А

За останні роки у нашій державі проходять динамічні зміни в сторону 
демократичних перетворень. У країнський народ став на шлях 
самостійності, дем ократизації і побудови правової держави. Сьогодні 
очевидно, що лиш е цей шлях дасть можливість наш ому народу побудувати 
світову демократичну державу, де реалізувався би в повній мірі весь 
фізичний, інтелектуальний, духовний потенціал кож ної особи, де 
демократичні свободи набули б перш очергового значення.

Проблема законності і свободи, яка сьогодні постала перед нашим 
суспільством, набула деякого р о зв ’язання як у теоретичних обгрунтуваннях 
учених, гак і в законотворчій  роботі Верховної Ради, зусиллях усіх гілок 
влади. Та наше суспільне товариство на сьогодні має проблеми в 
правильному обгрунтуванні законів, які народжую ться в Парламенті, з 
урахуванням якомога ш ирш ого аспекту о б ’єктивних умов політичного і 
соціального характеру. Стихійні прояви крайнього прагматизму, 
егоцентризму, індивідуалізму серед наших людей призводять до негативних 
тенденцій розвитку особистостей і суспільства в цілому. О собливо це 
впливає на молодь у її становленні. Недостатня увага приділяється
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соціально-дослідницькій і просвітницькій роботі в суспільстві а й - 
засадах розуміння бутгя людини. Ми швидко відійшли від усіх поі іялів 
тоталітарної о режиму, не усвідомлюючи те, що не все тоді б \л о  поіаним 
заідеологізованим людинонснависною . філософією. Реали б ^ п я  
підтверджують погляди про те. що в ті часи теж були здорові. СЛЧ-ШН! 

наукові думки, які не втратили своєї актуальності і сьогодні. Та. на жаль. їх 
заперечують люди з політичними амбіціями, натомість пропонуючи 
споживацькі погляди на життя.

Науковці покликані сьогодні сміливіше обнародувати прогресивну 
психо-, соціально-філософську думку, викривати новий тоталітаризм під 
прикриттям демократії, вагоміше розкривати сутність дійсної демократії та 
її значення у розвитку суспільства та індивіда, ширше пояснювати значення 
категорії свободи і необхідності у побудові світової держави, давати 
об’єктивне теоретичне обгрунтування потягу людей до духовних моральних 
цінностей, який реалізується через їх влиття в церкви і релігійні осередки, 
вести роз'ясню вальну, застережливу роботу щодо прояву деяких 
негативних дій людей (наркобізнсс, проституція, мафія всіх гатунків, 
нечистий бізнес тощо).

Не стоїть осторонь цих процесів і церква. Розуміючи свій великий 
обов'язок перед Богом і лю дьми /Дії ап.24:16/. вона сьогодні висуває одним 
з перших у своїй діяльності (особливо у просвітницькій і проповідницькій) 
питання біблійного розуміння єднання свободи і закону, зумовленості 
потреб і можливостей, взаємовідносин особи і суспільства, які на нових 
засадах духовного розуміння і тлумачення ведуть до злагоди, миру, поваги, 
соціального та економічного добробуту.

Опираю чись на біблійне підгрунтя у своїй віросповідній філософії, 
церква проголош ує, що одним із "наріжних каменів" у побудові 
демократичного суспільства є ш ироке надання його членам
гарантованих свобод у їх діяльності. Свободу ставили вище всього, 
оспівували і прагнули до неї у всі часи. Вона є дещо фундаментальне, 
глибоко закладене у свідомості і підсвідомості людини, без чого життя стає 
нестерпним. Історія лю дства повна прикладів того, як люди ціною життя 
здобували свободу.

Для одних вона означає перебування у спокої, для інших - можливість 
вільного спілкування з лю дьми з різних галузей проблем. Для багатьох вона 
означає свободу вибору, тобто некерованість, відсутність тиранії і 
деспотизму. Але хто і де не говорив би про свободу, її розглядають як 
позитивне явище. Вона дорога для всіх людей як щось безцінне, повне 
особливого беззаперечного значення. А в останні роки стала фундаментом 
для багатьох політичних дискусій, у своїй суті стала однією з причин 
розпаду радянської комуністичної імперії. Це те слово, яке не тільки 
найчастіш е друкується в періодичній пресі, звучить по радіо, телебаченню, 
щоденно обговорю ється на різних щаблях влади та політичних партій, але 
й дискутується серед рядових громадян. Слова "безпека", ’рівність , 
"братерство" все частіше вживаються нами у побудові міждержавних, 
суспільних та міжособистісних стосунків. Сенс цих і подібних слів базується 
на понятті свобода.
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Людина як моральна істота, носій і рсалізатор категорій свободи мас 
необхідність у визначенні і регламентації її суті. С вобода - річ не 
суб’єктивна і не відносна. Вона об 'єктивна і вічна, і знаходить свою основу 
в Возі і Його вічному Законі Десяти заповідей, яким Бог надає і охороняс 
саму свободу, звільняючи людей від духовного рабства гріха через 
прощаючу благодать.

Свобода - не не тільки незалежність. Існує хибне поняття незалежності, 
яке повністю руйнує людину як особу. В решті решт це стає егоїзмом і 
шкодить людині й суспільству. С вобода - це не право вибору, при якому 
немає значення, що особа вибирає, лише би мала змогу вибрати сама. За 
таких обставин вона не має правильної основи.

У зв’язку з різноманітними напрямами діяльності лю дства можна 
схематично виділити основні напрями розвитку свободи: політична, 
економічна, інтелектуальна, соціальна. Вони мають своєрідні 
характеристики, які їх різнять і які їх ототожню ю ть. Найбільш загальною  і 
визначною характеристикою  є моральна сторона свободи - моральна 
(духовна) свобода - яка присутня у всіх видах діяльності людини, і ніколи не 
звільняє індивіда від неї.

Ж одна особа не може уподібнитися безлюдному острову, що живе 
тільки в собі і для себе. Набути свободу - означає знайти своє місце у 
взаємозв’язках буття суспільства, у взаємозв’язках з іншими індивідами. 
Бути вільним означає бути тим, ким ти створений, і робити те, для чого ти 
визначений за своєю функціональною  незалежністю і можливістю. С проба 
реалізувати в житті принцип "жиги в суспільстві і бути вільним від нього" 
веде практично до руйнування особистості і обертається несвободою для 
інших членів суспільства. Таке поняття свободи стає лише уявним. 
Справжня м оральна свобода полягає у визнанні моральних принципів і 
норм лю дської спільноти. Якщ о вони близькі і зрозумілі людині, то 
змінюють її особистість, виступаю чи у такому разі відносно людей не як 
зовнішні сили, але як внутрішні моральні переконання.

С тає зрозумілим, що біблійний М оральний Закон Десяти заповідей, 
який в досконалій формі визначає і спрямовує відносини між людьми, а 
також між ними і Богом, набуває основних критеріальних характеристик в 
означенні моральної свободи для особистості. Цей Закон Бог дав для того, 
щоб у покорі йому лю дина набула дійсних духовних чеснот, які співзвучні 
суспільним моральним принципам. Без нього наступає хаос і безладдя. 
Д екалог - це та форма, куди образно висловлю ю чись, вливаю ть моральний 
аспект буття особи, а на біблійній мові - духовний вимір її життєдіяльності.

Лю дина наділена вільною совістю. Але цс не повинно слугувати її 
егоцентрійній меті і догодж анню  тілесним пристрастям, але лиш е для тог о, 
щоб людина змог ла знайти своє дійсне місце в суспільстві і там проявити 
свободу дій, наданих законами, які базую ться на Д екалозі.

Таким чином, існує д іалектична єдність свободи і закону, і ніколи не 
може існувати абстрактне поняття свободи без регламентації законів, які 
зумовлюють необхідність, яка не завжди виступає як чужа, ворож а і 
примусова сила. Вона може бути пізнана, осмислена і використана в певних 
штереесах та цілях, і тоді лю дина перестає бути її рабом, тобто  вона стає
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вільною. Навіть перебуваючи у неволі (біблійний Йосип, проданий 
рабство до Єгипту), лю дина все ж зоерігас можливість вибирати вчинки 
Якшо ж вони вільно вибрані, то у зворотному напрямку найперше 
впливают ь на внутрішній стан людини: совість, душевний спокій, волю. Це 
гальмує або підсилює духовний розвиток особи. У випадку негативного 
впливу лю дина здатна заповню вати цей духовний вакуум* неправильно 
взаємодіючи з природою  і суспільством, руйнуючи об'єктивні закони. 1 
навпаки, якшо свобода впливає позитивно, то приходить правильний 
взаємозв’язок між людиною і природою, між людиною і суспільством, у їх 
взаєморозвитку. П озитивно свобода впливає лише тоді, коли є правильно, 
усвідомлене особою  співвідношення між можливостями об'єктивних 
законів і необхідними потребами у розвитку особи як індивідуальності.

Ось чому така важлива висока моральна духовна вихованість людини у 
визначенні нею своїх власних потреб і правильноо застосування 
можливостей і законів, враховуючи при цьому їх вплив на природу та 
суспільство.

Якщо досліджувати Біблію у такому ракурсі, то вимальовується, 
напевно, основний критерій, за яким визначається категорія свободи - це 
моральна відповідальність перед Богом через власну совість (серце) за свої 
життєві вчинки та ставлення до інших людей. Апостол Іван це подає у 
своєму посланні так: ’’...бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від 
наш ого серця та відає все!" (І Івана 3:20). Тут залежність людини вбачається 
не тільки від природи і суспільства, але й від вищої Істоти Всесвіту, від 
Бої а. На перший погляд може здаватися, що свобода особи зменшується 
завдяки втручанню  волі Бога. Чи не виклю чна, так би мовити, надмірна 
детермінованість для неї свободи вибору вчинків? Думається, що саме в 
цьому і полягає свобода дій людини - вільно вибирати той чи інший напрям 
поступу у різних умовах залежності. Це добре розумів апостол Павло, 
зазначаю чи: "Усе мені можна, та  не все на пожиток. Усе мені можна, але 
ніщо мною володіти не повинно" (І Кор.6:12).

Біблія подає найбільш глибокий погляд на моральну свободу в 
різноманітних відтінках життя людини.
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T H E  PR O B L E M  O F T H E  UNITY O E DEKALOG AND FREEDOM  IN 
T H E  SPIR IT U A L  RENAISSANCE O E T H E  SOCIETY

Such problem s have been analyzed in the following article: the problem of the 
freedom, its individualization, practica) meaning and actualization of the 
freedom in m odem  society. The critérium o f the definitivity o f this phenomen of
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the spiritual freedom, its reglam entation according to the laws has been found. 
The foundations o f this category have been revealed on the basis o f the Ten bible 
behests in their spiritual significance.

УДК: 159.922.6
Ткач Л.С.

Ф О РМ У ВА Н Н Я І Р О ЗВ И Т О К  К О М У Н ІК А Т И В Н И Х  ЗД ІБ Н О С Т Е Й
ЯК П ЕРЕД У М О В И  У С П ІШ Н О Г О  С П ІЛ К У В А Н Н Я  молодших

Ш К О Л Я РІВ
Ф ундаментальну теоретичну і практичну розробку проблема здібностей 

одержала в працях С.Л. Рубінштейна. Він вважав, що в основі здібностей 
лежать "спадкоємно закріплені передумови для їх розвитку у вигляді 
задатків”. Здібності людини, на думку вченого, - це, насамперед, здібності 
до праці, до навчання. У праці, навчанні вони й розвиваю ться. С.Л. 
Рубінштейн розглядав питання про співвідношення загальної 
обдарованості і спеціальних здібностей, які, на його думку, пронизують 
один одного, і загальна обдарованість знаходить свій вияв в спеціальних 
здібностях.

Це означає, що природний склад здібностей - це не тільки задатки, але й 
природні якості і особливості людини в їх розвитку. Вони переходять у 
здібності під впливом, певним чином, умов жигтя і діяльності індивіда. 
Проблема здібностей в психології розроблялась також  в працях Б.М. 
Теплова. Він розглядав здібності, насамперед, як індивідуально- 
психологічні відмінності між лю дьми, але це не означає відкидання 
можливостей людини розвивати в собі всі суспільно-необхідні риси. Велике 
значення проблемі здібностей приділяв А .Н . Леонтьєв. У їх розвитку 
вирішальну роль відводив соціальним умовам, вихованню , і в меншій мірі 
звертав увагу природній основі. О сновна ідея Л сонтьєва така: всі 
психологічні функції і здібності розвиваю ться і формуються в результаті 
оволодіння досвідом попередніх поколінь.

Проблему розвитку здібностей розвивали такі психологи, як Б.Г. 
Ананьєв, А .Г. К овальов, В.Н. М ясищ ев, В.А. Крутецький, A.A. Вемгер, Г'.Г. 
Артемьєва. Д о спеціальних здібностей відносяться комунікативні здібності, 
які розуміють як "здібності особистості, що забезпечую ть ефективність її 
спілкування у спільній діяльності” . О днак таке визначення дуже загальне. 
Краіце визначати комунікативні здібності як індивідуально-психологічні і 
психофізичні особливості людей, які забезпечую ть успішну взаємодію  і 
успішне розв’язання комунікативних задач. Комунікативні задачі 
реалізуються, як правило, у формах: питання-згода, наказ-виконання, 
пояснення-розуміння, переконання-заперечення, спонукання-прийняття і 
інші. Структура комунікативних здібностей являє собою  багатоаспектну і 
багаторівневу систему. Окремі її аспекти достатньо вивчені у психології: 
засоби комунікативної діяльності і рівні здійснення комунікації, ролеві 
фактори (наприклад, лідерство), мотивація, інші. Ф ізіологічною  основою  
комунікативних здібностей є лабільність нервової системи. У людей з 
розвинутими комунікативними здібностями кращ а продуктивність слухової 
пам яті, висока швидкість виконання окремих лінгвістичних задач.
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Комунікаш вні здібності оільїис пов язані з функціями правої півкч 
ГОЛОВНОЮ мозку.

Отже, комунікативні здібності - це вміння і навички спілкування з 
ЛЮ ДЬМИ, від яких залежить його успішність. Люди різного віку, освпи. 
культури, різного рівня психологічного розвитку, які мають різний 
життєвий і професійний досвід, відрізняються один від одного і за 
комунікаіивними здібностями. Діти оільш імпульсивні і безпосередні у 
спілкуванні, в їх тенденції більше невербальних засобів. У дітей менше 
розвинутий зворотній зв 'язок, а тому спілкування має більш емоційний 
характер. З віком ці особливості зникають і спілкування стає більш 
вербальним, раціональним, експресивно економним. Із вступом до школи у 
дитини прискорюється її інтелектуальний і особистий ріст. Поглиблюється і 
стає різноманітним зміст спілкування, диференційовуються його цілі, 
удосконалюються засоби. Поведінку ш коляра як суб’єкта спілкування 
визначають соціальні усгановки - це образ “я” , самоповага, атракція, 
емпатія. Соціальні установки реалізуються по-різному, велике значення в 
цьому надається комунікативним вмінням молодшого школяра.

Основні комунікативні вміння дітей молодш ого шкільного віку: 
переносити відомі ш коляру знання, вміння, навички, варіанти розв’язку, 
прийоми спілкування в умови нової комунікативної ситуації: знаходити 
нове рішення для комунікативної ситуації з комбінацій уже відомих 
школяру ідей, знань, навиків, прийомів; створю вати нові способи і 
конструювати нові прийоми для розв’язку конкретної комунікативної 
ситуації. Комунікативні вміння формуються в ш коляра в процесі його 
спілкування з навколиш нім, у процесі життєдіяльності. Ефективність 
формування і застосування комунікативних вмінь пов'язані з мовним 
розвитком, що включає наявність великого запасу слів, образність і 
правильнісіь мови, точне сприйняття усного слова, точність формування 
відповідей і питань, інше. П равильно поставлене і адекватне віку дитини 
спілкування із ровесниками корисне для розвитку дитини взагалі і для 
формування її особистості зокрема. Н изька ефективність спілкування у 
спільній діяльності в окремих дітей може бути обумовлена, з одного боку, 
недостатнім розвитком орієнтованості на ровесника, його погреби, 
інтереси, а з інш ого —  відсутністю необхідних комунікативних вмінь, 
досвіду їх використання у спільній діяльності.

Як основні характеристики комунікативних вмінь можна виділити: 
адресованість висловлю вань партнеру, вміння привернути його увагу до* 
себе; доброзичливість звернень і відповідей; арг/ментованість 
висловлювань, що характеризую ться наявністю значимих для ровесників 
обгрунтувань у розпорядженнях, дорученнях, проханнях, оцінках. 
Виражаючи прохання чи пропозицію , більшість дітей спочатку ніби 
готують ровесника до сприйняття значимої для них інформації, а тільки 
потім цю інформацію передають. Вони підходять до іншої дитини, 
Дивляться на неї, зазираю ть в очі, доторкаю ться до руки, називають по 
імені, тільки потім виражаю ть, висловлюють свою пропозицію, прохання, 
Доручення, при цьому, кожний раз вони звергаються до партнера з явним 
наміром отримати відповідь. Н априклад, при запрошенні дітей у іру.
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кажуть: “Давайте в “моряків" пограємо: згідні?1’ Мри розподілі ролей і 
іграшок — часто використовують запитання до ровесника типу: "Ти 
задоволений?” , "Згоджуєшся?” , "Не будеш ображатися?” , і інші подібні 
запитання.

Поряд з невербальними у молодших школярів набувають значення 
власне мовні засоби привертати увагу ровесника. Цс звернення типу: 
"Послухай, що скажу...” . “Подивись сюди” , “Д авай аеродром побудуємо!”, 
“А що, якщо нам...?” , “А знаєш ...” , "Домовились?” , “Добре?” та інші. 
Багато дітей у ході спільної діяльності звертаю ться один до одного по імені 
або по назві ролі: “Аня, нам би ось ті кубики!” , “У тебе, шофер, колесо 
поламалось!” . Потрібні вміння адресувати свої звернення партнеру 
виявились у дітей, які не тільки прагнуть реалізувати свої власні задуми і І 
розвинути спільну гру, але і орієнтуються на партнера. В інших дітей, які 
також виявляють інтерес до відносин, але прагнуть при цьому до 
досягнення егоїстичних цілей, хоч і проявляються вміння прямо адресувати 
висловлювання ровеснику, але самі прийоми привернення його уваги до 
себе є якісно іншими. V деяких із них переважають прийоми “натиску" на 
іншу дитину, наприклад такі: “Скільки раз тобі повторювати?! Іди і 
принеси!” У поведінці інших дітей, які також  переслідують егоїстичні цілі у І 
грі, було виявлено цікавий факт: у найбільш відповідальні організаційні 
моменти гри вони намагались, навпаки, відволікати увагу партнера, 
переключаючи його увагу на інше.

Як показали власні дослідження, в частини дітей адресованість 
висловлювань була менш вираженою , а в третьої групи досліджуваних 
зовсім не спостерігалось уміння прямо націлю вати свої висловлювання на 
партнера. Ці діти були орієнтовані у більшості на спільні дії. Вносячи якість 
пропозиції, вони, як правило, не дивились на партнера, говорили тихо, не 
називали іншу дитину по імені, часом знаходились деколи навіть у д е я к о м у  

віддаленні від інших. Ці дані свідчать про те, що вміння дитини прямо 
націлю вати свої звернення і відповіді на ровесника, привертати йог о увагу 
до себе, особливо у важкі організаційні моменти, підвищують ступінь 
прийняття партнером впливів цієї дитини і тим самим, налагодженню 
ділової співпраці дітей.

Аналіз доброзичливості спілкування дітей у грі дозволив нам виділити 
такі її характеристики:

- вміння правильно звертатись із пропозицією  погратись разом;
- ввічливо відповідати на прохання товариш а прийняти його у гру;
- доброзичливо виразити згоду з ігровим задумом, запропонованим 

іншою дитиною, або ж, у разі незгоди, делікатно відмовити небажаним 
пропозиціям партнера;

- ввічливо прийняти відмову ровесника погратись разом і його незгоду 
відносно задуму;

- вияснити, чи враховані інтереси партнера при підборі ігрового 
матеріалу, чи задоволений партнер отрим аною  роллю;

- звернутись до ровесиика-партнера, як до рівного при в ід д а ч і 
розпоряджень, доручень.

130



V залежності від вираженості вміння спілкуваїися із ровесниками у 
доброзичливій формі виділилися діти, які вміють використовувати 
соціально прийняті форми звернень і відповідей, та діти, які не вміють 
доброзичливо, у привітній формі звернутись до партнера під час 
спілкування. Серед дітей з високим рівнем володіння позитивними 
формами спілкування із ровесниками є діти із альгруістською 
спрямованістю у поведінці, з яскраво вираженим бажанням допомагати 
іншому. Але є й інші діти, у яких знання форм спілкування нерідко 
збіг алось із використанням цих форм для власної користі. Так, наприклад, 
бажаючи отримати від ровесника гарну іграшку, дитина лагідно розмовляє 
із ним, обіцяє щось цікаве на майбутнє: Але. заволодівши іграшкою, свою 
обіцянку не виконують, починаю ть керувати ровесником і повністю 
ігнорують його інтереси у спільній- діяльності. Напевно, така поведінка в 
більшості обумовлена переважанням у них ег оїстичних мотивів, посиленого 
самоствердження й недостатнім розвитком дійсно моральних мотивів та 
поведінки, необхідних для спільної діяльності в дитячому колективі.

Серед дітей, що характеризую ться вмінням доброзичливо, в привітній 
формі звернутися до партнера, виділились діти, по-перше, пануванням 
авторитарних, різких форм спілкування, які поєднуються із презирливим 
відношенням до інтересів і бажань ровесника і навіть погрозою не 
спілкуватись, не гратись разом, виключити із спільної гри. По-друге, 
виявилось досить багато дітей, які не прагнуть до досягнення егоїстичних 
цілей у грі, не проявляю ть себе різко негативно при звернені до ровесника, 
але разом з тим, не володіючи й позитивними формами спілкування із 
ровесниками у спільній діяльності. Вони не звертались до ровесника із 
вказівками у різкій формі, яскраво не проявляли у спілкуванні 
недоброзичливості до партнера. Але, разом з тим, не могли створити у грі 
атмосферу доброзичливості. Важливо підкреслити, що в процесі спільної 
діяльності більшість із таких дітей, на відміну від інших, досить добре 
володіючи формами привітного спілкування, були спрямовані, головним 
чином, на саму гру, хід спільної дії, дії учасників, але при цьому 
недостатньо були орієнтовані на інш ого учасника-партнера по діяльності.

Стійкі прояви доброзичливості у спільній діяльності дітей з ровесниками 
доброзичливості у спілкуванні сприяє створенню доброго емоційного 
мікроклімату у дитячих о б ’єднаннях. Так можна визначити, що готовність 
молодших школярів виконати розпорядження, доручення, охоче відповісти 
на запитання, виразити співчуття, набагато вища у відповідь на* 
доброзичливі, делікатні звернення, ніж на різкі, авторитарні. Готовність 
дитини поступитись ровеснику залежить і від форми вираження даною 
дитиною  відмов. Бажання поступитись набагато вище, коли незгода 
виражається у доброзичливій формі, ніж коли партнер зустрічає різку 
відмову виконати прохання, прийняти пропозицію. Характер звернень і 
відповідей дітей залежить від ступеня привабливості для дитини партнера. 
Так, до мало привабливої для них дитини, що не задовольняє ровесників 
якими-небудь особистими якостями, діти, як правило, звертаються менш 
доброзичливо.
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У ситуації знайомства, у порівнянні із ситуацією спілкування, із 
ровесником свого класу в більшості молодших школярів переважали 
позитивні форми спілкування. Це можна пояснити бажанням показати себе 
незнайомій дитині з кращ ого боку. Так як володіння й стійке застосування 
цього комунікативного вміння полегшують дитині налагодження контактів 
із ровесниками у грі й підвищують її успішність, необхідно навчати 
молодших школярів спілкуватися у доброзичливій формі. Суттєву роль у 
формуванні певної емоційної манери спілкування дитини відіграє 
переважаючий у сім’ї емоційний тон звернень і відповідей, емоційний 
настрій вчителів, їх бажання і вміння своїми висловлюваннями давати дітям 
зразки приватного спілкування. Важливим показником комунікативних 
умінь як способів регуляції відносин являється аргументованість 
висловлювань. Виявлено суттєвий вплив на ефективність спілкування - 
вміння дитини переконливо для партнера аргументувати свої 
розпорядження, доручення, прохання, оцінки. Зміст аргументів значно 
відрізняється у різних дітей. Так, одні діти обгрунтовували важливість 
певних дій для розвитку самого спілкування (наприклад, у грі “зв’язківців" 
одна дитина говорить іншій: “Костя, відійди подалі, а то на близькій 
відстані нічого не вийде”); інші - для установки певної ієрархії відносин у 
спілкуванні (“Н ічого не зачіпай, я - головний, я все роздаю ”); треті - для 
збереження власного емоційного благополуччя (“Не хочу, щоб приходив 
чарівник- це дуже страш но, а ти знаєш , що я його бою сь”). Ці дані 
показують, що зміст аргументів дитини у більшості випадків 
обумовлюється мотивацією  в акті спілкування.

Вміння дитини переконливо обгрунтовувати свої розпорядження, 
доручення, прохання, оцінки, підвищує міру її соціального впливу па 
партнера. Разом із тим, аналіз відповідей показав, що обгрунтування дітей 
далеко не завжди приймаю ться ровесниками. Для того, щоб аргумент був 
прийнятий до уваги, він повинен бути значимий для партнера. Важливо 
відмітити, що особливо успішно приймаю ться аргументи дітей, мотив 
участі яких у грі співпадає із мотивизацією  основного об ’єднання. З віком 
молодші ш колярі проявляю ть гнучкість в обгрунтуванні своїх впливів на 
ровесників, вміння враховувати у спілкуванні з різними партнерами 
найбільш значимі для кож ного із них сторони спільної діяльності. їх 
мотивацію участі у спільній грі, потреби.

Наведені факти свідчать про те, що всі виділені характеристики 
комунікативних вмінь маю ть важливе значення у спілкуванні дітей 
молодшого віку із ровесниками. Отже, дитинство і молодші шкільні роки є 
оптимальним часом підготовки лю дини до спілкування. П ідготовка 
школярів до спілкування розуміється, як формування у них інтелектуальної, 
психічної і соціальної готовності до ефективного спілкування, включає 
розвиток у них мислення і мови, формування соціальних установок і 
комунікативних умінь. Велике значення надається рольові грі. Суть в тому, 
що ставиться комунікативна задача, яка р о зв ’язується учасниками 
імпровізованим вирішенням певної ситуації, в ході якої вони програю ть 
ролі окремих персонажів. Ефективним способом у розвитку 
комунікативних вмінь є збір класу, групи, групові дискусії. Важливою
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умовою підготовки школярів до спілкування є також вміння педагога 
будувати своє спілкування із ними. Педагоги повинні створювати такі 
ситуації, які б виключали виникнення страху у дітей перед невдалим словом 
чи дією, наш товхувала їх до самостійних пошуків.

УДК:616.85
ВЛ.Таралло

У КЛАД Ж И ТТЯ  ТА Ч И Н Н И К И  РИ ЗИ К У  НАСЕЛЕННЯ 
В С И С ТЕМ І О Х О РО Н И  Й О ГО  П С И Х ІЧ Н О ГО  ЗДОРО В'Я 

Ц ен тр  си ст ем н и х  д о сл ід ж ен ь  зд ор ов 'я  населення  
Б у к о в и н сь к о ї д ер ж а в н о ї м еди ч н ої ак адем ії

П оняття “уклад життя" та “чинники ризику" за останні десятиріччя 
використовуються багатьм а дослідниками в соціально-медичних і. зокрема, 
в соціально-психічних дослідженнях р азо м  з поняттям “профілактика", 
незважаючи на відсутність чітких дефініцій цих герминів в теорії. Проте 
великий досвід дослідників дозволяє цілком правильно їх трактувати, хоча 
відсутність системно-теоретичної погодженості цих понять часто 
призводить до їх невірного виміру і. відповідно, висновкам та заходам, що 
засновуються на них.

Нами на базі теоретичних і практичних досліджень запропоновані 
робочі системні визначення цих термінів, що повністю узгоджені з 
відповідним поняттям “здоров’я" [І, 2), додатком якого вони виступають. 
Вони дозволяю ть виважено підходити до їх виміру і визначенню ролі у 
збереженні здоров'я населення будь-якої території.

Термін “чинник" у словнику російської мови [3] трактується як “момент, 
суттєва обставина в будь-якому процесі, явищі” . Використовуючи це 
поняття, представимо його у системному (за [4] та [1]) вигляді:

“ Ч и н н и к  - ін в ар іан т  я к існ о ї х а р а к т ер и ст и к и  п ер еб ігу  п р оц есів  в о б ’єкті 
п ев н ого  си ст ем н о г о  сер ед о в и щ а , щ о р еп р езен т у є  у зг о д ж ен у  єдн ість  
м ор ф ол ог іч н ого , ф у н к ц іо н а л ь н о г о  та  ген ети ч н о го  а сп ек т ів  ц ь ого  о б 'єк та  і 
в и зн а ч а є  я к існ і о зн а к и  сп р я м о в а н о ст і в з а є м о д ії (і, в ід п о в ід н о , ум ови  
існ ув ан н я ) й ого  з  ін ш и м и  о б 'є к т а м и  сер ед о в и щ а  і са м о го  сер едов и щ а в 
ц іл іс н о с т і.”

Тут відображений зв’язок чинника з конкретним об ’єктом, яким він 
породжений, а також  з іншими о б ’єктами фіксованого системного 
середовища, показано, що характеристики чинника визначаються складом і 
структурою  самого о б ’єкта, законами взаємодії його з іншими об’єктами 
системного середовища як цілісності, причому чинник визначає як умови 
існування самих об’єктів, так і стан їх середовища.

“Ризик” у тому ж словнику визначається як “можлива небезпечність”. 
Тоді, поєднуючи поняття, “чи н н и к  ризику" слід трактувати як “ін варіан т  
я к існ о ї х а р а к т е р и с т и к и  п ер еб ігу  п р оц ес ів  в о б ’єк т і п ев н ого  си стем н ого  
с ер ед о в и щ а , щ о  р еп р езе н т у є  м о ж л и в ість  н ега ти в н о ї сп р я м ован ост і їх  д ії  
(ф у н к ц іо н у в а н н я  т а  р еа л іза ц ії ст а н у ) дл я  о б ’єк т ів  сер ед ов и щ а, з яким и він 
ст и к а єт ь ся  (в за є м о д іє ) , і са м о г о  сер ед о в и щ а  як ц іл існ ост і .

Протилежне понят і я -  “ч и н н и к  а н т и р и зи к у  , за відповіним підходом, 
буде визначатись іншим, протилежним інваріантом стану об єкта, який
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реал ізує  м ож л и в ість  п ідтр и м к и  б а ж а н о г о  (а б о  за д а н о г о ) ст а н у  перебіг;, 
процесів  дл я  в сіх  о б ’єк т ів , щ о  в за єм о п о в ’я зан і з ним  в систем ном у  
сер едов и щ і, і ст а н у  са м о г о  сер ед о в и щ а " .

У представлених визначеннях м ор ф ол огія  ч и н н и к а подасться “нормами 
його характеристик (їх складом та структурою) по відошенню до о б ’єкта, 
ф ун к ц іон ал ьн и й  а сп ек т  п ар ам ет р ам и  їх  к о л и в а н ь  (модифікаціями перебігу 
процесів, що відбивають характеристики певного чинника), а ген ети ч н и й  
ідеалом, тобто прогнозованою  (заданою  і/або очікуваною ) якістю дій цього 
чинника в певному середовищі. За таким підходом всі аспекти чинника 
доступні для спостереження та виміру.

Подані поняття мають інтегральний зміст. Фіксація о б ’єкта та 
середовища дає досліднику (спостерігачу) їх якісну означеність. Наприклад, 
розгляд певного чинника ризику психічного здоров’я населення в 
конкретному регіоні, з боку доступності відповідної допомоги, дозволяє 
визначити кольорову гаму характеристик середовища мешкання людей в 
цілому у всій складності • взаєм озв’язків його о б ’єктів (географічні 
особливості регіону, наявність та  якість в ньому транспортного сполучення, 
наявність та якість конкретних медичних установ, забезпеченість їх 
лікарями та психологами, їх кваліфікацією, організацію  забезпечення 
населення відповідними послугами з урахуванням соціально-економічного і 
віко-статевого його статусу тощ о). У межах такого  аналізу (у системному 
зв’язку із середовищем) прочитується якість психічного здоров’я будь-яких 
об ’єктів цього середовищ а (населення, традицій, законів, комунальних 
установ і т.п.). О дночасно враховую ться склад та структура чинника, 
закони його зв’язку із середовищем в цілому і з його окремими о б ’єктами. У 
разі уточнення о б ’єкта та середовища його функціонування спектр 
визначених якісних характеристик цього чинника, встановлю є його 
індивідуальні особливості, що також  може бути виміряно чітко за 
відповідним логіко-математичним алгоритмом.

При використанні поняття “уклад ж иття” нами застосовується наступне 
робоче системне його визначення:

У к л а д  ж и т т я  п о п у л я ц ії (н а се л ен н я ) -  ін в а р іа н т  т р а д и ц ій  ж и т т єд ія л ь н о ст і 
п ев н о ї п о п у л я ц ії, щ о  іст о р и ч н о  ск л а в ся  в п ев н о м у  о с е р е д к у  ї ї  м еш к ан н я , який  
р еп р езен т у є  я к існ и й  р е зу л ь т а т  у з г о д ж е н о ї єд н о ст і м ор ф ол ог іч н ого , 
ф у н к ц іо н а л ь н о г о  т а  г ен ет и ч н о г о  а с п е к т ів  ц іє ї д ія л ь н о ст і.

Тут традиції, з психічної точки зору, розглядаю ться як встановлений або 
діючий порядок у поведінці населення, спрямований на захист і підтримку 
або злам здатності до збереження здоров’я. М орфологічний аспект їх може 
бути представлений певними нормами, функціональний - схемою коливані, 
останніх (модифікаціями), генетичний історично породженими (на основі 
узгодженої єдності перших двох) ідеалами соціально-психологічного 
існування, серед яких провідним для збереження здоров’я постає якість 
психологічного (антропопохідного) стану середовищ а мешкання людей 
(дему, покоління, популяції тощ о).

У такій дефініції складових параметрів укладу життя будь-якої популяції 
саме поняття у к л а д у  ж и т тя  з  п с и х іч н о ї т о ч к и  зо р у  буде визначатись як 
істори чн о сф ор м ов ан и й  у п ев н ій  п о п у л я ц ії ін в а р іа н т  т р а д и ц ій  ї ї  п о в ед ін к и .
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ШО п р ед ст а в л я ю т ь  я к існ и й  р езул ь тат  у зго д ж ен о ї єдн ост і його норм (з  
у р ахув ан н я м  їх  м о д и ф ік а ц ії та п о р о ч е н и х  ідеал ів  д ія л ьн ості), спрям ованих  
на збер еж ен н я  та п ідтр и м к у (а б о  зл ам ) зд ібн ост і до  зм іцнення власного  
п си х іч н о го  зд о р о в ’я та  п ок р ащ ан н я  в ід п ов ід н о ї як ості стану середови щ а  
м еш канн я.

При цьому, у першому випадку результатом стас " здорови й  ук л ад  
ж и т т я ” , у другому протилежний йому, -н ездорови й *4. Останній СЛІД  

трактува і и як перебіг процесів функціонування населення (індивіда), що 
відхиляються від ідеалу. Вони в разі досягнення піку відхилень можуть 
спричинити формування нового інваріанту стану об'єкта - його 
“нездоров я" (хвороби, втрату працездатності, інвалідність, смерть). 
Останні, як відомо, сприяють неповному використанню "життєвого 
ресурсу” населенням, скороченню  його тривалості життя як біологічного, 
так і працездатного (соціального).

Виходячи з цього, випливає, що життєдіяльність (як спосіб, а за ним 
уклад життя) регламентує традиції, а останні, в свою чергу, формують 
спосіб і спостережуваний уклад життя.

З наведеного стає очевидним, що р еал ьн и й  вп ли в  на здор ов 'я  п оп ул я ц ії 
с л ід  сп р я м о в у в а ти  на " н ав ч ан н я , в и х о в а н н я  п о в ед ін к и ” з  век торн ою  
н а п р а в л ен іст ю  о ст а н н ь о ї на зб ер еж ен н я  т а  п ідтр и м к у  тр ади ц ій  " здорового  
сп о со б у  ж и т т я ” . У діяльності суспільства -  це спрямованість відповідних 
соціальних програм (та діяльності населення) на підтримку науково 
обгрунтованих “норм ативів” стану навколиш нього соціального та 
фізичного середовища, а в діяльності окремих індивідів -  це ще формування 
направленості їх поведінки на тренаж функцій всіх підсистем власного 
організму. Ці напрямки соціальної діяльності і визначають провідні 
завдання системи управління здоров’ям в цілому і психічного зокрема.

У діяльності системи “населення охорона його здоровья” завжди, 
головним чином, виділяється профілактичний аспект функціонування 
суспільства.

Н а о с н о в і н а к о п и ч е н и х  в л іт ер а т у р і т а  п р а к т и ц і зн а н ь , в и к ор и ст ов ую ч и  
п р и н ц и п и  с и с т е м н о г о  а н а л и зу , м о ж н а  н а ст у п н и м  ч и н ом  сф ок усув ати  
м еди чн і (в т о м у  ч и сл і п си х іч н і) а сп ек т и  п он я ть  т ер м и н у  “ п р о ф іл а к т и к а ” : це 
н а п р а в л ен н я  д ій . це т а к о ж  і ф ун к ц ія  (са м а  д ія ) і, р а зо м  з ти м , це зав дан н я , 
щ о  п о ір е б у ю т ь  р іш ен н я . З  б о к у  т а к о ї т р а к то в к п  п р оф іл ак ти к у  потр ібн о  
р о зу м іт и  як  в и к л ю ч ен н я  у м ов , як і ст в о р ю ю т ь  д и сг а р м о н ію  у  ж и т тєд ія л ь н ост і 
о к р ем о ї л ю д и н и  а б о  груп  л ю д ей  (н асел ен н я ). О д н о ч а с н о , - це т ак ож  
п ід си л ен н я  з а х и с н и х  ф у н к ц ій  о к р ем о ї л ю д и н и  а б о  н асел ен н я  за  р ахун ок  їх  
ст и м у л ю в а н н я  т а  п ід т р и м к и . П о  в ід н о ш е н н ю  д о  н асел ен н я  з б о к у  д ій  сю ди  
м о ж н а  в ід н ест и  м асов і о з д о р о в ч і з а х о д и , в ід п о ч и н о к , р еал ізац ію  
за к о н о д а в с т в а  п р о  п р а ц ю , с ім ’ю  та  ш л ю б , п ідтр и м к у  н а л еж н о г о  
е к о н о м іч н о г о  с т а т у су  т о щ о .

Н а в ед ен и й  а н а л із  д о з в о л я є  ч ітк о  в и зн ач и ти  мету' п роф іл ак ти к и  — 
ст в о р и т и  с и с т е м у , в я к ій  б у д у т ь  у ст а л ен о  та  сп р я м ов ан о  п ер ебігати  процеси  
н о р м а л ь н о ї ж и т т є д ія л ь н о ст і як  ін д и в и д а , т а к  і н асел ен н я . П ри ц ьом у  
си ст ем а  п о в и н н а  б у т и  н а д ій н о ю , т о б т о  м ати властивість  
г а р а н т о с п р о м о ж н о с т і . С т и к а ю ч и сь  з н ею , к ож н а  л ю д и н а  п ов и н н а
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обгрунтовано спиратись на виконання дій. для яких ця система призначена. 
У цій грактовці припускається розуміння профілактики як дій, мста яких 
ввести процеси, що протікаю ть, у стан їх стійкого функціонування. 
Наприклад, по відношенюю до індивіда -  це може бути дозування ліків е 
метою зміни тенденцій до “зламу” стану організму, тобто досягнення 
усталеного і стабільного його функціонування. Для населення (у такому ж 
розумінні) метою профілактики тоді стає досягнення стійкої спрямованості 
перебігу процесів у колективному існуванні (процеси самі йдуть!) у 
відповідності із заданими характеристиками (“+ ” або зниження
захворюваності, інвалідності, смертності, пов’язаних з психікою існування 
або підвищення тривалості життя і т.п. за рахунок проведення конкретних 
профілактичних заходів.

З позицій поданого аналізу дещо змінюються погляди на традиційний 
зміст термінів. Так, л ік у в а н н я , як вид допомоги, (наприклад, дозування 
ліків) розуміється як корекція спрямованості перебігу процесів в організмі 
індивіда або населення, а в л а сн о  п р о ф іл а к т и к а  (як більш узагальнений вид 
допомоги) розуміється як зм ін ен н н я  “д ій с н о г о  ’ (т о г о , що існ у є) ст а н у  для  
п о б у д о в и  п р о г н о зо в а н о г о , к ер о в а н о го , га р а н т о в а н о г о  т а  зм ін ю в а н о го  
“ м а й б у т н ь о го ” ст а н у . (За більш поглибленим системним розглядом обидва 
ці поняття стаю ть ідентичними і їх відмінність визначається тільки 
середовищем їх використання, де існують спостережувані о б ’єкти, та 
засобами, а також  відмінністю для певного антропосередовищ а термінами.)

Наведене поняття профілактики дозволяє більш глибоко зрозуміти інші, 
пов’язані з ним, терміни. Так, у випадку вивчення та виміру гак званих 
“ а д а п т а ц ій н и х  м о ж л и в о с т е й ” індивіда або популяції, розш ирення останніх 
потрібно розуміти як розш ирення номенклатури процесів, за якими може 
здійснюватися кероване та вимірю ване їх модифікування (як систем) для 
збереження заданого рівня її гарантоспромож ності. ЇДей аспект дуже 
важливий для формулю вання поняття управління здоров’ям в цілому і 
зокрема психічного.

У світлі наведених вище понять “укладу ж иття” та  “чинників ризику” 
можна чітко фіксувати о б ’єкти впливу профілактики (як дій) в межах 
конкретних, що проводяться, заходів з урахуванням їх напрямків та цілей.

Крім того, в межах цих видів діяльності по охороні та зміцненню 
здоров'я людей за поданим системним аналізом больш  рельєфно можна 
виміряно встановити роль, місце та  зв ’язок профілактики з традиціями 
укладу життя населення, станом середовищ а його мешкання у формуванні 
керованих ситуацій. Це надає можливість при фіксації якогось рішення 
конкретизувати напрямок дій профілактичних заходів, ураховуючи 
історично встановлені у регіоні традиції, їх нормативи та ідеали.

Наведені системні визначення провідних психо-соціальних, 
соціологічних та медичних (одночасно) понять з урахуванням їх взаємного 
внутрішнього зв’язку маю ть не тільки теоретичний характер. Н а їх основі 
побудовані математичні моделі життєдіяльності популяції, проводяться 
прямі виміри інтегральних показників здоров’я населення всіх областей 
Vкраїни, якості укладу життя в них, виміри впливу багатьох біологічних та 
антропо-середовищних чинників на параметри останніх, вклю чаю чи і
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ефективність планованих та діючих профілактичних програм ■ окремих 
заходів [5. 6].
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SU M M A RY
In the following work systemic definitions o f such notions as “way o f life” , 

“factors o f risk” have been presented. We find in their basis formalized three- 
aspert inner and outer characteristics o f the systemic objects under research, 
which allow to find out their dimension and profound analysis of phenomena 
connected with them. There is also a conform ing dimension of the objects’ state 
which interact with the object.

УДК:37.037.1
Тарас Палагнюк

К У Л Ь Т У РН О -С П О Р Т И В Н І ЗАХОДИ 
Я К  ЗА С ІБ РЕ А Л ІЗА Ц ІЇ П О Т Р Е Б  ТА ІН ТЕРЕС ІВ  М ОЛОДІ

Культурно-спортивні заходи є продуктом творчої діяльності нації. На 
кожному історичному етапі вони змінюються залежно від особливостей 
суспільного розвитку народу. В той же час, культурно-спортивні заходи 
успадковую ть характерні національні цінності, завдяки збереженню 
народних традицій і звичаїв, а також  збагачуються адаптованими 
чужинецькими запозиченими. Паралельно із вдосконаленням тіла людини, 
свята суттєво впливаю ть і на її духовний світ -  світ емоцій естетичних 
смаків етичних і світоглядних складових особистості.

Прищеплення молоді стійкого інтересу до культурно-спортивних заходів 
є важливою  умовою успішного здійснення и виховання в цілому. Тільки 
тоді мож на досягнути всебічного розвитку, зміцнення здоров я і 
підтримання па високому функціональному рівні фізичних, духовних і
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психологічних сил і можливостей, коли молодь з інтересом ставиться д о  
уроків фізкультури, за власним бажанням прагне відвідувати заняття у 
групах загальної фізичної підготовки, або в спортивних секціях, виконує 
фізичні вправи і процедури загартування в режимі домаш нього часу, 
раціонально проводить вихідні і канікулярні дні. Тому дуже важливо 
систематично проводити роботу з вихованням у молоді інтересу д о  
культурно-спортивних заходів [І, 2].

Виховання інтересу до культурно-спортивних заходів є необхідною 
умовою формування здорового способу житгя, а також  виховання молоді в 
національному дусі. Це пояснюється двома причинами. По-перше, звичка 
швидше виробляється і стає більш стійкою за умови, якщо молодь 
ставиться до занять з цікавістю. По-друге, систематичність занять 
фізкультурою передбачає і самостійні заняття вдома.

М ожна визначити два рівні розвитку інтересу. Перший рівень розвитку 
інтересу є безпосередній інтерес до нових факторів, нових видів діяльності. 
При цьому у молодих людей виникає емоційно-пізнавальне ставлення до 
предмета, явища, діяльності, яке проходить у вигляді епізодичного 
протікання. Якщ о не створю вати умови, які сприяють стимулюванню 
виниклого позитивного ставлення, то цікавість далі не розвивається і може 
згаснути. Другий рівень розвитку інтересу спонукає до пізнання істотних 
властивостей предметів або діяльності. Це потребує від суб’єкта активного 
пошуку, оперування отриманими знаннями. Інтерес розвивається до цього 
рівня внаслідок того, що стимулюються позитивні емоції, пов’язані з 
виконанням фізичних вправ. Цьому ж сприяє активізація пізнавальної 
діяльності на уроках фізкультури, в позакласних і позаш кільних змаганнях, 
святах, вікторинах, конкурсах, КВК, поступове ускладнення завдань, 
вирішення яких спонукає дітей і молодь думати, проявляти фізичні і вольові 
зусилля [3, 4].

Інтерес розпізнаю ть за змістом, ш иротою , глибиною , стійкістю, 
діяльністю, усвідомленіспо. Виділяють інтереси прямі і опосередковані. 
Зміст інтересу -  це «ті о б ’єкти, на які він направлений» [5].

Концепція соціально-педагогічної системи культурно-спортивних 
заходів розглядає в якості відносин цілсвизначення між учасниками 
(безпосередніми та  опосередкованими) ідеали та власні інтереси [6]. Аналіз 
результатів соціологічних досліджень засвідчує, що форми та стан розвитку 
культурно-спортивних заходів характеризує зміст взаємодії цінності та 
ефекту кінцевого продукта діяльності суб’єктів-учасників культурно- 
спортивних заходів. В цьому, на наш погляд, і полягає взаєм озв’язок 
відносин між ідеалом та інтересом з одного боку, та відносин між 
формуванням та задоволенням певних потреб, з другого.

Інтерес як різновид соціальних відносин в реалізації КСЗ виражає 
сутність змісту утилітарно-прагм атичного процесу. Відомо, що інтерес 
проявляється лише в умовах виникнення відносин суб’єкта з предметом.

Гакий стан інтересу впливає на традицію  взаємної діяльності суб’єктів- 
учасників культурно-спортивних заходів.

Взаємозв’язок інтересів здійснюється в стихійній та  аеробній формах. 
М оральні, духовні, естетичні потреби, а також  спрямованість відносин
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інтересу в діяльності протягом проведення культурно-спортивних захотів ' 
значній мірі залежить від конкретною  стану особистості, на які впливають 
зовнішні обставини і внутрішній її стан.

М омент цілсвизначення полягає у визначенні взаємодії індивідуальної 
колективної та громадської цінності.

Духовні і матеріальні цінності є носіями суттєвої інформації про 
досягнення людини в галузі культури і спорту і. саме головне -  у сфері 
вдосконалення психічних і тілесних якостей людини. Адже в процесі 
проведення культурно-спортивних заходів створюються естетичні та інші 
духовні цінності, розвиваю ться різні галузі знання про людину. В цьому 
плані важливу роль відіграють безпосередні людські контакти, спілкування, 
як учасників культурно-спортивних заходів, так і глядачів.

Культурно-спортивні заходи впливають на формування інтелектуальної, 
вольової і емоційної сфери людини. її естетичні уявлення і потреби.

О б’єктивна сторона впливу культурно-спортивних заходів на інтелект 
полягає в тому, що розумова і фізична діяльність виступає в єдиності і 
взаємозв’язку. К .М аркс писав: «Окрема людина не може діяти на природу, 
не приводячи в  р ух  своїх власних муску лів під контролем свого власного м о з к у .  
Як в самій природі голова і руки наїеж ать одному і тому ж  організму, так і в 
процесі праці з ’єднуються розумова і фізична праця». Культурно-спортивні 
заходи впливаю ть на розвиток наступних сторін інтелекту: уваги 
(оволодіння складнокоординованими фізичними вправами потребує її 
концентрації на виконуваних рухах), спостережливості (внаслідок розвитку 
аналізаторів), кмітливості і спритності (становляться високі вимоги до 
здатності швидкої і активної рухової орієнтації в змінній ситуації), 
мислення (необхідність вести пошуки причини вдалих і невдалих рухів, 
обдумати їх ціль, структуру і результат).

Культурно-спортивні заходи сприяють покращенню розумової 
працездатності. Це відбувається в результаті позитивного впливу 
чергування характеру діяльності, зміни розумової і фізичної праці, а також 
застосування короткочасних фізичних навантажень, які будучи навіть 
незвичними, позитивно впливаю ть на протікання психічних процесів 
(обмеження рухової діяльності і. навпаки, веде до зниження розумової 
працездатності). Крім цього, позитивний вплив на успішність учнів, які 
займаю ться спортом, чинить чітке дотримання режиму дня. Культурно- 
спортивні заходи стимулюють оволодіння знаннями в питаннях техніки і 
методики фізичного виховання, спортивної підготовки, фізіології спорту, 
особистої гігієни, про традиції наш ого народу та іншими.

Поїздки учасників на культурно-спортивні заходи в інші міста і країни, 
як різні подорожі, також  можуть допомагати вирішенню освітніх завдань. 
О днак можливий і негативний вплив культурно-спортивних заходів на 
інтелект. Існує немало факторів поганої академічної успішності школярів і 
студентів, які беруть участь у культурно-спортивних заходах.

Це пов язано, перш за все, з одностороннім захопленням, наприклад, 
спорт (в шкоду іншим видам діяльності, в тому числі навчанню) або із 
втомою , яка наступає внаслідок великої кількості репетицій і тренувальних 
занять з дуже великими навантаженнями.
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Існує прямий зв 'язок між ступенями волевою  зусилля і нервово- 
м 'язовою  напругою. Чим вище проявляється сила, швидкість, витривалість 
га інші якості прояви рухової діяльності, тим відповідно більшою повинна 
бути вольова напруга. Таким чином, об 'єктивна сторона позитивного 
впливу кулі гурно-спортивних заходів на розвиток вольових рис характеру 
складається з того, шо вони зв'язані з необхідністю виявлення вольових 
зусиль. Воля, як і м 'яз, розвивається тільки в процесі і в результаті 
діяльності, переборювання об 'єктивних і суб'єктивних труднощів.

Труднощі культурно-спортивних заходів, які допом агаю ть розвитку 
вольових рис характеру, полягаю ть в необхідності оволодіння скадною 
технікою спортивних вправ, проявляти вольові зусилля, переборювати 
втому, біль, регулювати емоційний стан, зберегти працездатність в 
несприятливих умовах зовніш нього середовища і дотримуватись 
встановленого режиму дня. Всі ці труднощі в найбільшій мірі проявляються 
під час проведення культурно-спортивних заходів. Вони і є одним із 
основних заходів розвитку вольових якостей людини.

В культурно-спортивних заходах, як і у всіх інших випадках життя, 
вольові якості виступають у вигляді взаємно протилежних позитивних і 
негативних проявах. Враховуючи індивідуальні особливості учасників, 
необхідно створю вати умови, в яких виявляються і закріплю ю ться сильні 
сторони характеру. В іншому випадку культурно-спортивні заходи стануть 
засобом виявлення і закріплення слабких сторін характеру.

Значення культурно-спортивних заходів у вихованні особистості може 
бути зрозумілим, якщо враховувати певну наукову концепцію людини та її 
психічних та соматичних якостей, а також  аналіз психолого-псдагогічних 
особливостей діяльності в ході культурно-спортивних заходів, так як певні 
риси особистості формую ться в процесі тієї чи іншої діяльності. Л ю дина як 
особистість активно змінює довкілля, природу і суспільство, задовольняю чи 
як свої особисті потреби, так і потреби суспільства. Саме тому безпосерия 
діяльність в процесі проведення культурно-спортивних заходів впливає на 
формування і таких важливих моральних якостей, як відповідальність, 
патріотизм, дисциплінованість, скромність тощ о.

Культурно-спортивні заходи сприяю ть формуванню  в учасників 
позитивних емоцій. Причини цього явищ а полягаю ть в наступному. 
М 'язова напруга, яка знаходиться у визначених межах інтенсивності, у 
здорових людей зв 'я зан а  з виникненням приємних відчуттів. В цьому легко 
переконатися, згадавш и про задоволення, яке зазнає кожний з нас після сну. 
Досягнення постійної межі, навіть усвідомлення наближення до неї 
головний фактор, який дає людині задоволення від своєї діяльності. Під час 
проведення культурно-спортивних заходів цей ефект досягається внаслідок 
усвідомлення процесу в оволодінні технікою  спортивних вправ, у розвитку 
рухових і психічних якостей, перемог на змаганнях, отримання нових знань 
про традиції наш ого народу.

Під час культурно-спортивних заходів лю дина якби пізнає себе із нових, 
раніше невідомих їй сторін, утверджує себе в своїй свідомості. Культурно- 
спортивні заходи даю ть можливість людині стати об 'єктом  уваги в 
оточуючих людей. Популярність учасників, які добиваю ться високих
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результатів, перемог па великих міжнародних змаганнях, не менша ніж 
популярність акторів, музикантів.

Значення культурно-спортивних заходів при вирішенні завдань 
естетичного виховання мас дві сторони. Перша п о л яч е  в їх дії на 
формування в учасників краси рухів, поведінки і тілобудови.

Культурно-спортивні заходи спрямовані перш за все на оволодіння 
людиною своєю руховою сферою, збагачення рухових уяв. розвиток 
рухових здібностей. Таким чином, культурно-спортивні заходи є фактором 
формування естетики рухів. Відомо, шо психічні процеси і. перш за все. 
емоційні переживання, одержують вираження в рухах, і навпаки, успішність 
рухової діяльності залежить від володіння людиною своїми емоціями, від 
здатності стримуватися від недоречних, невиправданих рухів і дій.

Одним із важливих призначень культурно-спортивних заходів с 
розвиток форм тіла. Збільшуючи м 'язову вагу, регулюючи 
жировідкладення, покращуючи поставу, оздоровлюючи шкіру, вони 
допомагаю ть досягненню остаточного ефекту в зовнішності людини і, в 
першу чергу, тідлобудови.

Д руга сторона значення культурно-спортивних заходів при вирішенні 
завдань естетичного виховання полягає в формуванні в учасників і глядачів 
заходів естетично виправданих уяв про красиве в руках людини, в її 
поведінці і в фізичному розвитку.

Людину, однорідну в руховому відношенні, в культурно-спортивних 
заходах притягує, головним чином. їх зовнішня сторона: краса рухів, 
масовість, забиті голи, драматичні і комічні ситуації, сенсаційність 
встановлених рекордів.

Таким чином культурно-спортивні заходи дають можливість виховати 
естетично виправдані уявлення про правильну поведінку людини, красу 
рухів, тілобудову.

Культурно-спортивні заходи виступають як єдність реально 
(практичної) і ідеальної (психічної) діяльності, в процесі якої людина 
вступає в зв 'язки  і стосунки з суспільним і природним середовищем. Чим 
різноманітнішим буде розвиток людини, вищим буде її культурний рівень, і 
навпаки, чим різнобічніш е буде розвинена людина, універсальнішими 
буду ть її зв 'язки  з середовищем.

В процесі проведення культурно-спортивних заходів задовільняються 
природні потреби людини у руховій активності, що дає змогу оптимізувати 
її фізичний стан і розвиток організму згідно закономірностей зміцення > 
здоров'я , а також  задовольняю ться і потреби культурного, естетичного, 
морального характеру.

У певних соціокультурних умовах головні функції культурно- 
спортивних заходів знаходять своє відображення у цілеспрямованому 
використанні елементів культурно-спортивних заходів у якості фактора 
досягнення фізичної та духовної досконалості, притаманних гармонійно 
розвиненій особистості.

Ж иттєво важливе знячення культурно-спортивних заходів зумовлено 
тим, що лю дина формувалась протягом своєї еволюції як практично діюча 
соціально-біологічна істота. Рухова активність і культурна діяльність були і
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залишаються необхідними умовами розвитку, норм альною  
функціонування та існування людини.
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Радчук В.М.

О С О Б Л И В О С Т І  П О В Е Д І Н К И  О С О Б И С Т О С Т І  У  К О Н Ф Л ІК Т І

Наукови аналіз поді і процесів, які приймаю ть характер конфлікту, які 
приймаю ть характер конфлікту, в останній час стає особливо актуальним. 
На цьому новому напрямку дослідницьких робіт виникаю тьпитання 
інтеграції різних наукових підходів, узагальнення емпіричного матеріалу, 
розробка прогнозів, програм  практичних дій, здатних поперпдити 
загострення конфліктів, виріш ити їх у розрахунку на к онструктивні дії.

Особистість вступає у конфліктну ситуацію, якщо, на, її думку, 
порушена справедливість, якщ о ситуація є значим ою  для неї. У більшості 
випадків лю дина прагне не ускладню вати стосунки, намагається зберегти 
їх. Якщо ж ситуація виходить за  межі контролю , у неї виникає конфліктна 
реакція [2].

У наукові літературі досить часто утотож ню ю ть конфліктну поведінку і 
поведінку у конфлікті. Н а думку автора - остання дещо вуще поняття до 
якого потрібно підходити з інш ого боку. П оведінка у конфлікті має свою 
специфіку і свої законом ірності, які залеж ать від багатьох складових, серед 
яких можна виділити: причини виникнення конфлікту, розуміння
особистістю самого конфлікту та  його наслідків, індивідуальні особливості 
особистості та ін.

Першим, хто зробив спробу визначити і описати стилі поведінки у 
конфлікті був американський дослідник К .Т ом ас [6]. Для опису типів 
поведнки людей у конфліктних ситуаціях К .Томас застосовує двомірну 
модель урегулювання конфліктів, у якій основним виміром є кооперація.
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яка нов язана з уваг ою людини до інтересів інших людей які беруть участь 
у конфлікті, і напористість, для якої характерний акцент на захисті 
особистих інтересів. Відповідно до цих двох основних вимірів К Томас 
виділяє наступні типи поведінки у конфлікті і відповідно шляхи 
урегулювання конфліктів:

- суперництво (конкуренція) як прагнення досягти задоволення своїх 
інтересів на шкоду інтересам іншої людини:

- пристосування, яке виступає протилежністю суперництву, принесення 
в жертву особистих інтересів заради іншого:

- компроміс:
- уникнення, для якого характерне як відсутність до кооперації, так і 

відсутність тенденцій до досягнення особистих цілей:
- співробітництво, стиль поведінки при якому.
К.Томас вважав, шо при уникненні конфлікту ні одна із сторін не 

досягає успіху, при таких формах поведінки як: конкуренція.
Пристосування і компроміс, або один із учасників виїрає. а інший програє, 
або обидва програю ть, через те. що йдуть на компрмісні поступки. І тільки 
у ситуації співробітництва обидві сторони опиняються у виграші.

Автор розробив практичні рекомендації, щодо використання кожної 
тактики при певних умовах конфліктної взаємодії. Всі наступні дослідження 
даної прблеми базуються на дослідженнях К. Том аса.

Ф .М .Бородкін . М .М .К оряк [1] виділяють наступні способи поведінки у 
конфлікті:

Раціональний (цілеспрямований) - передбачає логічний аналіз позицій 
кож ного із опонентів конфлікту, визначення мети і засобів конфліктної 
взаємодії, побудови стратегічної поведінки. Даний спосіб дозволяє з 
найменшими затратами часу, енергії, сил вийти із конфліктної ситуації і 
довести її до конструктивного вирішення. Характерним для нього є взаємна 
повага та емпатійність учасників конфлікти.

Емоційніш  - імпульсивний, керований вимогами ситуації, яка склалась, і 
неусвідомленими спонуканнями. Вказаний спосіб ускладнює, затягує 
конфлікт, так як ні один із опонентів не має чіткого усвідомлення про мету 
конфлікту У даному випадку конфлікт стає самоціллю. Учасники 
спрямовано пригнічують один одного, не проявляют! поваги і 
взаєморозуміння один до одного.

Н .В.Крогіус [4], стверджує, що існують принципи ведення боротой у 
конфліктній взаємодії. На думку автора, вибір певного гірийомуборотбш 
базується на аналізі певної соціальної ситуації, врахуванні індивідуальних 
якостей опонента і розумінні особистих можливостей. Серед принципів слід 
виділити: принцип концентрації сил; принцип координації сил; принцип 
нанесення удару по найбільш "болючим місцем" опонента; принцип
економії сил і часу.

В.І.Ілійчук [ 3 ]пропонує виділяти також пять типів поведінки у
конфлікті: * _ _

агресивний. Характерною  рисою якого є активна протидія, бородьоа за 
лідерство. У конфлікті дозволяє гарячкуватість, грубість, брутальність,
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бажання обовязкого залишитись переможцем. Непримиримий до криш ки 
на свою адресу, загострено сприймає спробу посягнути на його авторитет: 

поміркований тип. Відрізняється зваженою принциповою  позицією у 
конфлікті, прагне до співробітництва, домовленності. Н амагається 
проаналізувати ситуацію, а потім приймати певне рішення. Здатний 
визнати свою провину, хоча це не завжди легко тому, що йому властиве 
високе почуття власної гідності;

компромісний тип.Х арактеризується активною , зважливою  позицією. 
Згода, порозуміння досягаю ться шляхом взаємних поступок, посилання на 
авторитети, залучення друзів.

конформний тип. Х арактерним для даного типу є пасивним прийняттям 
думки інших, пристосуванням до позиції сильніших. Терплячий і стриманий 
у спілкуванні, вважає за кращ е не загострю вати ситуацію.

індиферентний тип. Н ейтральна позиція, виявляє байдужість, 
ізольоваеність, намагання уникати конфліктів. Незважаю чи на зовнішній 
спокій, досить важко переживає суперечності. Д ля даного типу властивий 
стан внутріш нього конфлікту.

Вищезазначені принципи конфліктної діяльності взаємопов’язані і 
реалізуються, як правило, в єдності . Під час конфліктної взаємодії, кожен із 
учасників, усвідомлюючи і переживаючи своє місце у міжособистісній 
взаємодії, прагне здійснити на свого опонента сильний вплив, керувати 
його поведінкою.

Кожен конфлікт складається з певних дій. За їх чисельністю та 
різноманітністю їх можна о б ’єднати у декілька загальних типів тактик та 
стратегій. У іноземній літературі виділяють наступні стратегії поведінки у 
конфлікті:

суперництво - н ав’язування іншій стороні рішення, вигідного для себе; 
проблемно-виріш альна (кооперативна) - пошук рішення, яке 

здавольняло б обидві с грони;
поступлива - зменш ення своїх намагань, в результаті чого результат 

конфлікту є менш приємним, ніж хотілось;
втеча - вихід із ситуації конф лікта (фізичний або психічний); 
бездіяльна - стан у ситуації конфлікту є, коли жодна із сторін не приймає 

будь-яких дій дл я  його вирішення [ 5 ].
Як правило, у конфлікті використовую ться комбінації стратегій, 

інколи домінує одна з них. Часто конфлікт починається з кооперативної 
поведінки, однак при його невдачі виникає суперництво, яке може бути 
неефективним. У даному випадку повертаю ться до проблемно-виріш альної 
стратегії, що, у свою чергу, призводить до конструктивного вирішення 
конфлікту.

Стратегії поведінки реалізую ться через окремі тактики. С тратегії і 
тактики відрізняються між собою  за ступенем їх узагальненності. С татегії - 
це набір макроскопічних цілей. Тактики - засоби досягнення цих цілей. 
Одна і та ж тактика може використовуватись у рамках різних стратегій [ 5]. 
Д. Кіпніс, С.шмідт, І.Вілкінсон [ 7 ] основними тактикам и поведінки у 
конфлікті виділяють:
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раціональне переконання - використання фактів і логіки для 
підтвердження своєї позиції і переконання опонента; 

гиск - вим оги,загрози , накази;
апеляція до влади - використанні нагород та покарань; 
загравання - створення у опонента уявлень про наявність у нього 

позитивних якостей;
коаліційна - прохання про підгримку. союз; 
заключення домовленності - взаємний обмін обіцянками; 
ввід опонента у стан хвилювання, запутанності. Керування його увагою; 
невідмінні зобов'язання - виконання певних дій до задоволення вимог. 
Тактики можуть бути мм'якими" або "жорсткими" [ 5 ]. М 'якою 

важасгься тактика, наслідки якої для опонента приємні або нейтральні; 
загравання, раціональне переконання; жорсткою -тактика, яка викликає 
неприємні наслідки для опонента: тиск. Застосування тактик іде за 
напрямком від м’яких до більш тяжких, жорстких.

Існують тактики безпосереднього впливу та опосередкованого, 
раціональні та іраціональні. Вибір стратегії поведінки у конфлікті 
визначається бгатьма ф акторами. Важливою детермінантою, у даному 
випадку, є орієнтованість учасників конфлікту на власні і чужі інтереси. У 
ситуації, коли враховуються свої інтереси й інтереси опонента, перевага 
надається проблемно-виріш альній стратегії; у випадку, коли одна із сторін 
сильно орієнтована тільки на власний зиск - використовується стратегія 
суперництва; коли виражене врахування інтересів опонента - застосовується 
поступальна стратегія; при слабкій зацікавленності в успішному фіналі 
конфлікту і для себе, і для о понента - стратегія бездіяння [ 5 ].

Одне із найактуальніш их питать у психології конфліктів - це питання 
про ефективність кожної із стратегій. На перший погляд, проблемно- 
виріш альна стратегія є найбільш ефективною, однак не всі ситуації 
конфлікту сприяю ть кооперативній поведінці. Для кожної із стратегії існує 
низка ситуацій, в якій вона с найбільш ефективною.

Залежність ефектвиності стратегії від вимог ситуації заставляє 
особистість пристосовувати свою поведінку до цих вимог. Існує багато 
точок зору па те, як часто може змінювати лю дина свою поведінку у 
конфлікті або чи є стилі конфліктної поведінки сталими якостями 
особистості.

Деякі зарубіжні вчені вважаю ть, що стратегія, яка вибирається, - це 
відносно стабільний аспект особистості, які демонструють тільки, 
кооперативну або змагальну стратегію у конфлікті [ 7 ]. Хоча можна 
заперечити дану гіпотезу тим, що соціальна поведінка особистості залежить 
від ситуації і може суттєво змінюватись.

K..Jones, В .H .M elcher [ 8 ] доводять, що між стилями стратегії у конфлікті 
та такими рисами особистості, як догматизм, повага до людей, маніпуляція, 
існує дуже низька кореляція. З даними дослідження не можна повністю 
погодитись. У відношенні успішно адаптованих людей адекватно 
розглянути стратегії, як специфічні типи поведінки. Тоото, стратегія 
співвідноситься з категоріями поведінки, а не з типом особистосіі. Даний 
підхід дозволяє враховувати легкість зміни поведінки, залежно від ситуації.
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Манера поведінки - ф актор не спадкови й, це результат ж иттєвою  
досвіду . Особистість має неоднакову межу поведінкової активності, які 
інколи можуть бути некерованими.

Виділення стратегії конфліктної поведінки дозволяє за окремими діями 
учасників розрізнити загальну лінію їх поведінки.
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У Д К : 371 (4 7 7 .8 5 )
С.В.Герегова

Д О  П И Т А Н Н Я  П Р О  З А П Р О В А Д Ж Е Н Н Я  Н О В О Ї  С И С Т Е М И  
О С В І Т И  Н А  Б У К О В И Н І  (1 9 4 0  -  1941 pp.)

Питання про народну освіту - одне з найбільш  важливих питань в усі 
часи, а особливо нині - у період становлення самостійної незалежної 
України. А ктуальні сьогодні слова Б ісмарка про ге, що якби йому дали 
декілька тисяч добрих учителів початкової ш коли, то він би за декілька 
років розбудував нову Німеччину [Цит. за: 2, с. 131].

1, цілком зрозуміло, що в умовах відродженої України необхідно, 
перш за все дослідити питання, п ов’язані з розв’язанням освітянських 
проблем, які супроводж ували У країну на протязі її багатовікової історії. В 
зв’язку з цим, активізувався інтерес щ одо дослідження процесів, які 
відбувалися на освітянській ниві в окремих регіонах України.

Одним з таких регіонів була і залиш ається Буковина, в долі якої на 
початку 40-х років відбулися кардинальні зміни. 2 серпня 1940 р. Верховна 
Рада СРСР постановила «вклю чити Північну Буковину, Хотинський, 
Аккерманський та Ізмаїльський повіти Бессарабії до складу УРСР». Ця 
подія носила суперечливий характер: з одного боку, було зроблено крок до 
єдності всіх українських земель, а з інш ого - це сталося шляхом окупації, 
внаслідок чого Буковина потрапила під владу тоталітарного  режиму, що 
панував тоді в СРСР.
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Початков, процеси “р ад ян іац їГ  на Буковині в перші місяці 
проводилися поступово і досить обережно. Зокрема про ц е  СВІ ІЧИГ^ 
канадський історик українського походження О.Герус. який зазначав що 
“радянська окупаційна політика була більш хитрою і тонкою, ніж дії 
Німеччини, і порівняно більш успішною. Видаючи себе за визволителів і 
співвітчизників, а не загарбників, нова в лада...спочатку поводила себе 
обережно і стримано, шоб не дратувати і не злякати населення... Таким 
чином, не зустрічаючи якої-небудь відкритої ворожості, радянські сили 
розпочали процес адміністративної і політичної інтеграції Західної України 
в Радянську Україну. Весь процес уніфікації маскувався за чепурним 
фасадом народної демократії і добре спланованої політики українізації 
території” [11, р. 741-742].

Певна частина буковинців з радістю сприйняла українізацію краю. 
Серед відомих українців, які залишилися на Буковині й працювали в нових 
умовах були: О .Кобилянська, О льга та Володимир Гузарі. Е.Панчук. 
М .Тарко. Іван та Ярослав Ж уковські та інші. Часгина українців, 
незадоволених політикою  радяї ської влади, покидала Буковину і 
переселялася на постійне місце проживання до Німеччини та Румунії. 
Зокрема, в 1940 р. до Німеччини виїхало близько чотирьох тисяч українців, 
серед яких великий відсоток припадав на вчителів, священників, урядовців 
та громадських діячів [4. с. 179].

По-різному складалися долі народів, які протягом віків проживали на 
цих землях. В них то з'являлися можливості для свого національно- 
культурного розвитку, то вони повністю їх позбавлялися.

Проблема національної школи завжди була однією з важливих сторін 
суспільно-громадського життя Буковини.

Історія національної школи Буковини сягає своїм корінням у кінець 
XIX - початок XX ст. - період національного відродження Буковини. 
А вторитетною  і ш ироковідомою  людиною в цей час був Омелян Попович - 
учитель, автор багатьох шкільних підручників, організатор шкільництва, 
освітній діяч. У 1887 р. на Буковині було засновано товариство «Руська 
школа». В його статуті, зокрема, була чітко прослідкована мета: 
«...Роздумувати над потребами українського шкільництва, займатися 
основаниям і розвоєм українських шкіл і піддержувати справу публічного й 
домаш нього виховання на основі рідної мови...» [8, с. 105]. Як результат, у 
кожному селі Буковини були відкриті народні школи. Аналіз становища 
народних шкіл Буковини показує, що в 1910/1911 н.р., наприклад, згідно з* 
«Річником А встрійської Статистики за 1912 рік» діяла 531 школа, а саме: 
216 українських, 179 румунських, 82 німецьких, 12 польських, 5 угорських 
та 36 мішаних шкіл [8, с. 106]. Ці цифри яскраво відображають поліетнічний 
характер буковинського населення, особливості національних відносин у 
ш кільному питанні. Багатомовність шкіл зумовлювалася національною і 
етнічною строкатістю  багатьох населених пунктів краю.

Після окупації Північної Буковини Румунією, почалася посилена 
румунізація місцевого населення регіону. Протягом міжвоєнного періоду 
румунська влада вела безперервний наступ на українські школи. Практично 
дітям було заборонено розмовляти українською мовою в румунських
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школах. Це привело до того, що біля 80 % населення були неписьменними, а 
в гірських районах на 300 чол. населення припадав один письменний [7. - 
1940. - 13 вер.]. А якщо комусь з українців, незважаючи на всі перепони, 
вдалося отримати середню чи вищу освіту, то він не міг знайти собі роботу. 
Українців не приймали ні на державну службу, ні на роботу в школу. Після 
закриття українських шкіл, які діяли при австрійській владі і відкриття 
румунських тисячі українських вчителів були звільнені.

Відразу після приєднання Північної Буковини до Радянської України, 
почалася перебудова системи народної освіти в Чернівецькій області. Цей 
процес відбувався на основі постанови Ради Н ародних Комісарів У PCP 
«Про реорганізацію  початкових, середніх шкіл на території західних 
областей України» від 14 березня 1940 року, продовженням якої стала 
постанова Раднаркому У PCP від 13 серпня 1940 року, яка безпосередньо 
стосувалася Чернівецької області. 15 серпня цього ж року був виданий указ 
Президії Верховної Ради С РС Р «П ро націоналізацію  на Буковині банків, 
торговельних та промислових підприємств, навчальних закладів».

На основі цих документів на початок 1940/41 н.р. у краї практично 
була створена нова радянська система народної освіти, яка діяла на 
території СРСР. Зокрема, на Буковині румунські школи - «примари» з 4- 
річним курсом навчання реорганізовувалися в початкові, школи - 
«примари» з 7-річним курсом навчання та  загальноосвітні і комерційні 
гімназії в повні середні школи, перші чотири класи учительських семінарій - 
в неповні середні школи, а учні останніх чотирьох класів цих семінарій 
охоплювалися навчанням у педагогічних школах, ліквідовувалися духовні 
семінарії, жіночі єпархіальні гімназії та  семінарії [5, с. 102]. Всі школи 
переходили на утримання держави. Навчання оголош увалося 
безкош товним.

Н ова система впровадж увалася за слідуючою схемою: вищі навчальні 
заклади (4-6 років), учительські інститути (2 роки), технікуми, педучилища 
(3-4 роки), середні школи (10 років), неповні середні школи (7 років), 
початкові школи (4 роки).

Напередодні встановлення радянської влади у 615 учбових закладах, які 
діяли на території П івнічної Буковини навчалося лиш е 93786 чол. Проте 
навчання велося виклю чно румунською  мовою  і тільки в школах 
«примарах» був невеликий відсоток дітей-українців. За даними міністерства 
освіти королівської Румунії їх нараховувалося 1 8 -4 0  %. Ці статистичні дані 
свідчать, що майже 50 тис. дітей не відвідували школу. Це було п ов’язано з 
насильницькою румунізацією  учнів у ш колах, застосуванням різних 
фізичних покарань, шо, цілком зрозуміло, відбивало баж ання українців 
навчатися у школах.

За вказівкою Н аркомату освіти У РС Р про реорганізацію  шкіл, був 
проведений облік дітей ш кільного віку м .Чернівці, Чернівецького та 
Хотинського повітів. Н а 1 вересня 1940 р. їх нараховувалося 140992 чол. [3. 
- Ф. Р-3. - On. 1. - Спр. 35. - А рк. 6].

Згідно постанови Раднаркому У РСР “П ро реорганізацію  системи 
народної освіти в новоорганізованих А керманській та Чернівецькій 
областях УРСР’ від 13 серпня 1940 р. планувалося розпочати  перший
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навчальний рік за новою системою освіти 15 вересня 1940 р хоча 
практично навчання у школах почалося 16 вересня. Перший навчальний пік 
за новою системою освіти розпочався в 629 школах, де навчалося 140901 
учень (91 учень вибув на початку першої чверті 1940/41 н.р у зв'язку - 
виїздом батьків за межі області) [3. - Ф. 1. - Оп. 12. - Спр. 11 -А рк 1]

При розі органні мережі шкіл радянська влада, як зазначалося вище, 
намагалася враховувати особливості національного складу регіону За 
мовою навчання школи розподілялися таким чином: з українською мовою 
навчання - 451 школа, російською - 15. молдавською - 149, єврейською - 12 
польською - 2 [3. - Ф.1. - Оп.12. - С пр.11. - Арк.З]. Крім початкових, повних 
та неповних середніх шкіл було організовано дві педагогічні школи, якими 
охоплено 400 учнів. Відновив свою роботу Чернівецький університет та 
розпочав навчання новоутворений учительський інститут.

За архівними даними Чернівецького облвно, в м. Чернівцях з 51 
учбового закладу на базі колишніх румунських, німецьких, єврейських, 
польських ліцеїв, гімназій та приватних учбових закладів утворено 32 
школи. За мовами навчання ці школи розподілялися таким чином 18 
українських, 6 молдавських. 4 єврейських, 2 російських, 1 польська, 1 
молдавсько-українська [3. - Ф.615. - О п.І. -Спр.25. - А рк.23]. що в 
основному відповідало процентному співвідношенню національного складу 
населення міста.

Після уточнення адміністративних районів Чернівецької області, тобто 
включення до її складу Х отинського повіту Бессарабії та переходу до 
складу М олдавії Л іпканського га Бричанського районів, мережа шкіл 
змінилася відповідно до цього. У межах області залишилося 536 шкіл, з 
яких 371 - початкова, де навчалося 48903 учні, 138 неповно-середніх шкіл - 
46061 учнів, 27 середніх - 2766 учнів [10. - Ф.1. - Оп.73. - Спр. 165. - Арк. 17]. 
За мовами навчання школи розподілялися таким чином: 406 - з українською 
мовою навчання, для дітей російськомовних адміністраторів та спеціалістів 
було створено 10 російських шкіл. В місцях проживання національних 
меншин працю вало 88 молдавських шкіл, 9 єврейських, 1 польська та 2 
утраквістичні (українсько-молдавські) [10. - Ф.1. - Оп.23. - Спр. 1651. - 
А рк.39]. Заплановані школи з німецькою мовою навчання не відкрилися у 
зв 'язку з тим, що діти з батьками виїхали до Німеччини.

Перший навчальний рік за новою системою освіти розпочався 16 
вересня 1940 року. Проте через відсутність необхідної кількості вчителів у 
шести школах С торож инецького району, двох - Заставнівського, семи - 
Путильського, двох - Вижницького та двох молдавських школах 
Гєрцаївського району початок навчального року затримався ще на два 
тижні [3. - Ф .П -1 . - Оп. 12. - С пр.2. - А рк.44].

На початок 1940/1941 н.р. школи області практично не були забезпечені 
учбовими програмами з навчальних предметів та необхідними 
підручниками. Особливе занепокоєння викликала відсутність програм для 
шкіл з молдавською , єврейською та польською мовами навчання, адже було 
отримано всього 10 примірників програми з молдавської мови. З метою 
хоча би часткового вирішення цієї проблеми, у жовтні 1940 року ПРИ 
Чернівецькому обласному відділі народної освіти була створена аза
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постачання з грошовим фондом у 100 тис.крб.[3. - Ф.Р-3. -Оп.1. - Спр.20. - 
Арк.40].

Перед новою системою освіти стояло головне завдання: виховаїи  нову 
людину, зорієнтовану на соціалістичні цінності. Насамперед, діючому 
учительському корпусу слід було дати зрозуміти, що саме вимагається від 
нього за нових умов. Д о роботи залучалися вчителі, які тут працю вали до 
встановлення радянської влади. Вже в серпні 1940 р. у Чернівецькому відділі 
народної освіти було зареєстровано 207 вчигелів-мовчиків, 57 істориків, 58 
математиків, 41 природознавець, 34 фізики і хіміки, 22 географи, 20 вчителів 
фізкультури [9. - Ф.Р-2. - Оп.7. - Спр.1538. - Арк.22].

Проте, на думку органів влади, педагогічні кадри з місцевого 
населення не були обізнані з радянською  системою навчання, не знали 
принципів радянської дидактики, прийомів та методів виховання дітей в 
новій школі. Тому вживалися негайні заходи щодо перепідготовки вчителів, 
забезпечення навчальних установ відповідними кадрами.

Для педагогічних кадрів з місцевого населення, яких на 1 січня 1941 
року в області працю вало 1882 чол., були створені короткотермінові курси 
підготовки, де було перепідготовлено 1200 вчителів [6, с. 105]. Для вчителів 
обласного та районних центрів були проведені десятиденні семінари. При 
педагогічній школі працю вали трьохмісячні курси для підготовки вчителів 
1-4 класів, де навчалося 100 чол. П онад 700 вчителів навчалося на заочному 
відділі новоствореного учительського інституту . Згідно постанови РНК 
УРСР від 13 серпня 1940 р. Чернівецький університет був перетворений на 
радянський вищий учбовий заклад, який розпочав роботу 1 жовтня 1940 р. 
Перший набір становив 420 студентів [1, с.ЮО]. Діяльність вузу була 
спрямована па допом огу у підготовці педагогічних кадрів.

П оряд із навчально-науковими закладами вищ ого типу були відкриті 
педагогічні училищ а в Чернівцях та Хотині, які готували вчителів для 1-4 
класів. В них до 80 % учнів забезпечувалися державною  стипендією.

В 1940 році почав діяти обласний інститут підвищення кваліфікації 
вчителів, де працю вали курси з викладанням радянської педагогіки га 
методики. В досліджуваний період в інституті була розроблена тематика 
для методичних районних о б ’єднань, проведені наради завідуючих 
районними педагогічними кабінетами. П рацівники інституту в першому 
півріччі 1941 року відвідали 77 шкіл, де побували на уроках майже 200 
вчителів області [3. - Ф.1. - О п .І2 . - Спр.12. - Арк.16]. В інституті був 
узагальнений матеріал відвіданих уроків, розроблені методичні листи та 
посібники на допом огу вчителям. Еіула орган ізована індивідуальна 
допомога вчителям у виг ляді усних та  письмових консультацій.

Проте, досить часто позитивні перетворення в системі освіти 
супроводжувалися болісними процесами. П остійно траплялися дрібні, але 
показові колізії між старою  і новою , радянською  традиціями викладання, 
поведінки, стосунків між педагогами і дітьми. Після організації 
комсомольських і піонерських осередків деякі молоді “револю ціонери” 
відкрили для себе чудову можливість ш антаж увати своїх вчителів 
звинуваченнями у консерватизмі. К ласова свідомість цінувалася більше ніж 
сумлінність у навчанні. Особливо згубним з м орального погляду було
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намагання органів безпеки збирати за допомогою у ч н і в  комппомат н а  

учителів, які вважалися однією з неблагонадійиих і 'засмічених вихітцями 
з буржуазії професійних груп.

За направленням Наркомату освіти у Чернівецьку область прибуло 
1226 вчителів із східних областей України [6, с.І05].

Поповнення викладацького складу учителями зі Сходу, безумовно, 
відігравало позитивну роль, оскільки сприяло широкому розгортанню 
освітянської роботи. Однак, більшість прибулих взагалі не володіла 
українською мовою або знала її погано. Крім того, переведення вчителів 
відбувалося переважно за традиціями того часу - авторитарно, без 
урахування бажання людей, яких відривали від звичайного оточення, 
родини. Все це призводило до плинності кадрів, породжувало упереджене 
ставлення до місцевого населення.

Значна частина приїжджих працівників освіти невірно оцінювала 
специфічні умови соціально-економічного і політичного розвитку на 
західноукраїнських землях, була погано ознайомлена зі звичаями і 
традиціями їх населення, а досить часто і взагалі ігнорувала ці особливості, 
що призводило до окремих непорозумінь між місцевими та приїжджими 
вчителями.

Головною  організаційною  формою  навчальної роботи у школі став 
урок з постійним складом учнів та за визначеним розкладом занять. За 
навчальними планами учні вивчали українську мову . літературу, другу 
мову і літературу, математику, природознавство, географію, історію (у 
старш их класах - історію ВКП(б), іноземну мову, хімію, фізику, 
суспільствознавство, співи, музику, малювання).

Серйозно стояла справа з антирелігійною  пропагандою у школах, де 
вона була перетворена на невід’ємну частину навчального процесу. Ще до 
реорганізації системи освіти за радянською  схемою у всіх школах було 
скасоване викладання релігії, ліквідована релігійна символіка, під час 
релігійних свят школярів намагалися зайняти різними виховними та 
громадськими заходами. З переходом на радянські програми адміністрація 
стала вимагати від учителів обов’язкового включення до робочих 
конспектів і наведення мало не на кожному уроці антирелігійних прикладів. 
Це стало важким випробуванням як для дітей, гак і для педагогів, 
абсолю тна більшість яких були віруючими.

Дійсною  перевіркою якості роботи учнів, учителів і керівників шкіл 
стали іспити, які підводили риску під першим навчальним роком.

Вперше в історії Буковини були створені спеціальні школи для сліпих, 
німих, розумововідсталих. У Чернівцях почали функціонувати школи для 
глухонімих на 130 чол., для сліпих - на 60 чол., для розумововідсталих - на 
135 чол.[3. - Ф.Р-3. -Оп.1. - Спр.20. - Арк.40]. Для дітей, позбавлених 
можливості виховуватися у сім’ї, були створені дитячі будинки, в яких в 
січні 1941 р. утримувалося і навчалося три тисячі дітей [3. - Ф. 1. - Оп.12. -
Спр.86. - Арк.172]. •

В цілому наслідки впровадження нової системи освіти на Буковині були 
неоднозначними, суперечливими. З одного боку, здійснювалося чимало 
позитивних змін. На цей регіон поширювалися досягнення СРСР у галузі
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загальної освіти населення. Завдяки державній політиці українська мова та 
культура зайняли належне їй місце, потіснивши привілейовані раніше 
румунську мову та кульгуру. Проте тотальний контроль з боку держави і 
диктат однієї' офіційної ідеології спричинили неприродну одноманітність у 
духовній сфері, позбавивши її внутрішніх сил для саморозвитку. Не тільки 
румунська, а й українська та єврейська культури на Буковині зазнали 
значних втрат, оскільки радянська влада, створивш и сприятливі умови для 
розвитку одних - за її уявленням прогресивних елементів цих культур - 
нещадно нищила всі інші.
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Р О З В И Т О К  О С О Б И С Т І С Н О Г О  С А М О В И З Н А Ч Е Н Н Я  
С Т А Р Ш О К Л А С Н И К І В  З А С О Б А М И  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М О В И

В умовах глибинних соціальних та  економічних перетворень, які 
відбуваються в усіх сферах життєдіяльності наш ого суспільства, духовної 
кризи постають нові вимоги до гром адської та  ірудової активності людей, 
відповідно, до підготовки нової генерації. Вагома роль у цих процесах 
відводиться школі як інституту соціалізації особистості, який покликаний 
не тільки забезпечити високий рівень знань, умінь та  навичок 
старшокласників, але й сформувати у них активну життєву позицію, 
ціннісні орієнтації, спрямувати у виборі професії, тобто  допомогти
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свідомому і цілеспрямованому становленню їх особистішого 
самовизначення.

На даний час єдиної наукової теорії особистісного самовизначення т е  
немає. Аналіз проблеми формування особистісного самовизначення 
старшокласників у психолог о-педагогічній літературі дозволяє виділити 
наступні основні моменти:

• феномен особистісного самовизначення для старшокласників с 
провідним центром розвитку;

• виникнення даного феномену можливе тільки на певному рівні 
розвитку самосвідомості, а саме, коли появляється здатність до 
внутріш нього діалогу. О б'єктивними передумовами його виникнення є: 
загальне незадоволення відсутністю достатньої довіри і взаєморозуміння з 
боку дорослих; неоднакова готовність до участі в соціально необхідній 
діяльності і слабка готовність до реального життя в цілому. У числі 
суб"єктивних передумов можна назвати: виникнення внутрішньої потреби у 
формуванні певної смислової системи; розвиток ціннісно-орієнтаційної 
діяльності і почуття відповідальності; стабілізація і ієрархізація 
мотиваційної сфери;

• особистісне самовизначення є інтегруючим компонентом, який 
дозволяє знайти своє місце в суспільстві на основі особистісно вироблених 
цінностей і смислів. Будучи частиною нормативної активності суб'Єкта і 
компонентом його морального формування, даний феномен виступає як 
фактор, шо регулює діяльність людини [ 1;2;3 ].

Ф ормування особистісного самовизначення здійснюється поетапно: 
спочатку внутрішньо, тобто через усвідомлення дійсності, усвідомлення 
себе; співвідношення дійсності зі своєю системою норм, цінностей і її 
оцінка; співвідношення себе і вимог об 'єктивн ої дійсності; самооцінка; 
вибір визначеної ролі, позиції в суспільстві; формування стійкої життєвої 
позиції і тільки потім проявляється зовніш ньо в діяльності і поведінці:.

В цілому, психологи розглядаю ть особистісне самовизначення як 
генетично вихідну категорію , що визначає всі інші види самовизначення: 
професійне, сімейно - побутове, громадянське, моральне, рольове, ціннісне і 
т. д. Відправним пунктом є розуміння особистісного самовизначення як 
результату соціального розвитку особистості.

Ц ікавими з цього приводу є дослідження М. П. Гінзбурга, який вивів 
основні положення, що дозволяю ть побудувати цілісну картину 
самовизначення в старш ому підлітковому і юнацькому віці:

• особистісне самовизначення має ціннісно-смислову природу і являє 
собою активне визначення своєї позиції по відношенню до соціально 
значимих цінностей, а також  до місця, яке займає людина в суспільстві;

• у старш ому підлітковому віці особистісне самовизначення є генетично 
вихідним і визначає розвиток всіх інших типів самовизначення;

• особливості особистісного самовизначення детермінують особистісно 
значиму орієнтацію  на певний рівень у системі соціальних відносин, тоото 
обумовлю ю ть характеристики соціального самовизначення.
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• на основі особливостей соціального самовизначення виробляються 
вимоги і очікування до визначеної професійної області, здійснюється 
професійне самовизначення:

• самовизначення у старшому підлітковому і ю нацькому віці тісно 
пов"язане з уявленнями про своє майбутнє, причому існує два види уявлень 
про майбутнє: смислове і часове, які виконують відповідно 
смислоутворюючу і спонукальну, регулятивну функції;

• особистіснс самовизначення нерозривно зв"язане з 
пересгруктуруванням мотиваційної сфери особистості, воно являє собою 
процес ієрархізації і стабілізації мотиваційної сфери [4; с.25-26].

У числі основних детермінант особистісного самовизначення можна 
виділити см ислож ипєві уявлення (значимість смисложиттєвих проблем, 
коло референтних осіб, ціннісні орієнтації, сфери самореалізації). 
відношення до майбутнього (конкретність і зміст планів на майбутнє), вибір 
професії (орієнтація на соціально чи особистісно значимі чинники, ступінь 
впевненості у виборі) [3].

На сучасному етапі завдання загальноосвітньої школи - через виховання 
і навчання сприяти формуванню  якісно нового типу старш окласника, чітко 
орієнтованого на вибір майбутньої професії, свідомого українського 
громадянина, що стоїть на засадах високої духовності. Здатність 
старш окласника до свідомого і цілеспрямованого формування 
особистісного самовизначення виробляється шляхом гармонійного 
поєднання навчання та інтелектуального, морально-релігійного, 
національно-патріотичного, ф ізичного тг. естетичного виховання.

Українській мові як базовій дисципліні в загальноосвітній школі 
належить визначальна роль у формуванні мислячої, діяльної, творчої, 
національно свідомої особистості. Тому програм а “Освіта. У країна XXI 
століття” велику увагу приділяє мовній освіті майбутніх громадян 
У країни,наголош ує на тому, що вивчення української мови має бути 
підпорядковане комплексним соціо- т а  психокульторологічним погребам 
виховання мовної особистості. М овна освіта має орієнтувати учня в 
багатоманітті лю дського життя (стосунки в родині, в селі і місті, вікові 
рольові функції, використання мови у віросповіданні, діловому спілкуванні, 
виробничих відносинах тощ о), розвивати  повноцінні мовленнєві здібності 
особи в процесі ро зв ’язання нею ж иттєвих проблем, формувати вміння 
розв’язувати їх засобами виучуваної мови, виховувати культуру 
спілкування, забезпечувати державі інтелектуальний потенціал. Тобто 
завдання ефективної мовної освіти полягає у вихованні мовної особистості, 
в тому, щоб кожен індивід міг зреалізувати себе через мову.

М овна особистість починається з пробудження індивідуальної 
мовотворчості, яка забезпечує вільне самовираж ення особистості у різних 
сферах лю дського спілкування. М ова шліфує, карбує думку, а оригінальна 
думка завжди здобувається на визнання, коли вона втілена в досконалому, 
інформативно повноцінному, переконливому слові.

Особливу увагу на виховання дітей га вивчення рідної мови звертали 
українські педагоги. Поясню ю чи, що таке мова, Г. В рецьона вказує, що 
плекання мови потрібне для засвоєння знань, а відтак для осягнення

154



матеріального виховання; воно завжди обов'язкове для виплекання сили 
мислення, а відтак для формального виховання. Правильність мови в т и в ;  
також на загальне виховання, тому і кажуть: яка голова, так. слова' Вже 
тоді, пише він, коли учитель домагається повної відповіді в реченнях 
бачимо, як має вважати дитина на річ. про яку говорить, і старатися, щоб 
відповідь була розумною і влучною, щоб у скупих словах, однак виразно і 
ясно описати річ і т.п. •'Виявляється, що через добру мовну карність 
виливається незвичайно сильно на формування волі, а дитина вправляється 
в тій штуці, в якій має вправлятися все життя, а саме: переборювати власну 
волю, підпорядковуючи її волі вищій, волі науки”[5; с. 10].

Для того, щоб учитель успішно справився із завданням плекання мови, 
паї олошує педагог, він повинен сам дооре володіти нею і дотримуватись 
всіх її правил, розмовляти поволі, виразно і зрозуміло. Акцент навчального 
викладу має виражати щиру участь в поясненні матеріалу і бути точним, бо 
в точному акцентуванні проявляється дух шкільного навчання, акцент 
впливає не тільки на пізнання, але також  на почуття і волю дітей. Дух науки 
учителя спонукає дітей до того, щоб набуті знання використовувати 
виключно з тою  метою, для якої вони служать. Без доброго духу навчання 
не можна розбудити в школі ні бажання, ні любові до справи, ні радості від 
праці. Учитель має дбати, щоб діти на всі його запитання відповідали 
завжди повними і зрозумілими реченнями, в яких слова знаходяться в 
правильному зв’язку. В такий спосіб набуває дитина щораз більшого засобу 
слова, учиться творити речення і разом з тим пов’язувати їх в думки і в 
мову.

Якщо ж правильність мови потрібна на всіх предметах, то метою 
вивчення української мови Г. Врецьона вважає “представити зрозумілу усну 
і писемну мову інших, а по-друге, вправляти дітей до правильного, ясного і 
виразного, як письмового, так і усного висловлення власних думок” [5; 
с.35]. Найважливіш ими засобами для цього він вважає проведення бесід при 
читанні, викладення думок у письмовій формі, а особливо - правильну мову 
вчителя.

Свої виховні цілі, на думку педагога 1. Ю щишина, школа реалізує через 
своє ідеологічне спрямування, через свій найвищий дух та через навчання 
окремих предметів.

На перше і виріш альне місце він ставить рідну мову дитини, рідну мову її 
батьків, рідну мову соціального оточення, з якого вона вийшла, до якого 
вона біологічно і психологічно належить та яке має повне право жадати від 
школи задоволення її освітніх і виховних потреб.

Завдання рідної мови І.Ю щишин виводить із її засадничої вартості як 
суспільної функції, тобто вартості мови як засобу, що вможливлює життя в 
людській спільноті. П едагог вказує, що через мову свого найближчого 
середовища дитина засвою є поступово форми мислення, що 
скристалізувалися в мовних формах. Таким чином, користає одиниця з 
праці й думки, й мови цілих поколінь.

В рідній мові, вказує педагог, зберігаються всі способи думання и засоби 
висловлю вання, а приналежність до тої самої мовної спільноти витворює 
серед її членів далеко посунену єдність думок, поглядів, почувань...,
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психічну структуру... лучить людей у культурну цілість народу" [6; с.73]. 
Рідна мова за свосю природою с необхідною умовою досягнення вищого 
ступеня духовного життя, без котрого нема повної людини, як і причиною 
того, що людина зростається думками й почуваннями з тою  спільнотою, що 
говорить тою самою мовою. Якшо думаємо про о б ’єднання в душі учня 
багатства змісту, що його постачаю ть усі ділянки знання, то на теремі 
народної школи те завдання може виконати тільки рідна мова. Це її головне 
завдання.

Проаналізувавши ступені розвитку в дитини рідної мови (на його думку, 
їх чотири: від народження до 1,5-2 років; від 1,5-2 до 3 років; від 2-3 років до 
вступу в школу, а інколи включаючи і перший клас; перехід від літературної 
мови після першого класу), він стверджує, що рідна мова мусить бути 
“осереднім, сочковим" предметом у шкільному навчанні і вихованні.

“Ш кола ставить собі завдання всебічного виховання дитини - її 
інтелекту, характеру й волі. За допом огою  тих вищих духових сил бажає 
вона підготовити вихованка на творчого й активного громадянина, 
об’єднати його з найближчою , рідною спільнотою  в минулому й 
теперішньому; влити його індивідуальну душу в збірну душу народу. 
Д осягає вона це засвоєнням молодому лю дському паросткові різних 
дисциплін формальних знань та предметів естетичного виховання. І якщо 
душа учня мас розплистися в душі народу, так це може статися тільки в 
найбільш природній зверхній формі душі - рідній м ові’’ [6; с.74].

Великий внесок у розбудову українського національного ідеалу зробив 
К.Ушинський. Він виділяв чотири основи виховання: мову, релігію, науку, 
розумову та фізичну працю . О сновним завданням школи і освіти вважав 
виховання всебічно розвиненої лю дини, а найважливіш ою  засадою  
виховання - ідею народності. “Істота народності - в мові. Вона... дає 
виховникові певний шлях до серця лю дини й могутню  підпору в боротьбі з 
її поганими особистими й родинними нахилам и”[7; с. 155]. М ова с тим 
стержнем, який о б ’єднує теперіш нє, минуле і майбутнє покоління в єдине 
ціле. Зникнення мови призведе до вимирання народу.

У своїй знаменитій праці “Рідне слово’’ К .Уш инський назвав рідну 
(материнську ) мову “незвичайним педагогом ’’, “великим народним 
педагогом”, що вивчає й виховує дітей надзвичайно швидко, легко й 
доступно, якимось властивим тільки для неї способом. І дійсно мова є чи не 
найвищою культурною  цінністю, якою  оволодіває лю дина в ранньому 
дитинстві, бо вона завжди була, є й надалі буде ядром національної 
культури [8].

Відомий педагог і громадський діяч В. Ільницький найважливіш ою  
ознакою  народної індивідуальності також  вваж ав народну мову. “Вона є 
єдиним і найприродніш им способом вираження думок і почуттів народу; 
вона повністю відповідає тому, чим народ є в душі - вона відповідає 
повністю душі і серцю народу... Тому у вихованні і навчанні народна мова 
має вживатися як найвідповідніш ий засіб виховати дитину природно” 
[9;с.61]. На думку В. Ільницького, навчання дитини чужою для неї мовою с 
великою помилкою  “супроти закону доброго , здорового  виховання” .
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- руках педагога слово може стати могутньою зброєю ф орм, ван-я 
гармонійно сформованої особистості, якій приіаманж  творчий іпіст погя 
до мовленнєвого самовираження, висока мовна довершеність -а 
майстерність. Вважаємо, шо верб ільні впливи як компонент мовленнєво' 
поведінки учасників педагогічного процесу, володіють значними
можливостями оздоровчого впливу на людину. їхнє обгрунтоване 
використання на уроці допомагає вчителеві зміцнюваїи душевне здоров я 
учнів, збагачувати їхній валсологічний досвід, прищеплювати цінності 
здорового способу життя. Вербальним впливам, котрі в школі 
здійснюються переважно рідною мовою, завжди притаманна яскрава 
етнопревен гивна забарвленість"[10; с. 176].

Отже, формування національної соціокультурноі моделі особистості 
ш коляра неможливе без мовного виховання. На думку О. Апуневич, воно 
включає такі етапи [11]:

1. Ф ормування системи необхідних для повсякденного вживання мовних 
знань, умінь і навичок, мінімальног о активного словника.

2.Поглиблення практичних і теоретичних знань про мову як науково 
оформлену і впорядковану систему; засвоєння правил етики мовлення.

3.Оволодіння мовою на тому рівні, який дає змогу повністю виразити 
власні думки і почуття та зрозуміти думки і почуття співбесідника.

Найбільш вагома форма національної мови - літературна мова для 
кожного народу є його внеском у загальнолюдську культуру, тому 
національна ш кола має сприяти глибокому засвоєнню учнями норм 
літературної мови засобами навчання, вихованню шанобливого ставлення 
до неї.

Зміст мовної освіти в українсь<ій школі грунтується на особистісному 
підході до навчання. Й ого доповню ю ть полікультурний, діяльнісний, 
емоційно-смисловий та інші підходи, які з принципово нових позицій 
намагаю ться розв 'язати проблему оволодіння мовами. Пріоритетами в 
галузі мовної освіти виступають гуманізація, демократизація, природо- і 
кульїуровідповідність, інтеграція, народність, історизм, мотивація, 
розумовий (інтелектуальний) і мовленнєвий розвиток, емоційність, 
соціалізація, індивідуалізація, диференціація .
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This article gives the analysis o f Ukrainian language ascendant on personal 
identity formation process. The au thor The au thor considers features of 
formation of vital self-determination senior pupils and role of language in this 
process.

УДК: 159.9:34
Козловський A.A.

П С И Х О Л О Г ІЧ Н А  К О Н Ц Е П Ц І Я  П Р А В А  Л . Й . П Е Т Р А Ж И Ц Ь К О Г О

Право сьогодні трактується передусім як право людини. Навіть якщо 
взяти узвичаєне розуміння права як сукупності загальнообов’язкових норм, 
правил поведінки, встановлених і охоронюваних державою  і спрямованих 
на врегулювання найбільш важливих суспільних відносин, всеодпо в 
кінцевому рахунку воно спрямовується па людину, намагається 
організувати її поведінку через вплив на свідомість, волю, почуття людини. 
Якщо норми права, закони не торкаю ться свідомості людини, залиш аю ть її 
байдужою, тоді самі вони втрачаю ть усякий сенс, адже рсгулятивність 
складає основне призначення правових норм. Не врегульовуючи поведінку 
людей, норми права самі перестають бути правовими. Так чи інакше, 
свідомість людини, її психологія і передусім воля людини є безпосереднім 
предметом впливу законодавства і усієї правової системи суспільства. 
Ефективність цього впливу визначає ефективність права загалом, міру його 
регулятивності та характер правопорядку в цілому. Із сказаного очевидно, 
що право значною  мірою детермінується психологією людини, специфікою 
сприйняття нею правових ідей і особливостями конкретних механізмів їх 
реалізації. Якщо право не враховує цього моменту, воно неодмінно починає 
втрачати і власну специфіку. З інш ого боку, якщо право не можна звести до 
психології, то й без психології право не може бути правом.

В історії правової науки було чимало періодів, коли психологічні 
концепції природи права виходили на перший план. Наслідком таких 
«психологічно-правових вибухів» стало усвідомлення нерозривного зв ’язку 
психології і права, розуміння того незаперечного факту, що психологічний 
компонент складає одну з найістотніших рис, властивостей, ознак,
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атрибутів самої субстанції права, що механізм і ефективність реалізації 
права значною  мірою визначається його психологічною константою.

Однак не тільки одна сторона справи, в якій акцентовано увагу на 
факторах зовніш ньої дії права. Іншою, більш важливою стороною є 
радикальний висновок про те, що саме право, породжується психологією. 
Остання не тільки виступає оезпосерсднім предметом зовнішньої дії права, 
а саме право виступає як зовнішній прояв внутрішніх психологічних 
властивостей свідомості людини. Такий висновок істотно змінює 
гносеологічні позиції в дослідженні права: адже зовсім різні речі - 
розглядати право як о б ’єктивне явтще і як явише. породжене суб’єктивним 
світом людини. В першому випадку психології відводиться роль механізму 
адаптації людини до соціально-сб єктивних умов існування, тоді як у 
другому - право виступає як специфічна експлікація суб’єктивного світу, з 
точки зору якого воно тільки й може бути зрозуміле в його сутності.

Чим же насправді є право у своїй найбільш глибинній основі - 
об ’єктивне чи суб’єктивне явище? Взаємозв’язок вказаних сторін важко 
заперечувати, але яка з них є визначальною? З того факту, що право як 
зовніш ня детермінанта поведінки людини у більшості випадків проявляє 
свою неефективність, а саморегуляція відбувається скоріше за рахунок 
узгодження мотивів і інтересів на міжіндивідуальному рівні, можна зробити 
висновок про первинність суб’єктивно-психологічних чинників у 
соціальних відносинах. Але й у загально-соціальному плані право стає 
автентичним і адекватним тільки з усвідомленням його духовної природи, з 
розумінням його як духовної цінності і як умови духовної самореалізації 
людини. Право обмежує підсвідомі інстинкти людини, соціалізує форми і 
способи їх задоволенення, але воно також створює і забезпечує форми 
духовної і творчої самореалізації людини. 1 на рівні інстинктів, і на рівні 
духовності право гак чи інакше «зав’язане» на психологію людини. Тому 
аналіз особливостей лю дської психіки, здійснюваний у психологічній науці, 
має надзвичайне значення для права як з погляду усвідомлення специфіки 
своєї природи, гак і з погляду оптимізації регулятивно-правових механізмів 
соціальної саморегуляції. Але так  само має значення для психології аналіз 
ю ридичної практики, безпосередньо пов’язаної з численною множиною 
проявів лю дської психіки в екстремальних ситуаціях з правовим змістом. 
Ф ормування мотивів і підготовка злочину, сам момент скоєння злочину, 
розкаяння або переконаність у власній правоті, спілкування слідчого і 
обвинуваченого в процесі слідства, психологія судового процесу і' 
прийнятгя рішення суддею, психологія покарання, - все це лише деякі 
прояви функціонування психологічних констант у сфері права, які дають 
надзвичайної ваги матеріал для психологічної науки. Результатом взаємодії 
психології і права в гносеологічному плані с формування самостійної науки 
- психології права, яка і ставить за мету виявлення фундаментальних 
психологічних констант правового пізнання і функціонування права.

Першим, хто принципово поставив питання про психологічну природу 
права, був професор ю ридичного факультету університету Святого 
Володимира — Леом Йосипович Пстражицький (1867-1931).
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загальновизнаний у світовому правознавстві як засновник одного з 
фундаментальних правових напрямів психологічної школи права.

Критики Л.П егражицького звинувачували його в тотальній 
психологізації поняття права, але практично всі визнавали, що саме йому 
вдалось істотно акцентувати увагу на суб’єктивних аспектах правової 
поведінки і правовідносин загалом. Саме завдяки Л .П етраж ицькому 
сьогодні вважається, що право - це не чисто об ’єктивне явище соціально- 
економічного, нормативного походження, а й має суб’єктивну сторону, без 
урахування якої воно не може реалізуватись і функціонувати як таке. Те, що 
право об’єктивно-суб’єктивне за своєю природою, загальновизнано 
сьогодні саме тому, що раніше Л .П етражицький переконливо довів його 
суб’єктивно-психологічну сутність. Час знімає абсолютизації (які, до речі, є 
найефективнішим і евристичним пізнавальним засобом), і в науці 
залишаються реальні досягнення пізнання. Серед таких досягнень є 
формулювання в рамках фундаментальних концепцій низки психологічних 
констант, які постійно впливають на характер правової поведінки індивіда, 
характер правовідносин у суспільстві і правового пізнання загалом.

Саме вплив психологічних констант на процеси правового пізнання і 
відповідно правової поведінки досить виразно показано в концепції 
Л .Й .Петражицького. Він зауважує, що історично (на момент початку XX 
ст.) в психологічній науці всі категорії елементів психічного життя 
поділялися на: 1) пізнавальні (відчуття, уявлення); 2) почуття (насолода, 
страждання); 3) волю (устремління, активні переживання)1. Але замість 
традиційної тріади пропонується більш істотна з точки зору 
Петражицького класифікація на: 1) односторонні переживання, 2)
двосторонні, активно-пасивні переживання, імпульсії або емоції2.

Такий перерозподіл феноменів психічного життя не був повязаний з 
якоюсь поняттєвою еквілібристикою, а випливав з самої сутності таких 
якісно відмінних явищ як мораль і право. Раніше ці, значною  мірою подібні 
між собою явища, відрізняли за допомогою  категорій «зовніш нього і 
внутрішнього». Право регулює тільки зовнішні форми поведінки. Так 
вважає абсолю тна більшість юристів і сьогодні, особливо ті, які 
дотримуються позитивістського погляду на право. За думки не настає 
покарання3. М ораль же регулює внутрішній світ людини. «Правом 
визначаються... відношення зовніш ньої свободи, підкреслював,
наприклад, відомий юрист і філософ права Б.М .Чичерін, — мораль 
стосується лише відношення внутрішніх міркувань»4. Однак 
Л .Й .П етражицький довів, що право, як і мораль, не тільки випливає із 
внутрішнього, психологічного світу людини, але й більш фундаментально 
вкорінене в її психіці, ніж сама мораль. Остання є лише частковою, 
«урізаною» формою правового почуття і не відображає так глибоко 
властивостей і закономірностей лю дської психології, як це властиво праву. 
Оригінальність, специфіку і новизну зазначеного підходу легко побачити у 
порівнянні з поглядом на співвідношення моралі й права відомого філософа
І.Канта. Німецький мислитель вважав право не тільки похідним від моралі, 
але й, на жаль, вимушеним доповненням її та переконливою демонстрацією 
кризи моралі і загальної дискредитації людини. Тому він і намагався
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посилити позиції моралі формулюванням категоричного імперативу та 
відповідною етичною теорією. На думку ж Л .Й .П етражицько.о мораль є 
лише похідною від права, більш слабкою і доповнюючою його формою 
психічного життя людини. Правове почуття відображає фундаментальну 
природу людини і має атрибутивно-імперативний характер, моральна ж 
емоція тільки імперативна за своїм складом.

У чому конкретно проявляється специфіка атрибутивно-імперативної 
функції правових емоцій? Саме як відповідь на це питання Л.Петражицький 
формулює обгрунтування психологічного походження правовідносин, 
психологічних констант правового пізнання і права загалом. У розробленій 
ним емоційній теорії мотивів поведінки основною, дійсною причиною будь- 
яких зовнішніх рухів тіла і в цілому поведінки людини є емоції або 
імпульсії. Необхідно зауважити, що використання Л.Петражицьким цих 
термінів як синонімічних не випадкове, воно вказує на досить широке 
розуміння емоцій не тільки як охоплюючих наслідкове відчуття 
задоволення і страждання, але Р як моторних подразників, збудників 
активної поведінки суб'єкта. Тому акцент у теорії завжди робиться саме на 
двосторонній активно-пасивній природі феноменів психічного життя: те, 
що переживається як емоція, з чеобхідністю викликає певні імпульсії. 
Яскравий приклад активно-пасивних імпульсій —  голод, спрага, статеве 
збудження, переживання яких спонукає до активних дій з метою зняти 
напругу вказаних емоцій. Д о того ж існує закон коливання інтенсивності 
емоцій, які можуть набирати досить великої сили, якщо існують перешкоди 
на шляху до їхньої реалізації. їх можна навіть штучно підсилювати для 
експериментальної діагностики методом протидії або подразнення. 
Забігаю чи наперед, можна навести приклад швидкого розвитку наших 
правових емоцій у тому випадку, коли порушили наші законні права, 
вчинили з нами несправедливо (че повернули і не бажають повертати 
грош овий борг, викрали речі, що належали до нашої особистої власності і 
т.ін.).

Існують два основних класи емоцій. Перший клас емоцій з наперед 
визначеними, спеціальними акціями Л .П етраж ицький називає спеціальними 
емоціями або імпульсіями. Вони здатні на деякий час перетворювати 
організм в апарат, пристосований для задоволення певної біологічної 
функції. В сучасній термінології спеціальні імпульсії нагадують звичайні 
інстинктивні прояви, наприклад, посилене слиновиділення при голоді. Хоча 
спеціальні емоції здатні тимчасово витісняти інтелектуальні й вольові» 
процеси, все одно вони мають не абсолютний, а лише відносний характер. 
У людини вони відрізняються набагато більшою свободою, ніж у вищих 
тварин, і визначаю ть лише загальний напрям поведінки. За своєю формою 
спеціальні емоції можуть бути апульсивними чи репульсивними 
(відштовхуючими), карітативними (емоційна симпатія) та одіозними (злісні 
імпульсії, наприклад, почуття ненависті).

Д ругий і найбільш  важливий вид емоцій — це абстрактні або бланкетні 
емоції, основною  ознакою  яких є, по-перше, відсутність наперед визначених 
специфічних акцій, а по-друге, вони визначаю ть характер і напрям нашої 
поведінки залежно від змісту емоцій, пов’язаних з уявленнями про нашу
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поведінку (акціонні уявлення). Основними поштовхами нашої повелінки , 
спеціальні та бланкетні емоції, вважас Л .П етражицький. але правову 
природу поведінки визначають саме осганні.

Бланкетні імпульсії забезпечуються певним складом мотивації, які іак 
само поділяються на два основних типи —  чуттєво-емоційна іа 
інтелектуально-емоційна мотивація. В першій основну участь беруть 
уявлення про насолоду і страждання, причому мається на увазі не сама 
насолода і страждання, а лише уявлення про них у майбутньому (адже 
емоції, з ними пов’язані, належать до класу бланкетних). Вони можуть мати 
апульсивний і атракційний, привабливий характер, а можуть бути і 
відштовхуючими, репульсивними, наприклад, коли нами принципово 
відкидаються ті види насолод, які приймаються іншими. Більше того, 
вказані уявлення можуть не відігравати ніякої ролі в мотивації (якщо вони 
не породжують жодних емоцій у суб’єкта) і не викликати ніяких дій на 
користь реалізації насолоди чи запобігання стражданням.

До інтелектуально-емоційної мотивації належать уявлення та інші 
інтелектуальні процеси, сприйняття, думки, які є джерелом відповідних 
емоцій і породжують певні дії та  поведінку, спрямовану на реалізацію  цих 
уявлень. Серед видів інтелектуально-емоційної мотивації виділяють 
предметну мотивацію, мотиваційні процеси та акціонні уявлення. Останні 
відіграють найважливішу роль у формуванні правової поведінки, оскільки 
саме вони пов’язані з пізнавальними емоційними процесами, зумовленими 
образами вчинків, майбутньої поведінки і належних дій.

Можливі різні варіанти сполучення акціонних уявлень та апульсивних 
чи рспульсивних емоцій, які виражаю ться у формі суджень, що 
заперечуюють чи схвалюють відповідну поведінку. Судження, в основі яких 
лежать такі сполучення акціонних уявлень та регіульсій чи апульсій, 
Л.П етражицький називає принципово практичними чи нормативними 
судженнями, а їх зміст — принциповими правилами поведінки чи нормами, 
відповідні диспозиції — нормативними переконаннями. «Всі встановлені 
вищі класи мотиваційних процесів, — зауважує автор даної психолого- 
правової концепції, —  являють собою складні психічні процеси, що 
утворюються з чуттєвих та інтелектуальних процесів та емоцій»5. Отже, ми 
бачимо, що вже на етапі формування поведінки, коли ще рано оціню вати її 
як правомірну чи неправомірну, психологічні константи відіграють 
настільки визначальну роль, що поява згодом в її сфері такого ф актора, як 
позитивне право, не в змозі перетворити її природу. Скоріш е о б ’єктивне 
право, щоб виконати свої регулятивні функції, змушене психологічно 
трансформуватися, ніж навпаки. Більше того, в подальшому розгортанні 
своєї емоційної теорії мотивів поведінки Л .П етраж ицький показує, що саме 
позитивне право це не що інше, як результат схильності правової психіки до 
позитивізації.6

Сукупність чуттєво- й інтелектуально емоційної мотивації породжує 
естетичні чи етичні переживання та імпульсії. Я кщ о естетичні зумовлені 
предметами, явищами, людськими вчинками, які називаю ть гарними, 
прекрасними, тобто «естетично релевантними фактами», то етичні — 
зумовлені емоціями обов’язку, що керують наш ою  поведінкою і
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' переживаються нами, особливо у сгосунках з нашими ближніми Як і інші 
[ емоції, зауважує Л.І Іеіражинький. вони для суб'єкта частіше всього 
[ непомітні. їм часто-густо протидіють інші моторні збудження і СПОКУСИ ЯКІ 

штовхають до іншої поведінки, тобто емоціям обов’язку так само властиві 
великі коливання інтенсивності. Саме у випадку протидій, перешкод і 
подразнення вони стають явними, (так звані «напади обов'язку»), і 
піддаються вивченню.

Для загального типу етичних емоцій характерні наступні властивості. 
По-перше, вони мають містико-авторитетний характер, тобто їх дія 
зумовлюється якоюсь вищою силою, яка стоїть над нами і спонукає до 
певної поведінки. Це може бути «внутрішній голос», або «голос совісті», 
який вважається «гласом Божим у людині». Саме таке морально-етичне 
явище як совість показує на присутність у людині якоїсь вищої сили, що 
видно з граматичної структури даного слова в різних мовах (со-весть (со- 
ведать) рос.: соп-бсієпсє — франц.: Б-ишіепіе — польск.: С є-ууіббєп — нім. 
тощо). Про це ж свідчать психо-ф зіологічні наслідки її неврахування. які 
проявляються у почутті сорому і почервонінні обличчя. Вказане почуття 
вищого містичного авторитету проявляється в специфічній формі і на 
філософському рівні: даймоніон у С ократа. існування метафізичного «Я» в 
етичній філософії Канта: у праві «воля народу» в Руссо, «народний дух» у 
представників історичної школи права.

Іншою загальною  властивістю етичних емоцій є те, що у зв’язку з ними 
суб’єкт ніби знаходиться у певному стані несвободи, вони стають 
перешкодою довільного задоволення його потягів і схиляють до поведінки, 
що відповідає етичній емоції. Цю властивість відображають 
загальновживані слова: «обов'язок» (обв’язаність), воля: у філософії, 
наприклад, категоричний імператив Канта; у праві —  «загальна воля», 
«воля держави».

Отже, мінімальний склад етичних переживань, які охоплюють мораль і 
право, утворюється з етичних апульсивпих чи репульсивних моторних 
подразнень та акціонних уявлень. Але до складу цих актуальних психічних 
процесів входять також інші важливі пізнавальні елементи: 1) уявлення 
обставин, умов, від наявності яких залежить обов’язковість певної 
поведінки етично-релевангні факти, які можуть виражатись у формі 
категоричних або гіпотетичних суджень; 2) уявлення індивідів, від яких 
вимагається певна поведінка —  суб’єктні уявлення: 3) уявлення
нормативних фактів, які можуть бути гетерономними, позитивними чи 
автономними, інтуїтивними; 4) об’єктні уявлення.7 Такий склад стичних 
емоцій, що визначає психологічні джерела моральної і правової поведінки. 
Х оча слід зауважити, що для фахівця-юриста цей склад дуже нагадує 
загальну структуру правовідносин, яка передбачає об’єкт, з приводу якого 
вони відбуваються, суб’єктів-учасників, зміст -  відповідні права і обов’язки 
сторін, юридичні факти, які забезпечують «включення» правовідносин, 
юридичні норми, на основі яких ці правовідносини здійснюються. Гака 
схожість елементного складу етичних емоцій і структури правовідносин вже 
сучасникам Л .П еграж ицького давала підстави для звинувачення в тому, що 
його теорія описує не реальну юриспруденцію як таку, а емоції та
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переживання суб'єкта з приводу своїх юридичних дій.» Якщо подібні 
звинувачення і маю іь підстави для існування (а будь-яка принципово нова 
теорія завжди в концептуальному плані менш захищена, ніж вже 
розроблена, стала теорія), го все одно величезною заслугою автора 
психологічної теорії, на наш погляд, є виявлення принципової відмінності 
моралі і права з точки зору їх психологічної структури. В теоретико- 
правовій науці й сьогодні обговорю ється питання про їх зв’язок, 
взаємовплив і відмінність між собою. В знаменитій концепції Г.Кельзена. 
наприклад, мораль повністю виводиться зі сфери права, там мова йде 
тільки про чисте право, основною властивістю якого є нормативність. Але 
чи мораль не є нормативною і чи право не втрачає від повного ігнорування 
моралі? У Л .П етражицького, навпаки, мораль і право о б ’єднані єдиним 
поняттям етичних емоцій, але й різниця між ними визначена досить істотно, 
чітко і конкретно: моральні імпульсії і відповідні норми завжди мають 
однобічно-обов’язковий, імперативний характер, правові ж 
двосторонній, атрибутивно-імперативний характер. М оральна вимога 
щодо того чи допомагати іншим, чи займатися благодійництвом - завжди 
безадресна, вона робить тільки нас зобов’язаними, ніхто не вправі вимагати 
від нас ввічливості, щедрості, любові. П равова ж вимога завжди пов’язана з 
обов’язковим наданням нам іншою стороною  конкретних, чітко визначених 
благ, а в протилежному випадку — права примусової вимоги належного. 
Тому в правових нормах з необхідністю констатуються права однієї 
сторони і обов’язки іншої, і навпаки, абсолю тно неможливі односторонні 
правовідносини. Таким чином, чітко визначається специфіка моралі в її 
імперативній функції і права в його атрибутивно-імперативній функції.

Головним же моментом у вказаній відмінності є не структурний елемент, 
а саме психологічний, на чому постійно акцентує увагу Л .П етраж ицький. 
«Ми розрізняємо правові й моральні явища за характером суб’єктивних 
переживань, а не за якими-небудь іншими обставинами,»9 підкреслював 
він. Саме правові емоції визначаю ть поведінку суб’єкта, а не о б ’єктивні, 
позитивні закони. Якщо уявити себе на Марсі, де немає ніяких законів і 
поліції, що їх охороняю ть, і у вас раптово якийсь марсіанин вихоплює з рук 
вашу річ, то ви миттєво відчуєте стан обурення і почуття, що марсіанин 
зобов’язаний повернути річ або ви маєте право відняти її у н ього .10 П раво, 
за Л .П егражицьким, виникає з правового почуття, яке природно вкорінене 
у психологію людини, зумовлене нею. Правові емоції в своєму складному 
інтелектуальному комплексі є початком і заверш енням різноманітних форм 
правової поведінки і функціонування права.

Позитивне, писане право є лиш е певною, досить обмеженою за обсягом, 
проекцією правових емоцій. Тому концепції, побудовані на абсолю тизації 
об’єктивних правових явиш (законодавства, держави) Л .П етраж ицький 
називає проективними. Якщо якийсь предмет чи явище викликаю ть у нас 
репульсивні емоції, ми називаємо їх жахливими, страш ними, грізними; у 
протилежному випадку —  милими, дорогим и, прекрасними. У цих 
предметів немає вказаних властивостей, ми самі внаслідок наших емоцій 
наділяємо їх подібними властивостями, як ніби о б ’єктивно існуючими. їх 
Л.Петражицький називав імпульсивними проекціями, емоційними
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фантазмами Якщо ж мова йде про уявлення певних лій. я к і  м о ж у т ь  б у т и  

здійснені суб остом 1 які в нього гакож викликають апульсивні чи 
репульсивні мотори, подразнення, то відбувається проекція своєрідного 
процесу, заснованого на виходящій звідкись вимозі певної поведінки Том\ 
категоричні веління з вищим авторитетом (норми права) які згаються 
суб’єкту о б ’єктивно існуючими і зверненими до нього, насправді є лише 
продуктами емоційної проекції, емоційними фантазмами. «Реально існують, 
підкреслює Л Петражицький, лише переживання етичних моторних 
подразнень у зв’язку з уявленнями певної поведінки».'1 З ними він пов'язує 
вчення про природу обов'язків як емоційних фангазмів і «науково- 
психологічну точку зору, яка виходить з неіснування належних проекційно- 
фантастичних величин, обов язків і т.д. і реального існування лише 
особливих моторних подразнень».12

Специфіка правових імпульсій у тому, що їх імперативність не має 
самостійного значення, як це властиво моральним емоціям, а є лише 
рефлекторним доповненням їх атрибутивної природи. Суб’єкт ясно відчуває 
і усвідомлює, шо конкретно він зобов’язаний надати конкретному іншому 
або, навпаки, інший зобов’язаний надати йому. Це відчуття ніяк не можна 
сплутати із загальним характером безадресного морального обов’язку, 
навіть коли він спрямований на самого суб’єкта.

Таким чином, Л .П етраж ицький стверджує наявність у психіці людини 
фундаментального, глибинного інтуїтивного правового почуття, яке у 
формі моторних, апульсивних чи репульсивних, подразнень дозволяє 
суб’єкту миттєво зорієнтуватись у змісті взаємовідносин з іншим суб’єктом. 
Це почуття мас швидше природне походження, але саме тому воно 
заповню є увесь життєвий простір людини, а не обмежується сферою дії 
позитивного, об’єктивного права. Вказаній правовій інтуїції властивий 
імперативно-атрибутивний характер і вона постає своєрідною 
психологічною константою  у пізнанні суб’єктом природи тих соціальних 
відносин, у які він вступає. Саме вона дозволяє розрізнити, які з цих 
відносин є правовими, а які моральними, естетичними, релігійними. У 
випадку правових відносин суб’єкт безсумнівно відчуває право вимагати 
належне йому від іншого або обов'язок надати належне іншому. Міра 
напруги інтуїтивного правового відчуття вказує на характер перешкод, які 
стоять на шляху до його задоволення. Чим більша ця напруга, тим сильніше 
суб’єкт переживає почуття несправедливості і активізує свої дії щодо її 
реалізації. Л. Петражицький, таким чином, повністю ототожнює 
справедливість з інтуїтивним правовим почуттям і принципово відносить ЇЇ 
до правової категорії, а не моральної, оскільки «переживання 
справедливості суть інтуїтивні, етичні переживання імперативно- 
атрибутивного типу», а не чисто імперативного.13

З інтуїтивним правовим почуттям, яке служить специфічною 
психологічною константою  в процесі пізнання суб’єктом свого місця і ролі 
в міжсуб’єктних правовідносинах, Л .П етражицький пов’язує самостійний, 
основний і найбільш поширений тип права —  інтуїтивне право. Воно 
протистоїть о б ’єктивному, позитивному праву, доповнює його, але за своїм 
обсягом, за охопленням феноменів соціального життя людини не може бути
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з ним п о р ів н я н е , тобто абсолютно перевершує його не тільки за сферою 
охоплення людських відносин, а й за його значенням. Більше того, 
позитивне право с лише часткова, хоча й важлива, проекція реально 
існуючого і пануючого в суспільстві інтуїтивного права.

Інтуїтивне право повністю відповідає розглянутим вище психологічним 
характеристикам праворозуміння в теорії Л .П етраж ицького. Відмінність 
його від позитивного складається в тому, що останнє грунтується на таких 
«правових переживаннях, які містять у собі уявлення нормативних фактів», 
тоді як інтуїтивне право пов'язується з переживаннями, яким не властиве 
посилання на зовнішні авторитети .14 «Саме за наявністю чи відсутністю 
позитивної підстави слід відрізняти і поділяти норми на інтуїтивні й 
позитивні».15 Оскільки інтуїтивне право має природнє походження і більш 
широку сферу дії, то воно охоплює такі види стосунків між людьми, які ніяк 
не регулюються позитивним правом, але реально містять у собі розподіл 
прав і обов’язків, ефективні механізми їх реалізації та інші необхідні ознаки 
права. Тому сюди відноситься, наприклад, дитяче право, вивчення 
психології якого може надати важливий матеріал щодо походження і 
розвитку права загалом .16 У дитячій кімнаті ми можемо спостерігати 
психічну дію права власності та його захисту (коли хтось відбирає особисту 
іграшку), договірно-зобов’язального права, коли виконуються різноманітні 
договори міни і дарування, договори схову (з обов'язком повернути 
іграшку) тощ о .17 У дорослих, наприклад, закони не зобов’язують 
сплачувати програне в карти, але вважається обов’язковим виконання 
даного боргу згідно з інтуїтивним правом. В основі своїй на інтуїтивному 
праві базується сімейне право, правила ввічливості, право злочинних 
організацій і навіть право померлих осіб, яке позитивно трансформується у 
спадкове право і конкретно, наприклад, в інституті ^ а і а  (заповідального 
відказу).

Як уже зазначалося, усі вказані інститути позитивного права в теорії 
Л .П етраж ицького мають психологічне походження і складають специфічні 
проекції правових емоцій. У позитивному праві відбувається певна 
уніфікація психологічних інтуїтивно-правових шаблонів окремих суб’єктів і 
так би мовити знімається суб’єктивізм: суб’єктивностей. Такі явища як 
держава, влада, суд, власність є також  > кінцевому підсумку породженням 
особливостей лю дської психіки. Так, «державна організація, що є явищем 
правової, імперативно-атрибутивної, психіки, розвивається... відповідно до 
потреби у надійному і забезпеченому здійсненні атрибутивної функції 
системи правових норм, які наділяють окремих індивідів та їх групи 
певними сукупностями особистих і матеріальних благ і мають службовий 
щодо відповідних прав характер».18 Тему й існує «потреба у здійсненні 
вищої влади, яка би мала у своєму розпорядженні достатню  силу, щоб 
забезпечити задоволення атрибутивній стороні і, евентуально, покарати 
порушника».19 Потреба в наявності такого  інституту як суд також  пов’язана 
з атрибутивною природою  правової психіки, а саме з необхідністю 
авторитетного фіксування відповідних прав і обов’язків суб’єктів. Якщо 
держава, влада, суд відображаю ть організаційну функцію права, то такий 
інститут як власність відображає розподільчу його функцію. «Атрибутивній
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природі правової психіки відповідає функція наділення окремих ін іи вп ів  і 
груп соціальними благами...».*) Тому власність - це не необмежене 
панування суб єкта над річчю, не відношення володіння, користування і 
розпорядження, зауважував Л.Петражицький, а «психічне емоційно- 
інтелектуальне — явище і існує лише в психіці того, хто приписує собі ЧИ 
іншому право власності».21 В типовій поведінці власників різноманітних 
речей і майна ми бачимо прояв дії імпульсивної сили відповідних 
імперативно-атрибутивних емоцій.

Так поступово, на основі вказаних властивостей психіки людини і як їх 
розгортання, Л .П етражицький будує картину існуючої в суспільстві 
правової системи і дає їй відповідне теоретико-психологічне тлумачення. В 
основі даної системи лежить інтуїтивне право, яке у формі «усвідомлення 
справедливості здійснює тиск на тлумачення, застосування і наукову 
розрооку позитивного права і тим самим є (мирно чи революційної 
фактором створення, руйнування чи зміни позитивного права».22 Джерелом 
права, основою  його є внутрішня сфера життя людини. «Право є ... явишс
не зовніш нього, матеріального світу а явище духовного світу, психічне
явище, явище наш ої душі».23 Як висновок і основний принцип своєї 
психологічної теорії права Л .П етражицький формулює наступний постулат 
( своєрідне переформулювання знаменитого постулату Р.Декарта): jus mihi 
in est. ergo sum —  я усвідомлюю в собі право (правові психічні акти), отже я 
існую.24

Сучасні дослідники відзначають багато недоліків і суперечностей у 
концепції Л .П етраж ицького. Особливо важко сприймається ними те, що 
автор психологічної теорії права основу його вбачає не в об’єктивному 
соціальному житті, а в суб’єктивній сфері, у сфері ірраціонального.25 
Важливим недоліком концепції, вважається, акцентування уваги на формі 
правових переживань (атрибутивно-імперативна) і певна байдужість 
стосовно їх змісту, внаслідок чого у правові перживання включаються не 
тільки відносини між дітьми, як ми бачили, але й між тваринами, людиною і 
богами тощо. Якось разом з формальною  не виділена чітко і якісна 
специфіка права.26 Недоліком вважається й тотальна психологізація права 
загалом, яке в теорії Л .П етраж ицького перетворилося, по суті, в розділ 
психології, або в ю ридизовану експериментальну психологію.27 У зв’язку з 
цим також підкреслюється вузько-емпірична методологія, навіть 
вульгарний емпіризм і волюнтаризм даної теорії.28

У той же час з деякими моментами критики не можна погодитись. Не 
зовсім вірним, на наш погляд, є твердження, що в даній теорії емоції і 
почуття повністю протиставляються розуму, а саме поаво тотально 
ірраціоналізоване.29

Т ака оцінка, звичайно, спрощує реальну схему гносеологічного 
механізму фукціонування права, викладену у Л. Петражицького. 
Недаремно в основній його двотомній праці про поняття абстрактних 
емоцій, інтелектуально-емоційної мотивації, нормативних суджень, про 
пізнавальні елементи уявлення о б ’єктивних, суб’єктивних обставин і 
категоричних чи гіпотетичних суджень говориться не менше, ніж про чисті 
почуття і моторні подразнення. Це свідчить про тс, що правова поведінка в
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і а н ,й  концепції тлумачиться, як ми намагалися показати вище, як результат 
н а д з в и ч а й н о  складної взаємодії чуттєвих і інтелектуальних процесів, перші 
з яких хоча й визначальні, але не вирішальні. Виявлення «аксіом 
інтуїтивного права» лише дозволило зробити висновок про постійне 
функціонування в правовідносинах низки психологічних констант, які слід 
обв'язково враховувати у правовій політиці (теорію якої також розроблено 
Л.Петражипьким). Але дія права зовсім не зводиться до чистого 
функціонування констант, за ними розгортається складний механізм 
структурних взаємодій елементів іншого плану - інтелектуального, 
соціального, іисгитуціонального і т.п., - що зовсім не заперечував автор 
даної теорії. Це видно хоча б з висвітленого ним механізму уніфікації 
індивідуальних суб’єктивних правових інтуїцій в о б ’єктивних позитивних 
нормах Отже, очевидно, що Л .П етраж ицькому значною мірою вдалося 
розкрити найважливіші моменти складного гносеологічного механізму 
функціонування права і ролі в ньому інтелектуально-емоційної константи. 
Саме тому даній теорії вдавалося «виживати» в концептуальній боротьбі з 
іншими аналогічними теоріями і згодом посісти чільне місце в сучасній 
гносеології та психології права.

Разом з критикою психологічної теорії, яка, як бачимо, не завжди 
була справедливою (чому немало сприяла сама особистість 
Л .П етраж ицького і радикалізм його поглядів), висловлені ідеї почали 
поступово проникати в правову науку утворилася психологічна школа 
права, група послідовників пропагувала основні принципи і положення 
розробленої концепції. Навіть прибічниками марксизму була здійснена 
спроба використати ідеї психологічної теорії в обгрунтуванні диктатури 
пролетаріату. Так, М .А.Рейснер замість індивідуальної психіки в основу 
права кладе психіку колективу, класу і п такий спосіб обгрунтовує судове 
свавілля на основі револю ційної правосвідомості пролетаріату.30

У подальшому теорія Л .П етраж ицького істотно вплинула на 
розвиток правової думки в багатьох країнах світу, особливло в С Ш А ,31 
скандинавських країнах.32 Її ідеї послужили поштовхом для виникнення 
«правового реалізму» як напряму в західній юриспруденції.33 В останні 
десятиліття продовжують виходити монографії і статті, присвячені аналізу 
основних положень психологічної теорії Л .П етраж ицького34 і вже ніхто не 
заперечує, що вона складає концептуальну основу психологічного напряму 
в світовому правознавстві.
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SUM M ARY
In the concept o f L.Petrazhytsky the radical transform ation of 

gnoseological param eters o f law consideration is carried out: from the set of 
objective institutes and norms it turns into attributive -  imperative dynamics of 
legal emotions. Validity as an intuitive legal feeling acts as psychological constant 
of legal relations. The institutes o f stale and positive law are formed as specific 
projections o f legal em otions.' Fundam ental gnoseologism is basic heuristic 
component o f L .Petrazhytsky’s theory and :he reason of its significant influence 
on the development o f psychological trend in modern world law science.

УДК:78(477.85) 
Кушніренко A.M.

С И Д ІР  В О РО Б К Е В И Ч  І С У Ч А С Н ІС ТЬ

Сидір Воробкевич (1836 - 1903) - багатогранний талант, який поєднував 
у собі дар композитора, письменника, драматурга, педагога, фольклорне і а, 
диригента і громадського діяча. Він жив і творив в той період, коли його 
рідний буковинський край був глухим закутком А встро-Угорської монархії, 
і в той час, коли всіляко гальмувався розвиток національної культури 
українського народу, він стояв на сторожі рідної пісні, рідного слова. І в 
радянський період історії України за патріотичні мотиви в творчості і 
приналежність до духовенства значення його творчої спадщини 
применшувалось, а твори його не популяризувались.

Творча спадщина С .Воробкевича надзвичайно багата і різноманітна. 
Вражає його титанічна працелюбність, творча фантазія і плодовитість. У 
доробку митця понад 1000 лиш е літерату рних творів, більше ніж 600 різних 
за жанрами музичних композицій. Тільки для хору ним написано 400, серед 
яких 250 на власні тексти (які він писав під псевдонімом Д анило М лака). 
Багато вокальних творів створено композитором на вірші Ю .Ф едьковича, 
І.Франка, Я .Головацького, М .Ш аш кевича, на слова румунських постів
В.Александрі, М .Емінсску, Д .П етріно, а також  на німецькі тексти.

Перу композитора належить понад 40 романсів і пісень для голосу з 
фортепіано або гітари, 20 вокальних ансамблів, дуетів, квартетів, ряд 
інструментальних творів, зокрема: "Думка і 4 коломийки", "Ехо з-над 
Прута", варіації для скрипки з фортепіано, музика для духового, камерного 
і симфонічного оркестру, як, наприклад,-"Травневе свято" та інші.

С.Воробкевич - автор 26-ти музично-драматичних творів. Це оперета 
'К о зак  і бандурист", мелодрама "Гнат Приблуда", оперега-мелодрама



"Убога М арта", музична комедія "Пан Мандат ор". історичні грами з 
музикою Петро Конашевич Сагайдачний". "Кочубей і Мазепа а також 
музики до 14-ти пес інших авторів. Серед них - "Сокшьська Дсбра
І.Галясевича. історична драма з XVI с і. Ольга" Я.Яблонського комедія 
польського драматурга А.Фрсда "Новий Дон-Кіхот". Нагар Стотоля 
Т.Ш евченка та інші.

Поєднання в одній особі композитора і поета дало чудові творчі плоди. 
Його вокальні твори - це єдиний сплав музики і слова, який виливався 
одночасно бурхливим потоком з однієї поетичної душі. А черпав він 
натхнення для своєї творчості від народної пісні, яку він називав 
"талісманом, що відкриває таємниці минулого" і закликав уавжно вивчати 
її, бо цс - історія народу.

В результаті збирання і дослідження буковинських народних пісень 
С.Воробкевич в 1865 році написав наукову працю "Наш а народна пісня", 
яка була певним вагомим внеском у.розвиток фольклористичної наукової 
думки на західно-українських землях.

Під впливом Ш евченківської поезії заспівав "буковинський жайвір" 
нової весни наш ого відродження, як його лю бовно називав 1.Франко, який 
вніс і свою частку будови українського мистецтва, збагатив його не одним 
твором власної музи. І хоч С .П.Лю дкевич у своїй науковій праці "Вокальна 
музика на тексти поезій "Кобзаря" говорив, що "муза Воробкевича ніяк не 
доросла до інтерпретації Ш евченка", все таки треба визнати, що 
С.Воробкевич по суті був першим композитором на Західній Україні, який 
прилучився до геніальної поезії Т .Ш евченка, написавши цілу низку творів 
на вірші з "Кобзаря"(наприклад: "Думи мої", "Гомоніла Україна", 
"М инають дні" та інші).

Звернення до творчості Т.Ш евченка свідчило про високу свідомість та 
зрілість С .Воробкевича як митця і громадянина, котрий усім серцем 
сприйняв Ш евченкові ідеали, і на заклик Великого Кобзаря "Поховайте та 
вставайте, кайдани порвіте" відгукнувся своєю піснею "Задзвенімо разом 
браття":

Покажім, що в наших жилах 
Не звелася руська кров,

Щ о за правду, поступ, волю 
Кожен з нас на смерть готов!

Творчість і громадська діяльність С .Воробкевича пронизані глибоким 
патріотизмом. "Своєю піснею-поезією, - як говорив 1.Ф ранко, - він кликав 
до нового життя нарід карпатських околиць".

С.Воробкевич створю вав своєрідні хорові в'язанки (так звані 
"кводлібети" за прикладом М .Лисенка) з українських народних пісень, такі 
як "Український кадриль", "Вінок, сплетений з 36-ти рідних квіток" тощо.

1 хоч музикознавець М .Л.Білинська говорила про художню 
недосконалість обробок народних пісень композитора, оскільки він подає їх 
у формі простих аранж ировок, а то й в автентичному вигляді, без художньої 
розробки, проте, на мою

думку, С .Воробке’вич переслідував тут іншу мету. У вищеназваних 
в'язанках він об'єднував пісні різних регіонів України (наприклад: "їхав
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козак за Дунай" і "Верховино, світку ти наш", або "Дівка в сінях стояла" і 
"Бодай ся когут знудив") і змагався якомога активніше популяризувати їх 
серед місцевого населення, яке часто забувало рідну пісню і рідну мову, що 
спостерігалося особливо серед міської інтелігенції, і в такий спосіб 
втілювати в життя ідею єднання всіх українців.

А не мало на той час для буковинців неабияке значення у вихованні їх 
національної свідомості. Потім М .Л.Білинська під час живої дискусії 
погодилась з моєю концепцією.

Починаючи від 1870 року С.Воробкевич видавав у Відні та Чернівцях 
"Співаники" для дітей, які відігравали важливу роль у популяризації 
української народної пісні серед молоді. Більше того, ці "Співаники" були 
єдиними навчальними посібниками для українських народних шкіл 
Буковини і Галичини.

Треба сказати, що видання "Співаників" С. Воробкевича було настільки 
вагомим, що цілий ряд його видань використовувався багатьма авторами 
при підготовці своїх посібників з музики.

Твори Воробкевича знаходимо в "Руському співанику" Віктора М атю ка. 
"Співанику для дітей дош кільного та ш кільного віку" М ихайла 
Гайворонського, "Збірці народних патріотичних пісень" Дениса 
Сочинського, "Ш кільному співанику" Ф'іларета Колесси, у збірці "Щ е не 
вмерла Україна" Дениса Сочинського та Станіслава Лю дкевича та інших.

В методичних розділах "Співаників для шкіл народних" він робить 
стислий виклад основ теорії музики. Але найвагомішим у доробку 
Воробкевича-тсоретика є його підручник гармонії, де він у вступі 
висловлює ряд думок, які проливаю ть світло на його естетичні погляди, 
доповнюючи таким чином наші відомості про особистість митця, 
стверджуючи про те, що "музика має величезний вплив на поліпшення 
моралі і на формування лю дського характеру".

С.Воробкевич відомий, як музикознавець, що виступав з лекціями про 
музику, писав науково-популярні статгі на різні теми, які друкував у 
чернівецьких, львівських, віденських газетах і журналах. Наприкінці 70-их 
років Воробкевич виступив з циклом статей "Наші композитори", серед 
яких особливо відзначилися нариси про творчість композиторів М ихайла 
Глінки та М ихайла Вербицького.

Щ одо композиторської творчості, то найвагоміш е місце у творчому 
доробку С.Воробкевича посідає хорова музика. Найбільш популярними в 
народі були хори на слова Т.Г.Ш евченка. За свідченням М .Л .Білинської їх 
нараховується понад ЗО. Створені у 60-их роках минулого століття, вони 
вперше були опубліковані в Лейпцігу 1887р. В 1906 році 12 чоловічих хорів 
'а'сарреііа вийшли друком окремим збірником під редакцією 
Д.Січинського ("Заросли шляхи тернами", "М инаю ть дні", "Та не дай 
Господи нікому", "Огні горять", "Треті півні", "Три шляхи", "Ой, чого ти 
почорніло", "І широкою, і долиною ", "Тече вода з-під явора", "Титарівна- 
Немирівна", "Утоптала стежечку", "Вип'єш чарку", "Думи мої").

У 1973 році ті 12 хорів були перевидані видавництвом "М узична 
Україна". До цього часу лише окремі композиції С .Воробкевича були 
надруковані в періодичних виданнях, зокрема в циклі збірників "Хорові
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твори українських композиторів кінця XIX -початку XX століття які 
Підготували М .Колесса і В.Василевич.

І .Останнім часом лише поодинокі твори С.Воробкевича виконувались 
професійними і аматорськими колективами.Внаслідок моєї п о ш у к о в о ї  і 
д о с л і д н и ц ь к о ї  роботи під моєю редакцією в 19% році у видавництві 
"М узична Україна" вийшов збірник зі вступною статтею, нотним 
матеріалом і коментарями "Хорові твори Сидора Воробкевича”, в якому 
міститься 55 хорових творів з такими розділами:

1. Хорові твори на слова Т.Г.Ш евченка
2. Пісні патріотичні, козацькі
3. Пісні любовні, прощальні
4. Комічні, жартівливі пісні
5. Хори мішані та однорідні
6. Духовна музика
7. М ногая літа

Це по суті - перший збірник хорових творів композитора, виданий в 
такому обсязі. За винятком декількох композицій, всі твори в даному 
збірнику друкуються вперше з опрацьованих рукописів.

Результатом багаторічного дослідження творчості С.Воробкевича став 
детальний аналіз його композиторського стилю, фактури, глосоведення. 
гармонічних прийомів. Це, як і підготовка концертного виконання творів 
митця, допомогло нам глибше зрозуміти природу музичного мислення 
композитора і здійснити, при необхідності, відповідну редакцію його 
окремих партитур.

Все життя С.Воробкевич мріяв видати свої твори, про що писав сам 
композитор: "Від року 1860 до сегодня нагромадилось чимало моїх 
чотириголосних світських рукописів, як лад в одну книжечку списати і 
упорядкувати. Не одна композиція марно пропала, бо чесні люди її мені не 
вернули"( 1893р.). Тому й прийшлось вишукувати його твори в різних 
архівах Києва, Л ьвова, Чернівцях і в приватних осіб. Тільки тепер його мрія 
збулася. Але це ще далеко не всі надруковані твори, які заслуговують на 
увагу. Цс такі, як: "М и діти рідних кобзарів", "Щ ебетала ластівочка", 
"Баркарола", "У тій руській М олдовиці" та багато інших; а також гвори 
великих форм - кантати: "В пам'ять смерті Тараса Ш евченка", "Гей, 
слов'яни, брати мої", "Н а достопам'ятні роковини знесення панщини": 
канти "В славу Кирилу і Мефодію в честь 1000-літнього ювілею", "На честь 
900-ліття Хрещення Русі" тощ о. Сподіваємось, що випуск у світ хорових, 
творів С .Воробкевича буде продовжуватись, і шанувальники його музики 
матимуть можливість познайомитись з ними в повному обсязі. Хори 
С .В оробкевича написані в традиційному класичному стилі. У хоровому 
викладі відчувається вплив віденських та італійських класиків. Музиці його 
притаманні сентиментальність, елегійність, а часом - драматизм.

Ф актура хорових творів - переважмо гомофонно-гармонічна з 
елементами підголоскової поліфочії.Такі твори, як " Га не дай Господи 
нікому", "М инаю ть дні", "Три шляхи" на слова Т.Ш евченка, а також 
композиції на власні слова "Палій", "Гусляр", "М огила слави - це 
розгорнуті хорові полотна, в яких С.Воробкевичу вдалося музичними
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засобами розкрити глибокий зміст поетичних рядків, сповнених 
драматизму, і відобразити важливі сторінки історії українського народу.

П р и в а б л ю ю т ь  своєю мелодійністю лірико-побутові пісні С.Воробкевича 
"Над Прутом у лузі", "Сині очі". "Личко твос", а також  ті, в яких він оспівав 
красу природи рідного краю - "Гори Карпати", "Вечір", "Веснянка" тощо. 
Позначені жалем і глибоким сумом хори "Прощай", "На чужині", "Туга", 
"Помарніли квіти", "Ж аль дівчини".

Почуттям оптимізму сповнені патріотичні пісні "Задзвенімо разом 
браття", "Чом красна Буковина", "В пам'ять руським 
кобзарям"(Т.Ш евченку, Ю .Федьковичу, М .Ш ашкевичу), а також пісні "На 
красній Україні", "Цар-ріка наш Д ніпро"(написана під враженням поїздки в 
Золотоверхий Київ в 1874 році).

Піднесено звучать твори "Гей, на море, козаки", "Годі браття сумувати", 
"Гайда з нами в Цареград". В них живе козацький дух, що символізує 
незламний дух і невмирущість українського народу.

Оригінальністю відзначається духовна музика С.Воробкевича. Йому 
належить складених 40 і надрукованих 8 літургій, безліч псалмів, окремі 
молитви, Херувимські, "Отче наш", "М ногая літа", "Святий Боже", "Вічна 
пам'ять", "Церковна псалтихія" та інші.

Творчість С .Воробкевича масш табна за обсягом і різноманітна за 
жанрами і тематикою . В ній проглядається широке коло життєвих інтересів, 
втілюється об'ємна палітра людських переживань, різнобарвна гама 
почуттів і настроїв. Вона глибока за змістом і багата своєю художньою 
виразністю.

На нашу думку хорові твори С .Воробкевича займуть чільне місце в 
репертуарі художніх колективів. Ш анобливо ставлячись до багатогранної 
музичної спадщини С .Воробкевича, ми вважали своїм патріотичним 
обов'язком популяризувати творчість свого славетного земляка. Тому в 
1990 році хор Д ерж авного Заслуженого Буковинського ансамблю  пісні і 
танцю України під моєю орудою  записав на фірмі "Мелодія" велику 
стереограм платівку з 13 хорових творів С.Воробкевича, таких як 
"Веснянка", "Гори К арпати", "Туга", "Зозуля", "Н а чужині", "Рідна мова", 
"Думи мої", "Тече вода", "В пам'ять руським кобзарям", "Пробудилась 
Русь", "Чом красна Буковина", "Вечір", "Н ад Прутом у лузі".

А 17 лю того 1993 року хор Заслуженого Буковинського Ансамблю пісні 
і танцю дав концерт у 2-х відділах з 25 творів С.Воробкевича в органному 
залі Чернівецької філармонії, про що писала газета "Культура і життя" у 
статті "Повернення із забуття"(17.ІУ .1993р.) і місцева газета "Буковина" - 
"Ожили жайвора пісні" (1993р. N4). Концерт був записаний Чернівецькою 
телестудією і неодноразово транслю вався українським телебаченням.

Відрадно, що в Чернівецькому драматичному театрі ім .О .Кобилянської 
нещодавно поставлені мелодрами С .В оробкевича "Гнат Приблуда" і "Пан 
М андатор"(режисер - народний артист України А .Литвинчук), які мають 
великий успіх у глядачів.

Таким чином, завдяки сподвижницькій праці та ентузіазму 
шанувальників С .Воробкевича його багатогранна творчість завойовує все 
ширшу аудиторію. Іменем ком позитора тепер названо Чернівецьке училище
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мистецтв. Чернівецькою державною адміністрацією встановлена щорічна 
[ лі і ери і урно-мистсцька премія імен С идора Воробкевича.

Кожних два роки на Буковині проводиться огляд-конкурс вокально- 
хорових колективів ім.С.Вороокевича. Думаємо зробити цей огляд-конкхре 
всеукраїнським, а зі одом і міжнародним. Відроджується, нарешті, ім я 
славетного митця, який був свого часу в центрі громадсько-культурні« 
подій буковинського краю. Його знали, як чудового диригента, котрий до 
останніх років життя керував хоровими колективами на Буковині і 
впровадив там багатоголосий спів. Під безпосереднім керівництвом
С .Воробкевича та на його творах виховувалося багато музикантів і діячів 
мистецтва. Серед них - композитор-музикознавець Е.Мандичевський, 
музикознавець, композитор і фольклорист П.Бажанський, основоположник 
румунської національної музики Ч.Пурумбеску та інші.

Сидір Воробксвич був справжнім просвітителем, якому належить 
почесне місце серед композиторів-кЛасиків, таких як М.Вербнцький, 
Д.Січинський. О .Нижанківський. А.Вахнянин та інші. Його творча 
спадщина є яскравою  сторінкою' в історії української культури, вона 
глибока за своїм змістом і має високу художню мистецьку цінність, тому і в 
наш час є актуальною  і може мати практичне застосування. В час 
національного відродження і розвитку української музичної культури у 
своїй діяльності ми повинні якнайповніше використовувати творчу 
спадщину наших видатних митців різних епох, в тому числі і Сидора 
Воробкевича, яка є духовним надбанням наш ого народу і формує сьогодні 
сучасну гармонійну особистість, якій повинні бути властиві високі почуття 
патріотизму до своєї рідної землі, до своєї рідної культури.

SU M M A RY
A.M .Kushnirenko 

SYD IR VOROBKEV YCH AND M OD ERNITY
This article highlights creative work of Sydir Vorobkevych (1863-1903), who 

incorporated a gift o f composer, writer, dram atist, pedagogue, folklorist, 
conductor and public figure in one person. The au tho r emphasizes the need for 
use o f com poser’s inheritance, which has a high value as art work and can be 
practically applied at the current stage o f musical art evolution.

УДК: 159.923 
М ельницький Б.О, Радчук B.M.* 

П С И Х О Л О Г ІЧ Н И Й  АНАЛІЗ С Т РУ К Т У РИ  КО Н Ф Л ІК ТУ

Конфлікт - суспільний феномен, від якого залежить процес нормального 
людської о розвитку. Конфлікти охоплюють усі види та різні рівні відносин 
людей між собою та з дійсністю. Вони не є системою матеріальних об'єктів, 
це наше внутріш ньо сконструйоване бачення ситуації. У кожної людини 
своє уявлення про реальність. І тільки інтеіруючи наші уявлення, 
координуючи ними, ми.можемо розібратися у конфлікті, розв'язяти його.

Аристотель, Платон, Гобос, Фрейд, по суті, першими описали конфлікт, 
характеризую чи його ж визначний феномен суспільного розвиїку та
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соціальної дії, хоча кожен із авторів виходив зі своєї власної наукової 
концепції.

Інтерес до вивчення конфліктів у суспільстві, зокрема М ІЖ О СО бИ СГІСНИ Х 
інтенсивно зростає і привертає увагу представників різноманітних наукових 
галузей. Даною проблемою займались і займаються: А.А.Єршов.
В.А.Соснін, А.П.Алексеева, (С .Н .А нтонова-Турченко, Ф .М .Бородкін,
Н.М .Коряк. А.Т.Ішмуратов, Д .С когт, Р.Колінз, К.Томас, Р.Дарендорф та 
багато вітчизняних і зарубіжних учених.

Особливу стурбованість психологів викликаю ть ранні прояви 
конфліктності у дітей. Вони звертаю ть увагу на роль, яку відіграє конфлікт 
у процесі психічного розвитку дитини і формування її як особистості 
(А.А.Рояк, Т.А.Репіна, С .Г.Якобсон).

Беручи до уваги ще недостатню сформованість особистості дитини та її 
невеликий житттвнй досвід, став очевидним вплив на конфліктність її 
темпераменту і характеру, зокрема його акцентуації. Саме ці властивості і 
складають психологічну детермінацію конфліктності особистості дитини.

Проблема дитячого конфлікту знайш ла своє відображення у працях 
Д.С.Виготського, І.С .П анина. Е.Белова, Л .Бєлкіна, В .П .Іванова,
С .Г.Якобсона. Н .В.Грішиної. Вивченням конфліктів у педагогічному 
процесі займалися: М .М .Рибаков, Л .А .Рояк., Н .В.Ж утікова, Н .Л.Воронін, 
Т .А .П олозова, О .І.Киричук, Я .Л .Коломийський та багато інших педагогів 
та психологів.

Серед зарубіжних учених, які вивчали конфлікти у дитячому середовищі, 
можна виділити Х .Г.Даве, К.Аллен, А .Солдерман, В.Андерсон, Л.Харвей. 
Д .Е.М ей.

У працях багатьох учених зроблені спроби вивчення темпераменту її 
акцентуації характеру, їх властивостей та вплив на поведінку особистості. 
Так, Т.Айзенк, А .Г.Ш мельов, Я .Стреляу, В.В.Білоус займалися проблемами 
темпераменту, а КЛеонгард, А .Е .Л ічко та інші вивчали вплив акцентуацій 
характеру.

Запобігання та  конструктивне розв'язання конфлікту не можливе без 
уточнення внутрішніх і зовніш ніх передумов і чинників конфліктної 
поведіггки особистості.

Конфлікт - це конфліктна ситуація плюс інцидент. Конфліктною 
ситуацією називаю ть базу конфлікту, тобто відкриті зіткнення, що 
усвідомлюються учасниками як конфлікт. Під інцидентом розуміють дії з 
боку опонентів (учасників), спрямовані на оволодіння об'єктом [2].

Конфліктна ситуація може існувати задовго до того як відбудеться 
пряме зіткнення опонентів. Інцидент може виникнути з ініціативи опонентів 
(або одного з них) і незалежно від їх волі та бажання, внаслідок або 
об'єктивних обставин, або випадково. Аналогічно і конфліктні ситуації 
можуть виникати або з ініціативи опонентів, або об'єктивно, незалежно від 
їх волі та бажання. Крім того, конфліктна ситуація може "передаватися в 
спадок", переходити до нових опонентів навіть у випадку, коли початок її 
зумовлений не об'єктивними обставинами, а випадковістю , або коли 
причини конфлікту давно зникли.

176



Отже, конфліктна ситуація та інцидент 'ведуть себе' незалежно 
Наприклад. конфліктна ситуац я може визначатися об’єктивними 
ооставинами, а інцидент -виникнули випадково [6].

Елементами конфліктної ситуації є учасники конфлікту з їх розбіжними 
[цілями та об 'єкт конфлікту. ~

Щ оправда, іермін "учасники" не дуже вдалий, оскільки він не розрізняє 
■ прихильників і противників у конфлікті. Водночас сторони, що стикаються 
■ у  конфлікті, не доцільно називати тротивниками. оскільки цей термін несе 
» в ел и к е  смиціяне навантаження. Тому для визначення учасника конфлікту 
І  вибрали термін "опонент", що в перекладі з латинської означає "противник 

у суперечці". У розвитку кожного конфлікту можна фіксувати виникнення 
і  конфліктної ситуації, її іникноння. виникнення і зникнення інциденту. Ьудь- 

які зміни конфліктної ситуації призводить до припинення даного конфлікту 
З [2].

Під конфліктом (від лат. сопЛі«;Ш5 -зіткнення) традиційно розуміють 
» зіткн ен н я  протилежно спрямованих позицій, цілей, цінностей, інтересів, 
£ мотивів, поглядів, думок і дій опонентів чи суб'єктів взаємодії [4].

Гострі протиріччя проявляються у формі зіткнення, яке проходить на 
різних рівнях розгортання цілісних позицій суб'єктів:

аксіологічному - у вигляді конфлікту цінностей, смислу, ідеалів: 
1  когнітивному - поглядів, думок, конкретних фактів і способів їх розуміння; 
|  емоційному відносин, переживань, почуттів і способів їх виявлення 

(темпераментів);
поведінковому - цілей і конкретних дій. як правило, спрямованих на 

володіння неподільних о б ’єктів [6].
На соціальному рівні конфлікти виражаються в зіткненні різних 

; традицій, с гордої ипів, норм, правил і стилів життя, несумісних ролей.
Крім того, причинами міжособистісних конфліктів є звичайна 

комунікативна некомпетентність суб’єктів, відсутність у них елементарних 
навиків глибокої, шістовно) взаємодії. Часто в основі конфлікту лежить 
нссинхронність дій. емоційний холод і відсутність здібності до симпатії, 
невміння виражати свої думки і відсутність навиків ефективного слухання, 
нерозуміння партнера.

Але причини міжособистісного конфлікту можуть не залежати від 
індивідуальності та волі суб'єктів і лежать у сфері їх над - і підсистем. Так, 
джерелами конфлікту між опонентами є їх внутрішньособистісні 
дисгармонії та протиріччя, недосконалість тої організації, елементами якої 
вони є.

Однією з умов виникнення конфлікту є фрустрація основних потреб, 
обмеження свободи, а також  реальна чи уявна загроза фізичному або 
духовному "Я", індикатором конфлікту виступають негативні емоції, стани 
напруження, дискомфорту, пов'язані, насамперед, з прагненням до 
самоствердження, самореалізації, до влади, перемоги, виграшу й успіху. 
Особливо руйнівною силою володіє фрустрація потреб визнання, 
самоповага, яка проявляється в ураженні почуття власної гідності в 
приниженні, образі, у створенні загрози ідеальному "Я". Спостереження 
свідчать, що в умовах конфлікту його учасники не рахуються один з одним,
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не хочуть вислухати, не ведуть потрібного діалогу. Все цс стає причиною 
подальшого нагострення ситуації. коли сторони виявляю п, 
роздратованість, неповагу одна до одної, що переростає в агресивність | |.

В основі виникнення будь-якого конфлікту лежить взаємодія наступних 
факторів: зіткнення різнонаправлених особистісних структур, фрустрація 
основних потреб спрямованих, з однієї сторони на самореалізацію, а з 
другої - на встановлення зв'язків між внутрішніми і зовнішніми 
структурами, усвідомлення загрози фізичному чи духовному "Я

Саме поняття конфлікту характеризує і підкреслює негативний аспект 
будь-якої взаємодії, екстремізує спрямованість і взасмовідштовхування 
суб'єктів, відобряжяе відсутність зв'язків між ними. Конфлікт же 
розглядається тільки як окремим етап цілісного, пульсуючого акту 
сепарації і взаємопроникнення суб'єктів взаємодії, конструктивність якого 
полягає в їх звільненні, очищенні та самоутвердженні. У найбільш 
загальному вигляді будь-який конфлікт являє собою відображене на 
психологічному рівні і проявлене у вигляді негативних емопій деяке 
фундаментальне протиріччя між існуванням і сутністю, присутнім і 
оптимальним, між реальністю й ідеалом.

У зв’язку з цим ведуть мову про динамічну і конструктивну функцію 
конфлікту і розглядають його як початок, поштовх, імпульс до розвилку і 
вдосконалення системи будь-якого рівня. Китайський ієрогліф "конфлікт" 
одночасно має два бачення руйнування і можливість. Будь-який конфлікт 
представляє собою проблему, яка зусиллям волі може бути перетворена в 
нову можливість, у джерело поглиблення знань про себе, про других і про 
ситуацію, в енергію їх удосконалення та розвитку [5].

Розв'язання конфлікту логічно пов'язане зі зміною конфліктної ситуації, 
а способи розв'язання - зі способами її зміни. Дійсно, конфліктна ситуація 
може існувати, не переходячи в стадію інциденту, але інцидент без 
конфліктної ситуації початися не може, як не може бути продовження 
даного інциденту зі зміною копфліктноі ситуації. Отже, даний конфлікт 
припиняється разом зі зміною даної конфліктної ситуації, і, змінюючи 
конфліктну ситуацію, ми можемо змінювати один епемонтарний конфлікт 
на інший, керуючи протіканням конфлікту в цілому, однією з ознак 
завершення конфлікту є завершення інциденту. Його закінчення може 
відбутися в одному-єдиному випадку - у випадку зміни конфліктної 
ситуації, тобто зміни будь-якої характеристики її елементів: цілі, об'єкта 
конфлікту, опонентів, відносин об'єкт - опонентів або опонент-опонент.

Цілі конфлікту, точніше, цілі конкретної діяльності опонентів можуть 
змінюватися під впливом обставин, у результаті переговорів опонентів, їх 
взаємодії та компромісу, так що зникає сама основа конфлікту, коли кожен 
з опонентів зможе досягнути своєї видозміненої мети.

Може змінитися відношення опонент-об'єкт через зміни характеристик 
опонентів і об'єкта: зміниться доступність даного об'єкта для опонентів чи 
будуть накладені якісь обмеження на маніпулювання цим об'єктом. М ожна 
чекати і зміни відносин опонент-опонент; і, перш за все, у зв'язку зі зміною 
рангів опонентів. Крім того, можна створити такі' умови, при яких ніяка 
безпосередня взаємодія опонентів неможлива [2].
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Конфліктність як психологічна категорія - це стан людини що 
викликаний нссприйняттям оточуючого середовища. Цей дисонанс у 
поведінці веде до відчуження особистості, до емоційного бунту або 
зовнішнього протесту [ 8 ].

Конфлікт виникає там, де людина незадоволена ставленням до себе 
своїми стосунками з іншими, де спрацьовує своєрідний ’фактор 
справедливості" і де бажане виступає всупереч дійсному.

Серед основних способів розв'язання конфлікту виділяють такі як [7]: 
суперництво, компроміс, поступка, співробітництво, уникнення.

При стилі поведінки "суперництво" людина прагне поставити власні цілі 
вище інтересів людей і взаємин з ними. Тут часто діє принцип "мета 
виправдовує засоби". Почупя власної гідності задовольняютьсялише тоді, 
коли вони мають змогу "загнати ншого в куток", "поставній на місце", 
"обійти когось". Поведінка таких людей стає агресивною, негнучкою, 
непадаючою. Вони прагнуть над усіма здійснювати контроль, підвищують 
вимогливість до інших, виявляють схильність до нападок. Люди відчувають 
себе розлюченими і роздратованими, що приводить до нових конфліктів і 
конфронтацій.

При співробітництві людина прагне до встановлення рівнодій високих 
власних інтересів та інтересу до реалізації інтересів партнера.

Компромісний тип пов'язується з поведінкою людини, яка дозволяє 
частково задовольнити як свої домагання, так і прагнення партнера. Люди, 
схильні до компромісу, використовую ть такі висловлювання: "Краще 
синиця в жмені, ніж журавель у небі". "Сьогодні - мені, завтра - тобі" та ін. 
Але оскільки повністю їх шіереси не задовольняю ться, то обидва зберігають 
напруження, що з часом приводить до нових конфліктів.

Поступка - це стиль поведінки у конфлікті, при якому учасник конфлікту 
підмовляється від своїх інтересів заради інтересів іншої людини, підтримки з 
нею добрих взаємин. Лю дина з такою  філософією схильна вважати: "Я 
програю , зате виграю ть інші". Постійне використання такого стилю 
поведінки може призвести до того, ніо така людина весь час буде 
програвати.

Уникнення харяктерне для тих випадків, коли учасники конфліктів 
відмовляються і від власних інтересів, і від підтримки позитивних відносин з 
партнером [6].

Кожен тип поведінки у конфлікті сформований у певній ситуації, яку 
необхідно розглядати індивідуально. Деякі дослідники вважають, що 
стратегія яка вибираються: - це відносно стабільний аспект особистості, 
тобто існують особистості як; демонструють певний стиль поведінки. Хоча 
можна заперечити дану гіпотезу тим, що соціальна поведінка особистості 
залежить від ситуації і може суттєво зміпюватись. Тому для пояснення 
поведінки особистості треба враховувати і суб'єктивні характеристики і 
специфіку ситуації.

Розв'язання проблем передбачення та подолання конфліктів у колективі 
школярів потребує проведення подальших досліджень закономірностей їх 
прояву та  ефективного розв'язку з боку педагогів та батьків.
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Ч А БА Н ЕН К О  В.П.
ОСОБЛИ ВОСТІ В ІЙ С ЬК О В О -П ЕД А ГО ГІЧ Н О ГО  П РО Ц ЕС У  НА 

КАФЕДРАХ В ІЙ С ЬК О В О Ї П ІД ГО ТО ВКИ  Ц И В ІЛ ЬН И Х  ВУЗІВ

Молодші офіцери є найбільш багаточисленною та найменш досвідченою 
ланкою офіцерського корпусу нашої армії. Д о цієї категорії, без сумніву, 
відносяться і випускники кафедр військової підготовки цивільних вузів. 
Разом з тим, це достатньо відповідальна категорія командирів, яка стоїть 
найближче до солдатів і сержантів, в чиїх руках знаходиться зброя. Як 
правило, командир взводу подає останню виконавську команду на 
відкриття вогню, запуск, маневр техніки на полі бою, він організовує 
підтримання озброєння і техніки у стані постійної бойової готовності. Саме 
до цієї категорії командирів, передусім, відноситься вимога Міністра 
оборони України про необхідність вчитися брати від бойової техніки та 
зброї максимум тих бойових можливостей, якими вони володіють. Вміти 
вражати противника на великих відстанях з першого пострілу, пуску, 
заходу, повного мірою використовувати швидкісні, маневрові, захисні та 
інші якості бойової техніки - цс завдання номер один за визначенням 
Міністра оборони.

З цього випливає та велика роль, яку відіграють молоді офіцери в 
питаннях підтримання постійної бойової готовності свого підрозділу, а це, в 
свою чергу, потребує постійного удосконалення якості їх підготовки.

Така закономірна вимога повністю стосується підготовки 
військовослужбовців, що проходять дійсну службу і, в деякій мірі, 
підготовки курсантів військових навчальних закладів та студентів 
військових кафедр цивільних вузів. Тут же слід зазначити, що мова йде про 
первинну підготовку офіцера.

Вирішення завдань з подальш ого удосконалення якості військової 
підготовки студентів неможливе без знання основ військової педагогіки і 
психології, особливостей та характеру навчально-виховного процесу на 
кафедрах військової підготовки цивільних вузів, без вмілого обліку і 
використання цих особливостей у практиці навчання та виховання
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майбутніх офіцерів. Управління навчально-виховним процесом неможливе 
без знань основних закономірностей і протиріч процесу навчання і 

особливостей їх прояву на кафедрах військової підготовки цивільних вузів.
Відомо, що військова педагогіка це одна із основних галузей загальної 

педагогіки, яка досліджує особливості військового навчання і виховання 
Отже, військово-педагогічний процес (ВПП) -  це частина загального 
педагогічного процесу, який враховує особливості військового виховання в 
широкому розумінні слова і який підпорядкований загальним 
закономірностям цілісного педагогічного процесу [1].

Отже, навчально-виховний процес на кафедрах військової підготовки 
цивільних вузів (КВП). є частиною ВПП. тобто це соціальний процес, який 
має свої особливості і протиріччя, і який розвивається відповідно до 
закономірностей військово-педагогічного процесу. Аналіз літератури, 
передового досвіду, більш ніж 15-річний власний досвід дозволяє 
стверджувати: військово-педагогічний процес, як соціальний процес, 
підпорядковується більшості загальних законів і закономірностей розвитку 
природи і суспільства. Разом з тим в ньому діють і свої, специфічні, 
закономірності його розвитку [2].

Визначальними у військово-педагогічному процесі є соціально- 
економічні умови країни, політика, рівень розвитку науки і техніки, в тому 
числі військової науки, освіти і т.ін. Цс загальна теза для будь-якого 
військово-педагогічного процесу. Закономірностей і особливої специфіки 
його дії на кафедрі військової підготовки немає. Однак, організовуючи 
навчально-виховний процес, слід в більшій мірі, ніж, наприклад, працюючи 
з солдатами, враховувати інтелектуальні можливості і склад тих. що 
навчаються, профіль їх підготовки в вузі, можливості вузівської науки та її 
технічну оснащеність.

Закономірністю військово-педагогічного процесу є єдність виховання, 
навчання, розвитку і психологічної підготовки. Однак, вона не означає 
рівність, тотожність цих категорій і процесів. Кожний із них має свою 
якісну визначеність, а ефективність військово-педагогічного процесу в 
кожному окремому випадку, на кожному занятті залежить від ступеня 
врахування рівня знань та умінь тих, хто навчає, і тих, що навчаються. В 
умовах військової кафедри це дуже важлива закономірність тому, що сам 
військово-педагогічний процес розвивається в суспільному середовищі і 
об ’єктом педагогічного впливу виступають цивільні люди. Отже, необхідно 
особливо старанно добиватися, щоби складові частини військово- 
педагогічного процесу збагачували, підсилювали одна одну, а це, звичайно, 
вело би до підвищення якості підготовки військового спеціаліста.

Наші дослідження засвідчують, що ця закономірність на КВП буде 
проявлятися тим ефективніше, чим свідоміше будуть ставитися до своєї 
справи і викладачі, і студенти. Однак, для успішної її реалізації повинен 
бути визначений перелік якостей, які необхідно сформувати у тих, що 
навчаються. Для цього, як показали дослідження, в тематичних планах, 
методичних розробках слід, крім навчальних, ставити та відображати в 
методиці проведення занять також і виховні цілі. Цс цілі, для реалізації 
яких, в основному, і будуть вирішуватися завдання розвитку, виховання,
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психологічної підготовки студентів, буде комплексно здійснюватися 
формування с в іт о г л я д н о ї спрямованості особистості майбутньою  офіцера.

Велике значення ця закономірність має для успішного вирішення 
завдань прищеплювання студентам командних і методичних навичок. 
Тільки в процесі активної практичної роботи за спеціальністю формуються 
необхідні командні і методичні навички га уміння, здійснюється 
цілеспрямований розвиток особистості та її психологічне загартування.

Наступною закономірністю військово-педагогічного процесу є 
відповідність навчально-виховного впливу професорсько-викладацького 
складу кафедри можливостям тих, що навчаються, та їх колективів. Це дуже 
важлива закономірність, яка вимагає уважного підходу і своєрідно 
проявляється на військовій кафедрі.

Вона випливає із особливостей світогляду тих юнаків, які вступили до 
цивільного вузу з метою одержати певну цивільну професію. Для 
військових кафедр командного профілю їх спрямованість, як правило, не 
співпадає з профілем цивільної підготовки. Отже, відсутність у студентів, 
особливо на молодших курсах, необхідних мотивів і готовності до вивчення 
іншої, військової спеціальності, повинно розгпядатися як педагогічне 
протиріччя, яке вимагає свого вирішення. Все це, нарівні з добре 
поставленим навчальним процесом, вимагає достатньо кваліфікованої, 
конкретної виховної роботи з тими, що навчаються, спрямованої на 
формування у них інтересу до військової підготовки.

Одним із основних шляхів ефективного врахування у військово- 
педагогічному процесі цієї закономірності виступає знання і повне 
використання можливостей тих, що навчаються. Заняття з такою  
категорією вихованців, які відслужили в армії, повинні вестися з 
урахуванням їх особистих якостей, на високому рівні складності, а це, в 
свою чергу, вимагає постійного пошуку таких форм і методів навчально- 
виховної роботи, які б максимально викликали інтерес у студентів до 
вивчення військових дисциплін.

Наші дослідження і практика проведення занять показали, що прояв цієї 
закономірності військово-педагогічного процесу на КВП найбільш 
ефективно впливає на якість навчання, якщо витримуються такі положення:

- керівники занять більш повно враховують ступінь сформованості знань 
підопічних, мотиваційної основи вивчення запропонованого матеріалу та 
рівень їх попередньої підготовки;

- ті, що навчаються, добре усвідомлюють завдання навчального процесу, 
чітко орієнтуються в характері розвитку заняття (навчально-виховного 
заходу), в методах контролю , можливостях використання набутого багажу 
знань, навиків і умінь у найближчих, подальших і кінцевих цілях навчання;

- навчальний процес будується за принципом накопичування багажу 
знань, навиків і умінь, в тому числі й з урахуванням попередньої служби 
студентів в лавах Збройних Сил.

Однак наш аналіз показав і те, що не всі студенти, які відслужили в армії, 
бувають в достатній мірі підготовлені, в тому числі і за військовою 
спеціальністю. Більше того, від деякої частини цих студентів можна 
очікувати не завжди правильних і не достатньо твердих знань
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загальновійськових статутів та інших питань, які відображають 
«особливості» його минулої служби.

Однією із закономірностей військово-педагогічного процесу є 
моделювання на заняттях умов майбутньої навчально-бойової діяльності 
наших випускників. Це просте положення, на сьогоднішній день, всіма 
розуміється, але з ряду причин, на жаль, не всіма виконується. Основні з 
цих причин такі:

а) на заняттях не завжди є можливість створити те, що вимагається у 
військах. Вій взагалі важко відтворити, до того ж на кафедрі не завжди є те 
нове, що є у військах. Але і в таких умовах слід прагнути максимально 
наблизити заняття до відпрацьованої моделі та приймати всі міри до 
повного досягнення поставлених навчально-виховних цілей. Необхідно, по 
можливості, виносити проведення практичних занять в поле, на містечка 
бойової роботи, на пункти бойового управління. Щ орічно, а при 
необхідності і частіше, доцільно уточнювати зміст навчання з метою його 
наближення до вимог військ, які постійно змінюються;

б) той, хто готує заняття, не завжди до деталей розробляє його модель, 
особливо характер діяльності того, хто навчається. Це робиться або через 
його недостатню компетентність, або через установку «не роздувати» 
методичний матеріал.

Ці та інші закономірності військово-педагогічного процесу на кафедрі 
військової підготовки діалектично пов’язані і проявляються у вигляді ряду 
випадковостей. Все це надає військово-педагогічному процесу певний 
ймовірнісний характер, при якому, однак, більшість закономірностей 
виступає у вигляді стійких тенденцій.

Розглядаючи особливості військово-педагогічного процесу на кафедрах 
військової підготовки цивільних вузів, необхідно зупинитися і на ряді його 
протиріч. При цьому слід мати на увазі, що у навчальному процесі кафедр 
військової підготовки мають місце притаманні будь-якому процесу 
навчання протиріччя. Однак, найбільш яскраво, як показує практика, 
проявляються такі із них:

а) протиріччя між вимогами військ (сучасного бою) та ступенем їх 
моделювання в процесі занять з військової підготовки;

б) протиріччя між індивідуальною і колективною підготовкою тих, що 
навчаються;

в) протиріччя між впливом того, хто навчає, і можливостями тих, що 
навчаються, та деякі інші.

Ці протиріччя виступають у вигляді труднощів, подолання яких веде до 
підвищення якості навчального процесу, але потребує навантаження 
розумових і фізичних сил об ’єктів і суб’єктів навчання.

Дослідження, які проводилися нами, дозволили виявити основні 
протиріччя у ВПП кафедр військової підготовки. Нами було встановлено, 
що у ВПП кафедр військової підготовки діють ті ж протиріччя, що і в будь- 
якому ВПП, однак вони мають свої особливості.

Коротко зупинимося на змісті, характері і причинах прояву 
вищевказаних протиріч і спробуємо сформулювати рекомендації щодо їх 
вирішення.
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Основні причини, що підсилюють протиріччя між вимогами військ 
(сучасного бою) і ступенем їх моделювання на заняттях, як показують 
спеціальні дослідження, витікають із специфіки функціонування кожної 
кафедри військової підготовки. Вони можуть бути пояснюватися відносним 
відривом кафедр військової підготовки від військ, відсутністю можливостей 
організувати в умовах кафедри військової підготовки навчально-виховний 
процес у точній відповідності до вимог загальновійськових статутів.

Не менший інтерес являють собою протиріччя між впливом того, хто 
навчається, і можливостями того, хто навчає. Ці протиріччя на кафедрі 
військової підготовки проявляються, насамперед, з таких причин:

- періодичність і перервність навчального процесу, його залежність від 
навчального навантаження на факультетах, складність організації 
самостійної роботи за межами кафедри військової підготовки;

- недостатня інформованість більшості студентів, особливо на молодших 
курсах кафедр військової підготовки командного профілю, відсутність 
достатньо стійких мотивів др вивчення спеціальних військових дисциплін, 
які не співпадають з профілем їх підготовки на факультеті чи колишньої 
служби в армії;

- різний рівень професійної підготовки і педагогічної майстерності 
викладачів кафедр військової підготовки; методична, а іноді і психологічна 
непідготовленість певної частини викладачів, особливо початківців, які 
прибули з військ, до індивідуалізації навчання, до особливостей роботи зі 
студентською молоддю і т.ін.

Практично, на різних кафедрах військової підготовки можуть мати місце 
й інші характерні особливості, які ускладнюють навчально-педагогічний 
процес. Ми зупинились на основних, щоб показати: по-перше, наскільки 
складною і багатоплановою  повинна бути робота керівництва кафедри і 
викладацького складу з організації і вдосконалення навчально-виховног о 
процесу і, по-друге, щоб згодом розглянути ті напрямки, над якими, на наш 
погляд, необхідно працювати керівництву і колективам кафедр військової 
підготовки.
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Т е т я н а  А л е к с с с н к о

П Е Д А Г О Г І Ч Н А  К В А Л І М Е Т Р І Я  В  С И С Т Е М І  У П Р А В Л ІН Н Я  
Я К І С Т Ю  П І Д Г О Т О В К И  С П Е Ц І А Л І С Т І В

Р озпочаті у 90-х роках  процеси орган ізац ійн о ї перебудови, демо
кратизації та  гуманізації системи освіти в Україні суттєво вплинули на 
процеси педагогічного  к о н тр о л ю , вим ірю вання та  оціню вання якості 
навчального процесу. Це, перш за все, торкнулося організації контролю 
як о ст і ф у н к ц іо н у в а н н я  си стем и  у п р авл ін н я  н авчальн и м  процесом. 
М іністерством освіти України достатньо чітко були визначені два основні 
напрями управлінської д іяльності: управління якістю  процесу навчання і 
управління як істю  результатів  навчання студентів.

З а б е з п е ч е н н я  о р г а н із а ц ії  в н у т р іш н ь о в у з ів с ь к о г о  п едагогічн ого  
ко н тр о л ю  п остало  в центрі уваги  кер івн и цтва вузами і педагогічних 
ко л ек т и в ів . С ам е ч ер ез м ех ан ізм и  ко н тр о л ю  р о з в ’язу ється  питання 
п ед а го г іч н о ї д іа г н о с т и к и , я к а  га р а н т у є  о тр и м ан н я  ін ф о р м ац ії про 
еф е к ти в н ість  ф ун кц іо н у ван н я  систем и управління як істю  підготовки 
спеціалістів у вищ ому навчальном у закладі.

Використання педагогічного контролю  як механізму управління якістю 
підготовки спеціалістів передбачає обов’язковий перехід до використання 
різноманітних методів проведення педагогічних вимірю вань“ [1]. Аналіз 
наукової та методичної літератури з проблем педагогічного вимірювання та 
оцінювання (B.C.Аванесов, С .І.Архангельський, В .П .Беспалько, К.Г.Делікат 
ний, В.Ф.Корольов, Д ж.Гласс, Дж.Стенлі та ін.) не дає підстави стверджувати 
про наявність єдиного підходу до цієї важливої педагогічної проблеми.

Така невизначеність механізм ів оцінки якості функціонування системи 
освіти в цілому, а тако ж  її основного продукту вимагає пошуку шляхів 
розв ’язання цієї проблеми. У з в ’язку з цим нам вваж ається своєчасним і 
актуальним  вклю чення предмета “педагогічна квалім етрія“ до переліку 
ф ундаментальних педагогічних дисциплін.

Виходячи з суті й п оняття, під педагогічною  квалім етрією  ми розуміємо 
науково обгрунтовані математичні методи кількісної оцінки якості продукту 
педагогічного процесу [3, с. 1692; 4, с .30-34; 5]. Основні завдання педагогічної 
кваліметрії вбачаємо у розробці, обгрунтуванні, оптимізації:

• номенклатури показників  якості педагогічного процесу і його продукту 
(критеріїв, норм, оцінок тощ о);

• методів визначення якості педагогічного процесу і його результатів;
• принципів і методик побудови узагальню ю чих (систематизованих) 

показників  якості та умов їх  використання у педагогічному контролі, а 
також  в управлінні як істю  освіти та навчання.

О тж е, мож на ствер д ж у вати , що педагогічна квалім етрія досліджує 
п р о бл ем и  р о зр о б к и  та  о б гр у н т у в а н н я  к іл ь к існ и х  м етод ів  і умов їх 
застосування при вимірю ваннях, оцінюванні та оцінках якості педагогічного 
процесу, результатів  педагогічного контролю .

Педагогічним контролем у вищій школі ми, наслідуючи К.Г.Делікатного, 
називаєм о систему науково обгрунтованої перевірки результатів освіти.

185



навчання і виховання студентів. Стосовно процесу навчання контроль 
означає виявлення, вимірювання і оцінку знань, умінь та навичок. Він являє 
собою  в заєм о п о в 'я зан у  і в заєм ооб ум овлен у  д ія л ь н іс т ь  ви к л ад ача  і
студентів“ [2, с. 11 ]“ .

Оцінка в педагогіці має два основних значення: судження про цінність 
(зн ач и м ість ) і п р и б л и зн а  х а р а к т ер и ст и к а  д ея к о ї вели чи н и . Д аною  
величиною можуть виступати знання предмета, суспільна активність, якості 
особистості, в тому числі сформованість дослідницько-педагогічних умінь 
студентів. Оцінка може бути абсолю тна (наприклад, “відмінно“, “добре“ і 
т.п.) чи відносна (“кращ е“, “б ільш е“ тощо).

На відміну від точних наук, де вимірювання давно стали невід’ємною  
частиною наукового процесу, в педагогіці вимірю вання розвивається в 
якості перспективного напряму дослідж ення. Н еобхідність у вимірах 
обумовлена загальною  потребою вчених мати справу із більш  досконалими 
оцінками тих явищ, які стаю ть предметом дослідження. Питання о б ’єкти в
ного вимірювання для прискорення наукового прогресу загалом зрозуміле 
і не потребує доведення. Нам важ ливіш е інш е —  яким и критеріям и 
керуватися , яким и  один и цям и  вим ір ю вати  п ед аго гічн і яви щ а, щ об 
ефективно керувати педагогічним процесом.

Пересічна свідомість передбачає для будь-якого вимірювання наявність 
матеріального о б ’єкту і засобу —  ф іксованої одиниці виміру і нульової 
відмітки відліку. Наприклад, при вимірюванні довжини предмета маємо 
об ’єкт, міру (метр і його поділки), а також  уявлення про те, іцо вимірюється 
саме довжина як певна як ість .Д л я  педагогічного вимірювання характерні 
деякі особливості: о б ’є к т і предмет вимірювання (скажімо, процес навчання, 
знання студен тів) ф ізи чн о , як  правило, в існ ую чій  системі навчання 
невизначені, і немає готової одиниці виміру. Тому необхідно починати з 
теоретичного аналізу і, головним чином , з визначення основного вихідного 
поняття. Н аступним  кроком  є подолання кон ц еп туальни х  труднощ ів 
вид ілен ня я к о с т і,  щ о нас ц ік а в и т ь , і в и зн ач ен н я  си стем и  п о н я ть , 
взаємопов’язаних на різних рівнях абстракції.

П очинаю чи з самих загальн их  визначень на ф іл о со ф сько м у  рівні 
(наприклад, що таке знання взагалі), переходимо до визначення середнього 
рівня (що таке  знання кон кретного  предмета) і заверш уєм о операціо- 
нальними визначеннями, в яких поняття знання предмета вираж ається 
правилами вимірювання і зазначенням конкретних вимірюваних елементів.

Процедуру операціоналізації визначень не можна тлумачити термінами 
“правильно“ чи “неправильно“, як  це нерідко робилося в минулому: вона 
потрібна лиш е тоді, коли виникає необхідність вимірю вання якості, що 
важко визначається, і не потрібна, якщ о такої задачі немає. Використання 
операціональних визначень стає правильним там , де вони займаю ть своє 
місце в загальній системі визначень того, що вивчається — теоретично і 
емпірично —  предмета, і неправильним там , де вони абсолю тизую ться і 
починаю ть застосовуватися зам ість  сп ец іально-наукових , загальних  і 
ф ілософських понять.

Т аким  чин ом , в и м ір ю в ан н я  я в л я є  со б о ю  к о н к р е т н у  п роц едуру  
кількісного співставлення ознаки (властивості), що вивчається, з деяким
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еталоном, критерієм, щ о береться за одиницю вимірювання. Основна мета 
вимірювання у педагогіці —  отримання еквівалентів ступеня виражен>>сті 
величини, що вивчається, ознаки, показника, який нас цікавить. В \мовах 
наукового педагогічного дослідження —  це отримання наукового ф акт\ 
Роль одиниці вимірювання можуть виконувати конкретні питання, завдання 
тести тощ о на визначеному рівні. О б 'єктом  є конкретний носій якостей" 
ознак, властивостей, знань — студент [1 ,с.32].

Р еал ізац ія  ідей п ед аго гічн о ї квал ім етр ії та  отрим ання необхідної 
інф орм ац ії (наукових  ф ак т ів ) для об грунтован ого  управління якістю  
підготовки спеціалістів неможливі без спеціально організованої педагогічної 
процедури —  контроля якості навчання і якості знань. При цьому контроль 
якості навчання п ередбачає ан ал із усіх сторін  навчального процесу, а 
контроль якості знань —  їх оезультативності за чітко визначеними цілями. 
Розглянемо дану проблему стосовно контролю  якості знань студента.

Дослідження п оказую ть, що основними цілями контролю  знань є:
—  визначення ступеня досягнення мети навчання:
—  виявлення ставленн я студентів  до навчальної праці, труднощів і 

ускладнень, які виникаю ть при навчанні;
—  стимулю вання сам остійної творчої д іяльності студентів;
—  отримання інф ормації, необхідної для управління процесом навчання, 

для вдосконалення методики викладання і організаційних форм пізнавальної 
діяльності студентів.

Зазн ачен і цілі кон троля знань в ідображ аю ть  д ек ілька  його сторін: 
к о н т р о л ю ю ч у  (в и м ір ю ю ч у ) , в и х о в н у  і н а в ч а ю ч у . Усі ці сто р о н и  
взаєм опов’язані, але у кож ній  мож на виділити елем ент управління.

А наліз досвіду і проведені дослідж ення показую ть, що контроль знань 
як механізм управління як істю  підготовки спеціалістів грунтується на таких 
принципах.

—  П овн ота к о н т р о л ю , щ о п ер ед б ач ає  охо п лен н я  контролем  усіх 
студентів у процесі навчання, а тако ж  усіх складових певного наукового 
ф ак ту . Цей принцип необхідний для забезпечення ф ун кц ії зворотного 
зв 'язк у .

—  П лановість кон тролю , що враховує весь обсяг контролю  з даної 
дисципліни: за зм істом , рівнем, витратами часу і термінами проведення.

—  Д остовірність результатів  контролю , що є суттєвим  для навчальних 
і виховних цілей.

—  О б 'є к т и в н іс т ь  к о н г р о л ю . Ц ей п рин ц ип  за б е зп е ч у є  усунення 
с у б ’є к т и в н о го  ви л и ву  в и к л ад ач ів  на р е зу л ь т а т и  кон тролю . Вимоги 
о б ’єк ти вн о ст і р еа л ізу ю ть ся  через відповідну розробку  контрольного 
навчального матеріалу і оц інкою  знань студентів на основі цього матеріалу.

—  Д иф еренційованість контролю  за рівнем, що передбачає дотримання 
відповідності глибини (рівня) контролю  тим цілям, які визначалися для 
ви вч ен н я  н ав ч а л ь н о го  м а т е р іа л у , що к о н т р о л ю є т ь с я . Н еобхідність 
з а зн а ч е н о г о  п ри н ц и п у  о б у м о в л е н а , п о -п ер ш е , р ізн и м и  завданням и 
у п равл ін н я (ц ілям и і р івн ям и ), які с тавл я ться  при вивченні окремих 
дисциплін, і, по-друге, самою  логікою  процесу навчання, що полягає у 
помірному нарощуванні знань.
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 А втоматизація контролю  знань, т о б т о  застосування технічних засобів
з урахуванням мети контролю  і специф іки  навчального матеріалу, що 
контролю ється.

—  П ростота організаційних форм проведення контролю . За  своєю  
формою система контролю  повинна бути організована так, щоби скоротити 
затрати часу викладачів і студентів.

Під час контролю знань визначається ступінь відповідності рівня (цілей) 
навчання з даного курсу рівню  його засвоєння студентам и. З  м етою  
підвищення еф ективності управління якістю  навчання доцільно кожній 
дисципліні розробити узгоджені з цілями навчання і розвитку:

—  критерії та показники якості знань, умінь та навичок студентів з 
предмета;

—  систему показників якості та умов їх застосування для забезпечення 
досягнення заданого рівня підготовки фахівців з даної дисципліни;

—  методи і орган ізац ійн і ф орм и контролю  якості знань, умінь та 
навичок.

Е ф екти вн ість  ф ун кц іонуван н я б удь-якого  уп равл ін ського  процесу 
можна встановити тільки  відносно до певних критеріїв і норм, а також  з 
урахуванням конкретних умов розвитку процесу, що управляється. Цей 
процес —  це навчально-виховний процес кож ної конкретної спеціальності. 
Критерії і норми повинні охоплю вати всі сторони управлінської діяльності 
даного процесу.

Проведені дослідження з досвіду роботи ф ахівців з проблем управління 
якістю  підготовки спеціалістів [6, с.7-11] дозволяю ть нам виділити три 
групи критеріїв:

а) критерії якості функціонування систем проф есійної підготовки;
б) критерії якості свободи творчого розвитку  системи проф есійної 

підготовки;
в) критерії якості науково-методичного і інф ормаційного забезпечення 

професійної підготовки.
Кожний з названих критеріїв має свої показники, джерела отримання необ

хідної інформації. В основу критеріального підходу до управління якістю  
підготовки спеціалістів маю ть бути покладені ідеї та методи педагогічної 
кваліметрії, що відображ аю ть цілісний підхід до процесу вимірю вання, 
оцінювання й оцінки якості як педагогічного процесу, так і його результатів.
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