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Олексін Ю.П.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗОВНІШНЬОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
У НАВЧАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Рівненська обл., м. Рівне, вул. В.Чорновола, буд.74, 33028
Oleksyn Y.P.
THE THEORY AND THE PRACTICE OF EXTERNAL DIFFERENTIATION
IN TEACHING HIGH SCHOOL STUDENTS
Rivne regional in-service teacher training institute ,
Rivneregion, Rivne , Chornovil Street, 74, 33028

Анотація. У статті аналізується вітчизняний досвід зовнішньої
диференціації навчання історії шляхом уведення факультативних курсів та
часткового впровадження у процес організації профільного навчання в старшій
школі.
Ключові слова: зовнішня диференціація, профілі навчання, факультативні
заняття.
Abstract. In the article the national experience of external differentiation in
teaching history through the creation of specialized classes with in-depth study of the
subject, the introduction of optional courses and partial implementation in the
process of organization the profile education in a high school is analyzed.
Key words: external differentiation, training profiles, extracurricular activities.
Вступ.
Вітчизняна школа має чималий досвід зовнішньої, зокрема профільної
диференціації навчання
історії. Успішне
уровадження
зовнішньої
диференціацій неможливе без аналізу вітчизняного досвіду з даної теми, у тому
числі проблем уведення факультативних курсів та часткового впровадження у
процес організації профільного навчання в старшій школі.
Огляд літератури.
Проблеми теорії
і практики зовнішньої диференціації у навчанні
старшокласників в контексті компетентнісно зорієнтованого навчання історії
була актуальною на різних етапах розвитку вітчизняної педагогічної науки і
практики. На різних етапах існування вітчизняної школи можемо спостерігати
певну динаміку розвитку теорії і практики диференційованого навчання історії.
Проблеми диференціації навчання на різних етапах розвитку школи
досліджували Л. Бущик, Т. Вожегова, Т. Захаренко та ін.
Проблематика теорії і практики диференціації й індивідуалізації навчання
знайшла відображення в дослідженнях М. Богуславського, М. Гончарова, М.
Дайрі, Е. Плауде, Х. Паламегса та ін., якими описані підходи до запровадження
диференційованого навчання історії, особливостей змісту і методів навчання
історії у профільній школі тощо.
Основний текст.
Корені профільного навчання на землях України сягають 1804 р., коли був
Научные труды SWorld
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прийнятий «Статут навчальних закладів, підвідомчих університетам», згідно з
яким передбачалося три види загальноосвітніх шкіл: парафіяльні, повітові
училища та гімназії.
У 1852 р. були створені три типи гімназій: з вивченням грецької мови,
законознавства, природознавства. Це можна вважати першою спробою
законодавчого введення диференційованого навчання, яке на практиці
реалізовувалася двома шляхами: створенням різних типів середньої
загальноосвітньої школи, що надає випускникам різні можливості продовження
освіти у вищій школі; організацією в кожній школі низки відділень з особливим
навчальним планом для кожного з них.
Подальший розвиток профілізації навчання в школах починається з 1864
р., коли відповідним Указом гімназії розділили на класичні та реальні. Тільки
класична гімназія відкривала випускникам шлях до університету.
Такий порядок проіснував до затвердження в 1871 р. нового Статуту,
згідно з яким усі гімназії стали класичними з вивченням латинської та грецької
мов і восьмирічним курсом навчання, реальні гімназії перетворили на реальні
училища з шестирічним курсом навчання.
У 1915 р. в ході спеціальних нарад із реформування середньої освіти була
визнана необхідність профілізації навчання (вибір профілів значно залежав від
місцевих умов). На нарадах висловлювалася думка, що навчання в профільних
гімназіях не повинно вирішувати наперед характер майбутньої професійної
діяльності випускників, а лише вказувати напрямок їх подальшої освіти.
У цілому, середня освіта того часу була суворо диференційована.
Безпосередньо в університет або інші вищі навчальні заклади могли вступати
лише випускники гімназій. Випускники реальних училищ мали право вступати
лише в технічні вузи, а для вступу до університету мали здавати додатковий
іспит.
Новий імпульс ідея профільного навчання одержала в 1915–1916 рр.
Відповідно до реформи школи, задуманої міністром освіти П. Ігнатьєвим,
система освіти в гімназіях повинна була будуватися таким чином: на другому
ступені (починаючи з 5 класу) передбачалася фуркація за трьома напрямками:
а) новогуманітарна загальноосвітня школа (одна нова мова, поглиблена
історико-філологічна освіта);
б) гуманітарно-класична освітня школа (одна нова і одна давня мови, що
вводяться за рахунок скорочення викладання математики);
в) формально-реальна школа (одна нова мова з переважанням природноматематичної освіти).
Гімназіям дозволялося вводити у себе факультативне вивчення низки
навчальних дисциплін. Однак ця реформа освіти не була схвалена урядом, і
Микола II не затвердив її проект.
У 1917 р. створений Державний комітет з народної освіти при МНО
Тимчасового уряду запропонував новий зміст шкільної освіти. Насамперед, це
виокремлення провідних галузей знань: природознавство (фізика, хімія,
зоологія тощо), людинознавство (рідна мова і література, історія),
суспільствознавство (пропедевтичний матеріал із соціології, політичної
Научные труды SWorld
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економії і законознавства), математика [1, c. 35].
Із початком зовнішньої профільної диференціації навчання у
новоствореній радянській школі інтегрований курс суспільствознавства
залишався незмінним для всіх профілів. Так, у 1925 р. Колегія Наркомосу
РРФСР прийняла рішення про реорганізацію другого концентру школи ІІ
ступеня (восьмий і дев’ятий роки навчання) «в напрямку його професіоналізації
(практизації)» [1, с. 37].
Програми державної вченої ради (ДВР) 20-30 рр. стали першим
радянським досвідом створення диференційованих програм стосовно різних
типів шкіл (ФЗС, ШКМ, робфаки, загальноосвітня міська і сільська), що
враховували місцеву і національну специфіку, насичували навчальний матеріал
краєзнавчими знаннями [1, c. 5].
Але, незважаючи на те, що було виділено кілька видів професійної
підготовки, схеми ДВР передбачали однакову програму з суспільствознавства,
яка повинна була стати певною теоретичною основою для учнів різної
профільної спрямованості [2, с. 196].
Перша Всеросійська конференція шкіл (1925 р.) зазначила в резолюції, що
характерними рисами програм ДВР для першого концентру школи ІІ ступеня є:
комплексність різноманітних суспільних дисциплін, об’єднаних у центральну
суспільствознавчу дисципліну, яка містить у собі елементи соціальноекономічного, історичного й географічного порядку; орієнтація на сучасність
не тільки як на проблему сучасного і майбутнього соціалістичного будівництва,
але і як на арену безпосередньої практичної діяльності майбутніх суспільних
робітників; краєзнавча основа, що визначалась як вивчення і участь школи та
учнів у роботі з перетворення виробничо-суспільних і культурних відносин
свого району; підкреслення важливості й необхідності вивчення сучасності і
краєзнавчого матеріалу в їх історичному розвиткові, причому історія не має
самодостатнього значення, а використовується насамперед для поглибленого
вивчення сучасних явищ і перспектив їх розвитку [2, с. 211].
Ідея зовнішньої диференціації навчання вперше після 20-х рр. почала
матеріалізовуватися в практиці радянської школи з 1958 р. після прийняття
Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток
системи народної освіти в СРСР». У школах стало впроваджуватися виробниче
навчання. У старших класах учні отримували одночасно закінчену середню
освіту (вивчення загальноосвітніх предметів) і професійну підготовку для
роботи в одній із галузей народного господарства й культури. Власне, це були
ті ж профухили 1920-х рр., але в нових суспільних умовах.
Навчання велося спочатку за трьома напрямами: фізико-технічним,
природничо-агрономічним і гуманітарним. Потім з’явилися біолого-технічний і
хіміко-технічний профілі. Передбачалося, що формування політехнічного
світогляду дозволить школярам безпомилково здійснювати свідомий вибір
професії. Слід зазначити, що комплектування цих напрямів проходило з
урахуванням і відповідно до інтересів і схильностей учнів. Однак у більшості
шкіл набір пропонованих професій був обмежений і найчастіше мав
випадковий характер.
Научные труды SWorld

6

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Педагогика, психология и социология

У 1957 р. АПН виступила ініціатором проведення експерименту із
запровадження диференційованого навчання в межах факультативних занять.
Оскільки радянська школа з її жорсткою регламентованою системою була
слабо пов’язана з життям і не відповідала не тільки демократичним
устремлінням суспільства, а й вимогам науково-технічного прогресу, ідеї
ініціаторів та організаторів експерименту із введення фуркації у старших
класах загальноосвітньої школи (М. Мельникова, О. Арсеньєва, М. Гончарова
тощо) певним чином були співзвучні згаданому Закону [3].
На початковому етапі експеримент виявив ефективність факультативних
занять. Проте потім результативність цієї форми занять за вибором учнів
знизилася через недостатнє матеріальне забезпечення, слабке науковопедагогічне обґрунтування.
Новий етап упровадження елементів диференціації та профілізації
започаткувала постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада
1966 р. «Про заходи подальшого поліпшення роботи середньої
загальноосвітньої школи». Були введені факультативні заняття (починаючи з 7
класу, на вибір), а також організовані школи (класи) з поглибленим
теоретичним і практичним вивченням окремих предметів. Вибір тієї чи іншої
форми навчання визначався інтересом учнів. Це не суперечило принципам
єдиної радянської школи. Уведення в навчальний план занять з поглибленого
вивчення окремих предметів (за вибором школярів) збіглося у часі з переходом
до загальної середньої освіти молоді.
Як зазначали автори методики навчання історії (1978 р.), «факультативні
заняття з історії стали якісно новою формою масової диференціації навчання, у
якій зберігаються всі переваги єдиної політехнічної загальноосвітньої школи.
Водночас вони підвищують рівень освіти, повніше відображають сучасні
досягнення науки, створюють ефективні умови для індивідуалізації навчання і
творчої самостійної роботи. Факультативи готують школярів до подальшої
освіти й самоосвіти, до свідомого вибору професії відповідно до потреб
суспільства та особистих даних кожного учня» [4, с. 174–175].
Факультативні заняття стали новою формою диференціації навчання,
сприяли його індивідуалізації, розвитку творчої самостійності школярів,
підготовки їх до продовження освіти й самоосвіти. Вони посилювали роль
школи у професійній орієнтації учнів з урахуванням їхніх особистих інтересів,
бажань і схильностей, установили певні мости між загальною освітою і
майбутньою спеціальністю молодої людини, як вдало охарактеризував їхнє
місце вчений-дидакт О. Арсеньєв.
Створення факультативів з історії починалося з підготовки проектів їх
програм, випереджального експерименту, організації занять в окремих школах.
Адміністрація школи, учителі могли вносити в приблизну тематику курсів
зміни з урахуванням інтересів учнів і підготовленості вчителя.
У багатьох школах країни йшли продуктивні пошуки вдосконалення змісту
й методики проведення факультативів. Їх організація і перші кроки
контролювалися Міністерством освіти, АПН СРСР.
Зрештою схвалення отримали такі програми факультативів: «Історія
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російської культури ІХ–ХVІІ ст.», «Актуальні проблеми міжнародних відносин
і зовнішньої політики СРСР на сучасному етапі», «Сторінки бойового минулого
нашої країни», «З історії Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу та
Другої світової війни». Пізніше коло тем значно розширилося. З’явилися
факультативи з історії рідного краю, основ археології, музеєзнавства,
краєзнавства. До середини 1980-х рр. їх налічувалося більше двох десятків.
За своїми організаційними принципами факультативні курси займали
проміжне місце між обов’язковими і необов’язковими (позакласними)
заняттями. Необов’язковість вивчення факультативних курсів – риса, яка
об’єднує їх з різноманітними формами позакласної роботи. Наявність єдиних
програм із певною тематикою, уведення їх у навчальний план, постійний склад
учнів у групі робили їх схожими із заняттями з вивчення обов’язкових курсів з
історії.
Факультативи були покликані задовольняти інтерес учнів до вивчення
історії, вирішувати проблеми профорієнтації як в напрямку стимулювання
продовження навчання (у ВНЗ, середніх спеціальних навчальних закладах
гуманітарного профілю), так і безпосереднього залучення випускників у сферу
практичної діяльності (у музеях, архівах, бібліотеках, будинках культури тощо).
Водночас вони забезпечували вищий теоретичний рівень вивчення історії на
базі самостійної роботи учнів із різноманітними джерелами знань, сприяли
поглибленню світоглядного змісту навчання та формування установки на
самостійне отримання знань.
Факультативні заняття також створювали додаткові можливості для
розвитку та виховання школярів, у тому числі за рахунок залучення матеріалу
суміжних
навчальних
дисциплін:
літератури,
суспільствознавства,
образотворчого мистецтва (на уроках на це часто часу не залишалося).
Історія у порівнянні з іншими предметами за охопленням учнів
поступалася математиці, фізиці, хімії, російській мові та літературі, але
випереджала біологію, географію (1973 р.) [5]. Це не зовсім адекватно
відображало справжнє ставлення старшокласників до історії, їхній інтерес до
цього предмета і бажання його поглибленого вивчення. Анкетування,
проведене в низці областей, засвідчило: не менше 30–40% старшокласників
хотіли б відвідувати факультативи з історії [5]. Отже, виявилася невідповідність
між попитом учнів і задоволенням його школою.
Такий стан був викликаний низкою причин, як об’єктивних, так і
суб’єктивних. По-перше, занадто мало часу було відведено на підготовчу
роботу (була потрібна психологічна перебудова ставлення керівників народної
освіти і частини директорів та вчителів до факультативів, створення в школах
необхідної навчально-матеріальної бази, наявність теоретично і методично
підготовлених кадрів для такої роботи).
По-друге, не всі вчителі історії правильно зрозуміли завдання
факультативних курсів. Замість поглиблення знань, розвитку інтересів і
здібностей учнів, залучення їх до пошуково-дослідницької, творчої діяльності
вони задовольнялися проведенням додаткових занять за матеріалами основних
курсів або (що ще гірше) «натаскуванням» учнів до іспитів.
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Очевидно, що все це не могло сприяти підвищенню авторитету
факультативів. Прямим наслідком такого підходу в більшості випадків були
низький рівень і шаблонна форма проведення занять, що нерідко призводило до
розпаду факультативних груп [6]. Видається, що багато в чому поширення
факультативів стримувала і недостатня забезпеченість учителів спеціальними
навчальними й методичними посібниками до курсів, і відсутність спеціальних
навчальних книг для учнів.
Прикметною особливістю більшості факультативних курсів з історії було
суттєве зростання питомої ваги самостійної роботи, проблемний характер
установок і завдань, що враховують індивідуальні особливості і схильності
учнів (практикуми, семінари, екскурсії, конференції, пошуково-дослідницька
діяльність і т. д.). На таких заняттях успішно, як правило, вирішувалися і
завдання формування умінь доводити, переконувати.
Наприкінці 70-х рр. у школах СРСР діяло більше десяти факультативних
курсів з історії. Перш за все, це ідеологічно спрямовані курси: «Основні
проблеми вітчизняної історії XIX–XX ст.», «Твори В. Леніна про три революції
в Росії», «КПРС – керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства»,
«Сучасний міжнародний комуністичний і робітничий рух».
Важливу роль у військово-патріотичному вихованні школярів відігравав
курс з проблем воєнної історії: «Сторінки бойового минулого народів нашої
країни», «З історії вітчизняного і зарубіжного військового мистецтва», «З
історії Другої світової та Великої Вітчизняної воєн».
Інтерес старшокласників до зовнішньополітичних питань, до сучасності
мав задовольняти курс «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики
СРСР».
Питанням культури були присвячені курси: «Історія російської культури
IX –початку XX ст.», «Світова художня культура нового і новітнього часу».
У республіках існували також факультативи з історії союзної республіки,
рідного краю, курс «Основи краєзнавства».
Система факультативів з історії в основному дозволяла враховувати різні
інтереси учнів та підготовку вчителя. Більшість факультативів були тісно
пов’язані з основними навчальними предметами, забезпечені літературою,
джерелами,
додатковими
матеріалами.
Учитель
мав
можливість
використовувати хрестоматії, мемуарну та наукову літературу. Різноманітна
проблематика, велика питома вага самостійної роботи, тісний зв’язок із
краєзнавством – усе це мало стимулювати інтерес школярів, дозволяло широко
організовувати пошукову діяльність, розвивати їх творчі здібності [4, с. 175].
Водночас статистичний аналіз кінця 70-х рр. свідчив, що охоплення учнів
факультативами з історії в середньому по країні був менше 10% від загальної
кількості всіх учасників факультативів.
Результати обговорення та аналіз.
Науковці, які досліджували окреслену проблему, акцентують увагу на
тому, що школа повинна бути пристосована до індивідуальних можливостей
дітей шляхом поділу учнів за їхніми здібностями та нахилами, а прийоми й
методи викладання мають відповідати їхнім індивідуальним особливостям.
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Факультативні заняття також створювали додаткові можливості для
розвитку та виховання школярів, у тому числі за рахунок залучення матеріалу
суміжних
навчальних
дисциплін:
літератури,
суспільствознавства,
образотворчого мистецтва.
Особливістю більшості факультативних курсів з історії було суттєве
зростання питомої ваги самостійної роботи, проблемний характер настанов і
завдань, що враховували індивідуальні особливості і схильності учнів
(практикуми, семінари, екскурсії, конференції, пошуково-дослідницька
діяльність і т. ін.)
Заключення і висновки.
Отже, набутий вітчизняний досвід зовнішньої диференціації навчання
історії шляхом уведення факультативних курсів є цікавим для осмислення та
часткового впровадження у процес організації профільного навчання в старшій
школі.
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Анотація. У статті розглядаються історичні витоки проблеми
екологічного виховання учнів з інтелектуальними вадами, підкреслено його
корекційну спрямованість, засвідчено досить обмежений обсяг напрацювань і
здобутків у цій галузі.
Ключові слова: екологічне виховання, діти з інтелектуальними вадами,
корекційне навчання, природознавчий матеріал.
Abstract. The article examines the historical origins of the problem of ecological
education of students with intellectual disabilities, underlined its corrective
orientation, demonstrated a very limited amount of developments and achievements
in this field.
Key words: environmental education, children with intellectual disabilities,
correctional education, natural material.
Вступ.
Питання екологічного виховання, з одного боку, належать до відносно
нових у корекційно-методичній науці. Це стосується і самого гуманістичного,
духовного спрямування викладання природознавчих дисциплін, обумовленого
панівною наразі екоцентричною суспільною парадигмою розвитку, і
використовуваної термінології. З іншого боку, потреба виховання любові до
природи, бажання оберігати та примножувати її питомі багатства, естетично
сприймати традиційно обговорювалася в спеціальній педагогічній,
психологічній, методичній науці, її важливість та актуальність повсякчас
зауважували науковці, які присвячували свої праці методиці виховання. На
сьогодні ж екологічні проблеми виходять на перший план у всіх галузях науки і
освіти, підпорядковуючи собі зокрема й різні ланки організації корекційновиховного процесу в спеціальній загальноосвітній школі, вимагаючи уваги до
себе саме в такому екоцентричному тлумаченні.
Огляд літератури.
Упродовж останнього десятиліття в Україні активно досліджуються
проблеми екологізації освіти в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
При цьому в спеціальній педагогіці й психології України питання екологічного
виховання, становлення екологічної культури, свідомості, мислення тощо
розумово відсталих учнів предметом окремого дослідження не поставали, тож, і
вагомих напрацювань у цій галузі наразі не зауважено, хоча, безсумнівно,
питання природоохоронного виховання та екологізації освіти в допоміжних
школах дотично до інших наукових проблем висвітлено в доробках українських
дослідників і минулого, і сучасності.
Результати наукових пошуків засвідчують, що перелік українських
дефектологів, праці яких сьогодні можна тлумачити як дотичні до екологічної
проблематики, відкривають імена професорів А. П. Володимирського (1875 –
1936), А. М. Гольдберг (1913 – 1985), П. Г. Мельникова (1882 – 1948),
І. П. Соколянського (1889 – 1960), О. М. Щербини (1874 – 1934); доцентів
О. І. Скороходової (1914 – 1982), О. М. Смалюги (1893 – 1957),
Р. Г. Краєвського (1897 – 1982) та інших відомих українських науковців кінця
ХІХ – початку ХХ ст. Провідною ідеєю, яку вони одностайно обстоювали,
розробляючи різні напрями дефектологічної науки, була доцільність
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«природознавчого підходу» до дитини з недоліками психофічного розвитку, що
для декого з учених спричинювала репресії та переслідування з боку влади. На
теоретичні положення цих українських науковців почасту посилалися відомі
зарубіжні та російські колеги.
Вочевидь, що тлумачення «природознавчого» підходу в педагогіці
А. П. Володимирського, І. П. Соколянського, О. М. Щербини та ін. не мало
безпосереднього
стосунку
до
викладання
пририродознавства
чи
природоохоронного виховання учнів, однак обстоювані ними теоретичні
положення нині відображаються в популярній у спеціальній педагогіці теорії
екологічного підходу до «особливої» дитини. З огляду на необхідність зв’язку
проголошуваних учням теоретичних екологічних положень та демонстрації їх
практичного втілення в процесі навчання ця теорія видається необхідним
компонентом організації процесу формування екологічної культури учнів
спеціальних загальноосвітніх шкіл, що дозволяє інтерпретувати праці цих
українських науковців минулого як передумови сучасного процесу цілісного
екологічного виховання розумово відсталих дітей.
Наступний важливий в плані розвитку теоретико-практичних основ
екологічного виховання в нашій країні етап знаменується педагогічною
діяльністю видатного українського педагога В. О. Сухомлинського (1918 – 1970
гг.), який приділяв значну увагу вихованню природою, зокрема й розумово
відсталих учнів. Талановитий педагог не уявляв розвиток мовлення учнів і без
активного спілкування з природою і радив найчастіше проводити з дітьми
екскурсії у ліс, на річку, поле, луг, – зауважує сучасна дослідниця творчості
педагога С. В. Іноземцева. Описуючи шляхи залучення розумово відсталих
дітей
до краси
природи,
В. М. Синьов
високо
оцінює
досвід
В. О. Сухомлинського щодо виховання та розвитку «особливих» дітей засобами
природи, указує, що видатний педагог називав її нічим незамінним джерелом
їхнього емоційного розвитку, емоційної культури.
Досліджуючи форми й методи природоохоронної роботи в Павлиській
школі, М. І. Ситник виокремлює основні її організаційні напрями – навчальну й
позанавчальну форми; духовно-споглядальний, науково-самоосвітній і
практично-конструктивний характер змісту цієї роботи. За результатами
вивчення методів природоохоронної роботи дослідниця зауважує, що видатний
педагог застовував як традиційні (екскурсію, казки про природу, природні
свята та ін.), так і нестандартні методи: уроки мислення в природі, «Куточки
краси», слухання музичних творів про явища природи, створення фантастичних
порівняльних образів, розв’язування задач з живого задачника природи, творчі
малюнки предметів та явищ природи, спілкування з природою як засіб пізнання
і співпереживання, у якому чільне місце посідала праця учнів, безпосередньо
пов’язана з практичною діяльністю з охорони природи.
Л. М. Фенчак дійшла висновку, що В. О. Сухомлинський практично
створив систему екологічного виховання школярів, основними компонентами
якої були природовідповідність, заняття на лоні природи та природоохоронна
діяльність. Хоча науковець і не використовував терміну «екологічне
виховання», його погляди, на думку дослідниці, є фундаментом науковоНаучные труды SWorld
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теоретичного обґрунтування екологічної освіти молоді.
Відтак теоретичне вивчення проблем природоохоронного виховання в
допоміжній школі України, так же, як і в Росії, Білорусії та ін., розпочалося від
повоєнних років і мало здебільшого вузькодисциплінарний характер
(Т. Є. Титовець), тобто пов’язувалося з вирішенням методичних проблем
викладання природознавчих дисциплін, насамперед природознавства й
географії.
1955 роком датовано повоєнну працю, присвячену натуралістичному
навчанню й вихованню учнів допоміжних шкіл, – «Організація та проведення
екскурсій в природу і сільське господарство в допоміжній школі». Її автор –
професор Д. Л. Сергієнко – один із фундаторів юннатівського руху в Україні,
директор Республіканської станції юних натуралістів упродовж 25 років.
До завдань роботи на станції зокрема включалися і питання
природоохоронного виховання. Так, Н. В. Постоюк – дослідниця науковотворчої спадщини Д. Л. Сергієнка – зазначає, що в 1934 – 1940 рр. учнями з
юннатських гуртків спільно з ученими і фахівцями сільського господарства
проводилася значна активна робота в хатах-лабораторіях, здійснювалося
шефство над молодняком сільськогосподарських тварин, у центрі уваги було
питання охорони природи, насадження садів, лісів тощо.
Дослідники цього етапу юннатівського руху в Україні зауважують, що
станом на 1940 рік в Україні працювало 4 тисячі гуртків юннатів, які
об’єднували 45 тисяч учнів. За результатами наукових пошуків
В. В. Вербицького, Д. Л. Сергієнко разом зі своїми вихованцями заклали на
станції сад із понад 50-ма сортами плодових дерев, дендрологічний парк,
парники, квітники, збудували крільчатник і пташник, метеорологічний
майданчик. Усе це проходило в межах роботи учнів, зокрема й розумово
відсталих, у гуртках юних овочівників, садівників, метеорологів, кролівників,
птахівників, квітникарів.
У
доробку
відомого
українського
науковця,
присвяченому
натуралістичному вихованню учнів допоміжних шкіл, окреслюються основні
організаційні положення щодо проведення екскурсій із розумово відсталими
дітьми, подається їх класифікація, структурні та методичні особливості,
сформульовано рекомендації щодо місця та тематичного спрямування
екскурсій залежно від віку розумово відсталих підлітків (5 – 8 кл).
Наступним кроком у розвитку питань екологічного виховання на уроках
природознавчого циклу в допоміжній школі України став навчальний посібник
В. І. Бондаря «Шляхи підвищення ефективності засвоєння природничих
знань учнями допоміжної школи» (1969). У ньому автор приділяє увагу
методично - корекційним питанням формування в розумово відсталих учнів
блоку природничих уявлень і понять, проте, дотично до цього, наголошує і на
необхідності виховувати в таких учнів поважне ставлення до природи, бажання
охороняти її: «Програма з природознавства ставить перед допоміжною школою
завдання сприяти загальному розвиткові учнів, зокрема корекції недоліків
розумового розвитку; забезпечити правильне розуміння явищ природи,
попереджати виникнення в учнів неправильних уявлень про явища природи;
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виховувати в них любов до природи і бережливе ставлення до неї; формувати в
учнів уміння вміння і навички вирощування й догляду за рослинами».
Докладну характеристику уроків природознавства в допоміжній школі, а
також методичні рекомендації щодо організації на них якісного корекційно розвиткового процесу подали В. М. Синьов та Л. С. Стожок у праці
«Корекційна робота на уроках географії та природознавства у допоміжній
школі» (1977 р.). Науковці зокрема вказали, що «корекційні цілі викладання
предметів природничо-географічного циклу можуть бути досягнуті лише за
умови дотримання спеціальних вимог до уроків із цих предметів на всіх етапах
опанування школярами природничого та географічного матеріалу».
Надалі в плані дотичності до питань природоохоронного виховання учнів з
інтелектуальними вадами у вітчизняній науці хронологічно простежується у
низці досліджень кінця ХХ – початку ХХІ ст.: В. О. Липа «Використання
символічної наочності в навчанні географії учнів допоміжної школи» (1982),
Л. А. Співак «Корекційна спрямованість фенологічних спостережень в старших
класах допоміжної школи» (1989), Малюхова Н. І. «Особливості конкретизації
уявлень слабозорих розумово відсталих учнів про оточуючий світ (на основі їх
предметно-практичної діяльності)» (1999), Мякушко О. І. «Психологічні
особливості засвоєння природничого матеріалу молодшими школярами з
порушенням мовленнєвого розвитку» (2005), Дробот Л. С. «Формування
санітарно-гігієнічної культури в розумово відсталих учнів у процесі навчання
соціально-побутового орієнтування» (2006), Блеч Г. О. «Дидактичні умови
забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів».
Змістовий аналіз цих досліджень щодо наявності та ступеня розробки в в
них проблем формування екологічної культури учнів з інтелектуальними
вадами під час опанування ними природничого матеріалу засвідчує, що їх
представленість збільшується, хронологічно пропорційно до змін суспільної
парадигми з антропоцентричної на екоцентричну, тобто у напрацюваннях 80 –
90-х рр. минулого століття цим питанням приділяється значно менше уваги, ніж
у працях від 2000 року, автори яких уже не лише згадують про доцільність
екологічного виховання під час викладання природознавчого матеріалу, але й
пропонують конкретні шляхи його організації.
Вагомим кроком у зверненні спеціальної педагогіки та методики
корекційного навчання до питань екологічного виховання стали методичні
рекомендації Л. С. Стожок «Екологічне виховання учнів допоміжних шкіл»
(1991 р.), що вміщують основні поняття екологічного виховання. Переважно ці
рекомендації ґрунтуються на відпрацюванні в учнів з інтелектуальними вадами
природознавчих умінь і навичок, практичними завданнями трудового характеру
в природі чи із природним матеріалом.
Узагальнивши ці та інші напрацювання з екологічного виховання в
допоміжній школі, колектив авторів – Я. П. Дідух, О. Т. Крижанівська,
О. Т. Попович, Ю. О. Войтюк – розробили методичні рекомендації для вчителів
спеціальних навчальних закладів «Екологічна стежка» (2001 р.), у яких подали
докладну характеристику цього методу екологічного виховання, його
різновиди, порядок застосування та методичні поради для кожного з етапів
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запровадження, конкретизувавши наведені теоретичні положення в
практичному додатку – розробках занять на екологічній стежці.
Заключення та висновки.
Огляд передумов та витоків в Україні екологічного виховання учнів з
інтелектуальними вадами засвідчує, що упродовж ХІХ – ХХ століть питання
формування в них природоохоронних установок розглядалося лише дотично до
інших наукових проблем, зокрема в межах «природознавчого підходу» в
педагогіці В. А. Володимирського, І. П. Соколянського, О. М. Щербини та ін., а
також супроводжувало різноаспектні дослідження з методик корекційного
навчання природознавства та географії. При цьому в представленості в цих
дослідженнях екологічного складника спостерігається позитивна динаміка, що
хронологічно наслідує зміни суспільної парадигми розвитку – від
антропоцентричної, алярмістської до екоцентричної, природоохоронної.
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Анотація.
В
статті
розкривається
вивчення
особливостей
сенсомоторного розвитку дітей з вадами інтелектуального розвитку.
Зроблено аналіз наукових праць з проблеми психофізичних основ
сенсомоторного розвитку розумово відсталих учнів в умовах трудової
діяльності.
Ключові слова: розумово відстали учні, трудове навчання, сенсорні
процеси, генезис сприймання, формування сенсомоторної навички,
сенсомоторний розвиток.
Abstract. In the article the study of the characteristics of sensory-motor
development of children with impaired intellectual development. The analysis of
scientific papers on the problem of psychophysical sensorimotor bases of mentally
retarded students in terms of employment.
Keywords: mentally retarded pupils, employment training, sensory processes,
the genesis of perception, the formation of sensorimotor habit, sensorimotor
development.
Вступ. Реформування спеціальної школи може досягти успіху за умови
ґрунтовного вивчення, об’єктивної оцінки та творчого переосмислення
оптимального поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання.
Для педагогічної науки характерним є підхід до праці, в якій створюються
найбільш сприятливі умови для органічного зв’язку і взаємного проникнення
мислення, практичної діяльності і емоцій людини. Виготовлення певного
продукту вимагає від людини не лише фізичних навантажень, але й виконання
визначених розумових операцій, спрямованих на усвідомлення мети, вибір
матеріалів, інструментів і здійснення цілеспрямованих дій. В процесі трудової
діяльності у учнів удосконалюються сенсорні, розумові та рухові операції. При
виконанні практичного завдання формуються найбільш раціональні рухи, тонкі
чуттєві диференціювання різних ознак (форми, кольору, просторової орієнтації,
звуків, тощо). Саме тому в теорії та практиці олігофренопедагогіки, на всіх
етапах її розвитку, велике значення приділялося праці, як предмету навчання,
як методичному прийому і засобу впливу на хід розвитку розумово відсталих
учнів.
Огляд літератури. Одним з найважливіших факторів інтелектуального,
фізичного та морального розвитку учнів є формування у них сенсомоторної
сфери в процесі занять ручною працею. В той же час, розвиток сенсомоторних
процесів відіграє суттєву роль в удосконаленні трудової діяльності школярів.
Процес праці тісно пов’язаний з кінестетичними відчуттями, з м’язосуглобною
роботою руки і пальців. У цьому процесі беруть участь механізми зоро-рухової
координації. Одночасність зорового і рухового контролю має особливе
значення при виконанні трудового завдання.
Між тим дослідження сучасних дефектологів свідчать про те, що
вирішення загальних та спеціальних задач допоміжної школи досягається зі
значними труднощами, обумовленими особливостями пізнавальної діяльності
розумово відсталих учнів. Недорозвиток сенсорних орієнтовних процесів
утруднює
формування
рухової
навички.
При
цьому
в
теорії
олігофренопедагогіки і шкільній практиці відмічається, що темпи розвитку
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розумово відсталої дитини можуть бути значно прискорені, якщо сенсомоторне
виховання буде здійснюватися у тісному взаємозв’язку з практичною
діяльністю (В. Бондар, Г. Мерсіянова, Н. Павлова, Б. Пінський, О. Хохліна).
Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. відзначали, що
формування психічних процесів і, особливо сприймання, в онтогенезі людини
відбувається в результаті активного засвоєння нею суспільного досвіду,
накопиченого поколіннями і відображеного у вигляді загальноприйнятих
систем сенсорних еталонів, таких як мовні звуки, геометричні форми,
кольоровий спектр. Кожен індивід протягом дитинства засвоює такі системи як
неорганізовано, стихійно, так і в процесі цілеспрямованого навчання.
Дослідження з генезису сприймання (О. Леонтьєв, В. Ананьєв,
О. Запорожець, В. Зінченко, Л. Венгер та ін.) свідчать про те, що сенсорні
процеси уявляють собою своєрідні орієнтовно-дослідницькі дії, які
обслуговують практичну та пізнавальну діяльність дитини і формуються на
основі матеріальних практичних дій.
Положення І. Сеченова та І. Павлова щодо рефлекторної природи
діяльності мозку вказують на те, що психіка є суб’єктивним відображенням
об’єктивно існуючого світу. Уявлення про предмет здійснюється під впливом
зовнішніх подразників, дякуючи багаторазовому поєднанню визначеної форми
зображення на сітківці ока з напруженням та рухом м’язів ока. В результаті
взаємодії зору та м’язового відчуття накопичується руховий досвід оцінки
таких форм, від яких залежить вміння адекватно визначати форму предметів.
У дітей раннього віку такий досвід обмежений, зв’язки між зоровими та
м’язовими відчуттями ще не достатньо міцні. Тільки тоді, коли дитина засвоює
«мистецтво бачити», а саме навчається управляти рухами очей і пов’язувати ці
рухи з місцем збудження сітківки, у неї розвивається здатність оцінювати
форму предметів миттєво. Та форма пізнається не тільки за допомогою зору, а й
шляхом дотику.
Процес чуттєвого відображення об’єкту уявляє собою складну діяльність,
в якій формується та використовуються різні комплекси сприймальних апаратів
та інтелектуальні здібності людини. Тому, за ствердженням О. Запорожця,
онтогенез сенсорики є необхідною передумовою для виникнення мислення,
удосконалення практичної діяльності та формування різних здібностей дитини.
Закономірно, що першочерговим в пізнавальній діяльності людини є
функціонування сенсорних систем і, як наслідок, формування сенсорних
навичок.
Матеріальною (морфологічною) основою такого процесі є взаємодія різних
за ієрархією відділів сенсорних систем і відділів центральної нервової системи
у цілому. Сприймання навколишнього світу реалізується через рецепторний
відділ аналізаторів (наприклад больова, тактильна, температурна чуттєвість).
Ця інформація по каналам зв’язку передається в підкоркові та коркові відділи
відповідних аналізаторів. В результаті складних біохімічних процесів енергія
нервових імпульсів трансформується і між адекватними даному аналізатору
центрами, в межах однієї півкулі, або обох, виникають тимчасові комісуральні
та асоціативні зв’язки. Міцність таких зв’язків визначається кратністю
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аналогічного сприйняття. Таким чином формується сенсорні відчуття.
В основі формування сенсорної навички та сенсорних спроможностей
лежать перцептивні дії – дії сприймання, які за своїм психологічним
механізмом формуються відповідно загальним законам перцептивних дій.
Генетичний зв’язок перцептивних дій з практичними проявляється в їх загально
руховому характері. В рухах руки, що обмацує предмет, рухах ока, що слідкує
за його контуром, в рухах гортані, що відтворює звук, який чує, відбувається
безперервне порівняння образу з оригіналом, відбувається його перевірка та
корекція. У подальшому роль моторних компонентів перцептивних дій
скорочується, а процес сприймання набуває форму одномоментного акту
«розглядання». Такі зміни зумовлені тим, що у дитини виробляється ціла
система оперативних одиниць сприймання і сенсорних еталонів, які
опосередковують сприймання і перетворюють його з процесу побудови у більш
елементарний процес пізнання. Засвоюючи систему сенсорних еталонів, дитина
вчиться користуватися ними як своєрідними чуттєвими мірками для
систематизації властивостей навколишньої дійсності.
Саморегулювання та самоконтроль рухів рук здійснюється, переважно, за
допомогою зору, що відіграє керуючу роль в сенсорному розвитку дитини. Зір,
синхронно з рухами рук, регіструє зміни, що відбуваються не тільки в об’єкті
праці, а й в процесі труда, при цьому забезпечує умови, які дозволяють
передбачити подальші дії. Таким чином створюються умови для виконання
трудових процесів. Зоровий контроль впливає на швидкість пристосувальних
реакцій, що забезпечує умови успішного здійснення моторних актів.
Особливості формування сенсомоторних процесів вивчалися Ж Піаже.
Досліджуючи процес розвитку дитини, він виокремив три великі періоди.
Формування сенсомоторних структур в такій системі було початковою ланкою.
Для сенсомоторного рівня характерним є те, що поведінка дитини будується на
основі координації сприймання і руху. Закономірним для становлення даного
періоду є послідовне чергування стадій, кожна з яких включає досягнення
попередньої.
Перша стадія – стадія рефлексів, коли активне повторення рефлексів
призводить до практичного рефлекторного впізнання нескладних об’єктів.
Рефлекторний досвід дитини обмежується тим, що віна шляхом диференціації
відрізняє вивчаємий об’єкт від інших. Прикладом рефлекторного визначення
предмету, його ознак, може бути впізнання любимої іграшки, виокремлення зі
спектру знайомих кольору, форми.
В результаті тренування рефлексів формуються перші елементарні
навички – друга стадія. Дитина слідкує поглядом за формою предмету. Вона
розглядає, намагається помацати предмет. Дитина неодноразово повторює дії.
На даній стадії підвищується роль середовища, а саме умов, засобів та методів
засвоєння та формування досвіду.
На третій стадії дії дитини повторюються за ради враження, яке вони
одержали в результаті цієї дії. Відбувається розподіл між засобом, а саме дією
(розглядання, спостереження, мацання) і метою – тим враженням, що
одержується в результаті дії. Ця стадія передує наступній – практичній.
Научные труды SWorld

18

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Педагогика, психология и социология

Четверта стадія сенсомоторного розвитку – практична, коли дитині надана
мета, але засоби для її досягнення знаходить вона сама, спираючись на
попередній досвід (наприклад: виконати завдання – розібрати та скласти
пірамідку).
На наступній, п’ятій стадії, для досягнення мети дитина, шляхом
активного експериментування, вигадує нові засоби. Її зовнішня дії переходять у
розумовий план, інтеріорізуються, узагальнюються, стають розумовими
операціями. Мислення дитини розвивається на основі власних дій. Активність
дитині сприяє її розвитку.
Шоста завершальна стадія сенсомоторного періоду. На цій стадії дитина
спроможна знайти нові засоби для досягнення мети шляхом комбінації дій в умі
і виконувати завдання за уявою. Цьому сприяє виникнення достатньо рухливих
сенсорних схем, що легко піддаються корекції.
Концепція Ж. Піаже ще раз підтверджує необхідність визначеної системи
навчання та виховання дітей, де початковою стадією є виховання
сенсомоторної культури, що пропонувалася Я. Коменським, Д. Локком,
Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо та інш. Ж. Ітар і Е. Сеген, розробляючи принципи,
методи і прийоми навчання розумово відсталих дітей, також відзначали, що
фізіологічне виховання відчуттів – прямий шлях до виховання інтелекту і що
повноцінний розвиток органів відчуттів і, у подальшому, розумовий розвиток,
залежать від правильного розуміння співвідношення взаємозв’язку між
фізичним і інтелектуальним розвитком.
Обслуговуючи різні види діяльності, сенсорні процеси, в їх орієнтувальній
функції, розвиваються разом з цими конкретними видами діяльності в процесі
активного оволодіння дитиною продуктами матеріальної та духовної культури.
В цьому контексті проблема взаємозв’язку різних компонентів трудової
діяльності дитини займає особливе місце. Дослідження Л. Занкова,
О. Запорожця, Д. Єльконіна показують, що в процесі виконання дитиною
практичного завдання на перший план виступають розумові компоненти.
Дякуючи їх розвитку, можна звести до мінімуму зусилля, що пов’язані з
витратою фізичних зусиль, визволивши час на довільну, продуктивну частину
роботи.
Являючись закономірним для дітей, що розвиваються нормально, дане
положення знаходить підтвердження і при вивченні особливостей трудового
процесу розумово відсталих школярів (В. Бондар, Н. Гіренко, Г. Дульнєв,
І. Єременко, А. Ільченко, О. Мамічева, Г. Мерсіянова, С. Мирський,
Н. Павлова, Б. Пінський, В. Синьов, О. Хохліна та ін.). Проведені ними, у різні
роки, дослідження показали, що характерним для розумово відсталих є те, що
виконуючи достатньо добре робочі операційні навички, вони зазнають значних
труднощів при здійсненні вмінь інтелектуального порядку, до яких відносяться:
орієнтування в завданні, планування, вміння провести самоконтроль, подолати
складності, що можуть призвести до браку в роботі. Перш за все це
проявляється у низькому рівні самостійності при виконанні ними практичних
завдань, порушенні деталізованого порівняння виробу зі зразком, аналітичному
сприйманні об’єкту, тощо.
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Заключення та висновки.
У сучасній психолого-педагогічній літературі сенсорне виховання
розглядається як цілеспрямований вплив на людину з метою розвитку
функціональних можливостей органів почуттів.
Сенсорне виховання підвищує здатність аналізаторів диференціювати
якості навколишніх явищ і об’єктів, формує відчуття і сприймання кольору,
форми, загострює слух тощо.
Виявлення механізму формування сенсомоторної навички в процесі
порівняльної оцінки онтогенезу здорової та розумово відсталої дитини сприяє
виявленню особливостей і основних закономірностей взаємного впливу
інтелектуальної та практичної сфери в процесі трудового навчання.
Враховуючи специфічні умови розвитку розумово відсталих, важливе
значення набуває педагогічний вплив, спрямований на корекцію як фізичних,
так і розумових недоліків, що включає заходи з формування сенсомоторних
здібностей розумово відсталих дітей.
Трудове навчання розумово відсталих учнів давно визнано, як важливий
засіб психофізичного розвитку й найважливіша умова підготовки їх до
самостійної трудової діяльності і життя. Прагнення вчених та практиків
минулого встановити зв’язок між працею і розвитком особистості призвела до
ідеї про обов’язкове включення школярів з вадами у продуктивну працю, котра
в найбільшій мірі забезпечує досягнення кінцевої мети навчання.
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Анотація. В роботі представлено теоретичний аналіз професійнопедагогічної культури корекційного педагога, її компонентів; надається робоче
визначення феномену професійно-педагогічної культури корекційного педагога
та визначаються її складові.
Ключові слова. Культура; професійна культура; педагогічна культура;
корекційна педагогіка; професійно-педагогічна культура корекційного педагога.
Summary. This work presents the theoretical analysis of professionally
pedagogical work culture and its components of social education line professor;
includes tentative definition of professionally pedagogical work culture phenomenon
of supervisor and determines its elements.
Key words. Culture, professional culture, pedagogical culture, professionally
pedagogical work culture of supervisor
У сучасному розвинутому світі рівень цивілізованості суспільства
визначається і за рівнем забезпечення доступу до якісної освіти дітей з
особливими потребами. Діти не мають зазнавати будь-якої дискримінації через
особливості свого розвитку. Головним принципом освіти дітей з особливими
потребами є створення для кожної дитини умов, які дають змогу відчувати їй,
що вона є повноправним та поважним громадянином своєї держави, цінною,
юридично і соціально захищеною особою.
Наша держава протягом останніх років впевнено йде до реалізації цього
принципу шляхом інтегративного та інклюзивного включення дітей з
особливими потребами в освітній. Розростання мережі інклюзивних груп та
класів висвітлило проблему браку кваліфікованих фахівців дефектологів,
здатних на якісну допомогу дитині, створення для неї відповідних умов,
адаптацію навчального матеріалу тощо.
Фундаментом становлення кваліфікованого корекційного педагога є
формування в нього під час навчання у вищому навчальному закладі високого
рівна професійно-педагогічної культури.
Щоб зрозуміти сутність поняття «професійно-педагогічна культура»,
доцільно розглянути окремо такі поняття як «професійна культура» та
«педагогічна культура».
Культура, як зазначено у «Академічному тлумачному словнику» - це
сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом
його історії.
Професіоналізм - це висока підготовленість до виконання завдань
професійної діяльності. Професіоналізм спеціаліста виявляється у
систематичному підвищенні кваліфікації та творчій активності, в здатності до
продуктивного задоволення зростаючих вимог суспільного виробництва та
культури. Передумовою досягнення професіоналізму є достатньо високий
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рівень розвитку професійно важливих якостей особистості, її соціальних
здібностей. [5]
Професійна діяльність як соціально-культурне явище наділена складною
структурою, що включає в себе мету, завдання, предмет, засоби, методи та
результат.
Високий рівень професійної культури спеціаліста характеризується
розвинутою здібністю до вирішення професійних задач, що є показником
розвинутого професійного мислення та професійної свідомості.
Професійна культура – це певна ступінь оволодіння людиною засобами та
прийомами вирішення професійних задач, саме таке визначення надано у
науковому доробку Є. Грунт та О. Ломарь. [3]
До проблеми педагогічної культури у різних її якостях і проявах
зверталися у власних наукових доробках такі видатні науковці П. Блонський, А.
Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський.
Із сучасних науковців, що займались розробкою цієї проблеми варто
зазначити наступних: С. Архангельська, Е. Бондаревська, В. Бондар.
В. Барабанщиков, С.Вітвицька, І. Зязюна, І. Пальшкова, В. Сластенін, В. Чайка,
В. Ягупов тощо.
Як зазначену у педагогічному словнику під редакцією В. Загвязинської та
О. Закірової, педагогічна культура - «значна частина загальнолюдської
культури, в якій у найбільшій ступені закарбувались духовні та матеріальні
цінності, а також засоби творчої педагогічної діяльності людей, необхідні
суспільству задля обслуговування історичного процесу зміни поколінь та
соціалізації (дорослішання та становлення ) особистості. Педагогічну культуру
можна розглядати на різних рівнях (соціально-педагогічному, особистісному) :
а) як соціальну сферу суспільства, засіб збереження відносин між поколіннями
та передачі соціально-педагогічного досвіду; б) як частину загальнолюдської та
національної духовної культури, сферу педагогічних цінностей, що включають
в себе педагогічні теорії, педагогічне мислення, педагогічну свідомість,
культурні зразки практичної діяльності; в) як сферу професійної діяльності
педагога, разом з суспільними вимогами до неї, закономірності культурної
ідентифікації педагога; г) як особистісну якість вчителя, вихователя, батьків,
що інтегрує педагогічну позицію.
І. Пальшкова вважає, що поняття «педагогічна культура» і «професійна
культура» варто розглядати як єдиний феномен, а саме - як «професійнопедагогічна культура». На її думку «професійно-педагогічна культура – це
особливий різновид педагогічної культури суспільства, в якому сконцентровано
досвід спеціальної суспільної практики організації навчання і виховання
підростаючого покоління у закладах освіти для задоволення конкретних потреб
певного суспільства, способів реалізації такої освітньо-педагогічної діяльності,
соціальних вимог, що її нормують та способів оволодіння цією діяльністю».
Дослідник відзначає, що на відміну від педагогічної культури, професійнопедагогічна відображає і акумулює лише ту частину досвіду педагогічної
культури, що здійснюється за вимогами і в системі інституціалізованої
суспільної взаємодії, унормованими способами регулювання суспільного
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виробництва і суспільних відносин, що складаються на історично-визначеному
етапі розвитку суспільства. [4]
Складовими компонентами професійно-педагогічної культури є:
особистісно-творчий, технологічний та аксіологічний.
Особистісно-творчий компонент професійно-педагогічної культури –
віддзеркалює творчий початок особистості педагога. Фундаментальною
передумовою творчої діяльності педагога є здатність виокремити власне
професійне «я» із оточуючої педагогічної дійсності, протиставити себе як
суб`єкта об’єктам власного впливу та рефлексувати з приводу власних дій,
вчинків, слів, думок.
Технологічний компонент професійно-педагогічної культури корекційного
педагога – процес вирішення педагогічних задач, шляхом умілого оперування,
комбінування та варіювання наявними знаннями, техніками та методиками з
спеціальних (корекційних) та загально педагогічних і психологічних наук.
Аксіологічний компонент професійно-педагогічної культури включає в
себе сукупність педагогічних цінностей таких, як: знання, ідеї, концепції, що
мають в даний момент найбільшу значущість для суспільства та окремої
педагогічної системи.
Розглянемо аксіологічний компонент більш докладніше.
Аксіологія – філософська дисципліна, що займається дослідженням
цінностей які змістоутворюють основи людського життя, що задають
спрямованість та мотивованість людському життю, діяльності та конкретним
діям та вчинкам.
Педагогічні цінності - це внутрішній емоційно засвоєний регулятор
діяльності, що визначає ставлення до оточуючого світу, до самого себе, що
моделює зміст та характер професійної діяльності що виконується.
Педагогічні цінності є об’єктивними тому, що формуються історично, в
ході розвитку суспільства та фіксуються в педагогічній науці як форма
суспільної свідомості у вигляді специфічних взірців та уявлень. Виокремлюють
соціально-педагогічні цінності, що проявляються у вигляді моралі, релігії,
філософії. Це - ідеї, уявлення, норми та правила, що регламентують виховну
діяльність та спілкування у межах суспільства; професійно-групові цінності –
це сукупність ідей, концепцій, норм, що регулюють та спрямовують
професійно-педагогічну діяльність; особистісно-педагогічні цінності – це
система ціннісних орієнтацій особистості, складне соціально-психологічне
утворення, що віддзеркалює її цільову та мотиваційну спрямованість.
Кожний педагог, комбінуючи та синтезуючи суспільно-педагогічні та
професійно-групові цінності, будує особисту систему цінностей, елементи якої
приймають вигляд аксіологічних функцій. На рахунок таких функцій можна
віднести концепції формування особистості спеціаліста, концепції діяльності,
уявлення про технології побудови освітньо-виховного процесу, про специфіку
взаємодії з учнями, про себе як професіонала тощо.
Інтегративною аксіологічною функцією, що поєднує всі інші, є
індивідуальна концепція змісту професійно-педагогічної діяльності в житті
педагога.
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Питанням, щодо аксіологічного компоненту професійно-педагогічної
культури вивчала низка вчених, розглядаючи його як зміст освітнього
середовища професійно-педагогічної культури та системи педагогічної
діяльності з підготовки до роботи майбутніх педагогів-дефектологів.
Дослідники І. Ісаєва, В. Сластенін, Є. Шилнова виокремлюють наступні
групи педагогічних цінностей: індивідуально-особистісні, професійно-групові,
соціально-групові. Ці групи включають в себе цінності-засоби – це педагогічні,
комунікативні дії, що віддзеркалюють суб’єктивну сутність педагога. Вони
поділяються на підгрупи: цінності-відносини, цінності-якості, цінності-знання.
Цінності-відносини покладають основу доцільної організації педагогічного
процесу та взаємодії з його суб’єктами. Цінності-якості – це особистіснопрофесійні характеристики педагога. До них віднесено різновидні та
взаємопов’язані індивідуальні, особистісні, статусно-рольові та професійнодіяльнісні якості. Цінності-знання – це психолого-педагогічні та предметні
знання, ступінь їх розуміння та вибору.
Після закріплення та остаточного освідомлення людиною цінності стають
підґрунтям ціннісних орієнтацій в житті та в педагогічній діяльності. [1]
На основі аналізу спеціальної та загальної педагогічної та психологічної
літератури можна сформулювати професійні ціннісні орієнтації, що складають
основу професійних компетенцій педагогів спеціальної освіти: рання та
достовірна діагностика дитини; позитивізм відносно освітніх досягнень дитини;
толерантність та повага до особистості співрозмовника незалежно від його
стану здоров’я; рівне ставлення до кожної дитини незалежно від його діагнозу
та недоліків; співпраця з колегами та спеціалістами різного профілю та рівня;
пошук індивідуального, диференційного підходу до кожної дитини; особиста
відповідальність за якість освіти дітей; безперестанний саморозвиток, розвиток
професійних знань, вмінь та навичок; прагнення до істини (пошукова та
науково-дослідна діяльність); створення та підтримка корекційно-освітнього
простору для розвитку дитини у співпраці з Міністерством охорони здоров’я;
допомога та підтримка дітей та їх сімей у співпраці з Міністерством охорони
здоров’я в процесі соціалізації; творчий підхід до організації корекційноосвітнього простору; адаптація до роботи в умовах спеціальних (корекційних)
чи загальноосвітніх закладів; співпраця та постійний діалог з дітьми, батьками
та родичами; відкритість у професійній діяльності; високий рівень освіченості з
питань психолого-педагогічного консультування; поважне ставлення до прав,
свобод та особистості дитини.
На основі аналізу загальної та спеціальної психолого-педагогічної
літератури ми можемо дати робоче визначення феномену професійнопедагогічної культури корекційного педагога – це духовні та професійні
надбання, що отримані шляхом власної педагогічної практики та постійного
самовдосконалення. Також можемо дійти висновку що професійно-педагогічна
культура корекційного педагога має наступну структуру: 1) когнітивна
складова – професіоналізм фахівця; 2) моральна складова – духовно-моральний
розвиток особистості; 3)діяльнісна складова – особистісна педагогічна
практика, діяльність за фахом.
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Таким чином можемо зазначити, що питання професійно-педагогічної
культури корекційного педагога та її компоненти потребують подальшої
розробки та наукового пошуку.
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Аннотация. В работе представлена критическая экспертная оценка
качества муниципальной власти в России. В исследовании на основе
качественных данных экспертных оценок и фокус-групп проведен анализ
актуальных проблем и социальных ожиданий от местной муниципальной
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власти по их решению по каждому федеральному округу и регионам РФ и
типам
муниципальных
образований.
Результаты
исследования
свидетельствуют о стабилизации качества уровня жизни. В настоящее время
сформировался устойчивый и массовый запрос населения на позитивные
изменения ситуации в муниципальных образованиях. В массовом и
специализированном сознании граждан сложились основные векторы
социальных ожиданий от деятельности местной муниципальной власти по
повышению качества жизни жителей в МУО, которые проявляются в
основном требовании – повышение уровня и качества жизни, решение
социальных проблем жителей на местах, и, устранение формальности
стратегий развития муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальная власть, качество жизни, социальные
ожидания, управление
Abstract. In this paper presents a critical peer review of quality of municipal
power in Russia. The study, based on qualitative data expertise and focus group
analysis of topical issues and social expectations of the local municipal authorities to
address them in each federal district of the Russian Federation and the regions and
types of municipalities. At present, formed a stable and demands of the public on the
positive developments of the situation in the municipalities. In the mass
consciousness of citizens formed the main vectors of social expectations from the
activities of the local municipal authorities to improve the quality of life of residents,
who are largely demand - improving the quality of life, the solution of social
problems of residents on the ground, and the removal of formalities municipal
development strategy.
Key words: municipal authorities, the quality of life, social expectations,
management
Вступление.
В социально-экономической политике России приоритетами обозначены
уровень и качество жизни, обеспечение полноты, качества и открытости
муниципальных услуг во всех сферах жизнедеятельности. В настоящее время
организация жизнедеятельности и повышение качества жизни населения в
муниципальных образованиях – в городах и районах регионов России тесно
связаны с проблемой повышения социальной эффективности управления
регионами, а отсюда непосредственно с проблемой повышения качества,
результативности и профессионализма деятельности местной власти.
Источниками результатов, представленного в статье, исследования
выступили Аналитический отчет «Качество муниципальной власти» по
результатам Евразийского исследования, подготовленный международным
научно-исследовательским центром Современной гуманитарной академии
совместно с ЦСКП – «Центр» и Казахстанско-российским университетом, а
также комплексное экспертное исследование автора статьи – экспертааналитика ЦСКП – «Центр».
Методы: монографический, структурного и сравнительного анализа,
социально-экономического планирования и прогнозирования, анализ
статистической и качественной информации, экспертный опрос.
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Мерой качества и результата деятельности органов власти выступают
показатели эффективности по достижению главной цели – качества жизни
населения. Качество жизни автором рассматривается как результат
целенаправленной, честной деятельности органов государственного и
муниципального управления, бизнеса, институтов гражданского общества и
самого человека по созданию оптимальных условий для удовлетворения
базовых потребностей человека.
Под социальной эффективностью управления по критерию качества жизни
понимаем соответствие социальных результатов деятельности органов власти
по обеспечению полноты и качества услуг населению в основных сферах
жизнедеятельности установленным федеральным и региональным социальным
стандартам качества жизни и социальным ожиданиям населения.
Качество муниципальной власти актуализируется через качество
профессиональной деятельности, направленной на обеспечение качества жизни
населения муниципального образования и реализуется через его качество в
различных сферах жизнедеятельности. В этой связи показатели оценки качества
жизни в основных сферах жизнедеятельности и в целом собственно качество
жизни в муниципальных образованиях рассматриваются в исследовании,
прежде всего, как результаты деятельности и эффективности социального
управления органов местного самоуправления по социально-экономическому
развитию своих территорий.
На сегодняшний день, в муниципальных сообществах России выше
оценивают конкретные результаты деятельности муниципальной власти по
обеспечению качества жизни населения в сферах жизнедеятельности (3,05
балла из 5 баллов максимальных), чем собственно личностные качества власти
(1,88 балла) – духовно-нравственные и интеллектуальные, системносоциальные
и
ценностно-мировоззренческие
и
профессиональную
подготовленность (1,99). Таким образом, власть теряет доверие в большей
степени из-за своих невысоких личностных качеств, чем от конкретных
результатов деятельности.
Проблемное поле исследования – это вектор изменения качества жизни и
социальные ожидания от деятельности муниципальной власти в 2013-2014 гг.
Экспертам и участникам фокус-групп предлагалось оценить изменение
качества жизни в муниципальном образовании в текущем году (улучшилось,
осталось без изменений, ухудшилось) по сравнению с прошедшим годом.
Результаты исследования по федеральным округам и России в целом
представлены на рисунке 1 [1].
Анализ данных показал, что по России в целом большинство экспертов
(около 70%) отмечают, что качество жизни в МУО в 2014 году в сравнении с
предыдущим 2013-м годом осталось на прежнем уровне – не изменилось.
Только около 18% отмечают его позитивный вектор – улучшение, а 13%
негативный – ухудшение. Экспертные оценки изменения качества жизни в
МУО в 2014 году в сравнении с предыдущим годом позволяют выделить среди
федеральных округов следующие группы:
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муниципальной власти по обеспечению достойного качества жизни населения.
Таблица 1
Данные исследования позитивных изменений качества жизни и
достижений в деятельности муниципальной власти
Федеральные
округа
Центральный
ФО

Южный ФО

Сибирский
ФО

СевероКавказский
ФО

Позитивные изменения качества жизни и достижения в деятельности
муниципальной власти на примере отдельных федеральных округов
России
Благоустройство города и озеленение территорий и парков. Реализация
условий для занятий спортом, развитие сети спортивных объектов и
стадионов. Реконструкция и строительство новых дорог. Приводятся в
порядок дворовые дороги и освещение. Развитие инфраструктуры в сфере
культуры. Строительство новых промышленных объектов и технопарков.
Увеличение количества рабочих мест.
Газификация населенных пунктов. Расширение спектра и качества
электронных услуг. Облагораживание городов. Увеличение числа мест в
детских садах. Строительство новых спортивных сооружений. Масштабное
строительство детских площадок. Расширение видов и сортов товаров и
услуг, повышение качества торгового обслуживания. Увеличение
рождаемости, уменьшение смертности. Улучшение патриотического
воспитания жителей и молодежи.
Новый качественный уровень актуализации работы мэров и ситименеджеров; определены перспективы развития городов и областей;
региональными властями взяты под контроль вопросы экономического
развития, защиты детства, социальной поддержки многодетных и
малообеспеченных семей.
Значительное улучшение в работе общественного транспорта.
Рост ответственности среди чиновников.
Благоустройство территорий и парков. Ремонтируются дороги, уличная
торговля приведена в порядок.
Сокращается очередь и стали доступнее места в детских садах.
Появились новые рабочие места.
Ведется жилищное строительство.
Открытие парка любви и верности, появление новых аттракционов. Очень
много культурных мероприятий, качественных премьер высокого уровня в
театрах.
Улучшилась работа общественного транспорта, новые маршруты.
Повысилась туристическая привлекательность города и объектов.
Строительство новых поликлиник, торговых центров в новых
микрорайонах города.
Повышение доходов населения и зарплат бюджетников.
Обеспечение безопасности личности и охрана правопорядка немного
улучшились. Открыты новые учреждения различных сфер.
Внешний облик города улучшается. Увеличились темпы строительства
жилья. Приводятся в порядок парковые зоны, озеленение.
Сокращается очередь в детские сады.
Ремонтируются дороги, стали обращать внимание на дворовые территории,
детские площадки, зоны отдыха.
Торговля приводится в цивилизованный вид, отремонтирован центральный
рынок, появились новые торговые центры.
Сфера культуры и отдыха улучшается, театры и кинотеатры
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Позитивные изменения качества жизни и достижения в деятельности
муниципальной власти на примере отдельных федеральных округов
России
отремонтированы и стали доступнее.
Растет спектр и качество электронных услуг, интернет стал доступнее. В
кафе и в других культурных учреждениях появился WIFI.

Таблица 2
Данные исследования актуальных проблем и социальных ожиданий
от результатов деятельности муниципальной власти по обеспечению
достойного качества жизни населения

Федеральн
ые округа
Центральн
ый ФО

Нерешенные проблемы и социальные ожидания от деятельности
муниципальной власти по их решению
Грязно на улицах города, в подъездах домов. Плохие дороги в отдельных
городах. Сфера ЖКХ работает плохо. Необоснованный рост тарифов на
энергоносители, водо- и газо- снабжение. Органы власти не аккумулируют
идеи по решению проблем ЖКХ. Плохая работа общественного транспорта.
Низкая зарплата в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях
культуры, и даже в крупных ВУЗах. Плохо работает здравоохранение, рост
платных услуг. Система здравоохранения деградирует, несмотря на
массированные финансовые вливания в материальную базу. Жилье строится,
но цена за квадратный метр неподъемная для гражданина среднего класса
(достатка). Снижение качества общего и профессионального образования.
Плохие условия для развития малого и среднего бизнеса.
Низкий уровень безопасности населения и обеспечения правопорядка.
Южный
Излишняя плотность жилищного строительства. Низкое качество дорог и
ФО
отсутствие развязок, пробки. Слабое развитие сельского хозяйства.
Изношенность жилья и коммунальной инфраструктуры в целом. Повышение
цен на услуги ЖКХ, на многие товары и услуги, при прежнем уровне доходов
населения. Понизился уровень жизни, снижение заработной платы. Плохая
экология и слабая работа по охране окружающей среды. Низкое качество
сферы обслуживания. Промышленное производство продолжает падать,
закрываются крупные предприятия (Алюминиевый завод и др.), происходит
вывод капиталов за границу (Царь-продукт). Нет стабильного вектора
развития региона, все происходящие изменения происходят стихийно.
Сибирский Плохое состояние дорог, отсутствие парковок. Рост тарифов ЖКХ при низком
качестве услуг и сохраняющемся в целом объеме потребления
ФО
энергоресурсов. Изношенность жилья и коммунальной инфраструктуры в
целом. Строительство жилья ведется на недостаточном уровне и не
обеспечивает потребности населения. Экологическая обстановка ухудшается.
Не продуманная утилизация бытовых отходов. Низкий уровень
здравоохранения:
в
муниципальных
больницах
и
поликлиниках
некомпетентный персонал. Нет развития и стратегической цели, понятной и
донесенной для населения, к которой нужно стремиться.
Необоснованный рост тарифов на ЖКХ. Недостаточное центральное
СевероКавказский финансирования на кап.ремонт. Недоверие собственников жилья к самой
системе ТСЖ. Прогрессирующее закрытие предприятий, т.е. изменение
ФО
количества населения, имеющего доходы. Монополизация основных
экономических сфер, конфликт политических и бизнес-элит. Массовая
самоликвидация предприятий малого бизнеса. Практически все строящееся
жилье коммерческое. Низкое качество состояния дорог и муниципального
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Педагогика, психология и социология

транспорта. Низкое качество медицинских услуг. Промышленность
практически не работает. Растет безработица, не создаются новые рабочие
места. Перекос в коммерцию, сокращение, закрытие бытовых муниципальных
предприятий, продажа объектов, которые носят социальную нагрузку.
Обеспечение безопасности и охрана правопорядка на низком уровне.

Таким образом, приведенный анализ результатов исследования
показывает, что сегодня сформировался устойчивый и массовый запрос
населения на позитивные изменения ситуации в муниципальных образованиях.
В перечень наиболее актуальных и требующих решения вопросов входят
проблемы: материальной и социальной сферы, здравоохранения, образования,
ЖКХ, дорожного хозяйства и жилищного строительства посредством
улучшения качества работы институтов местной муниципальной власти,
повышения качества услуг в соответствующих сферах и социальной
эффективности управления.
Выводы. На наш взгляд, в массовом и специализированном сознании
граждан сложились основные векторы социальных ожиданий от деятельности
местной муниципальной власти по повышению качества жизни жителей в
МУО, которые проявляются в следующих основных требованиях и
направлениях:
– необходимо системно, при участии институтов гражданского общества,
повышать
уровень
эффективности
муниципального
управления
и
результативность профессиональной деятельности, особенно в сельских
поселениях муниципальных районов;
– немедленно устранить формальность стратегий развития муниципальных
образований за счет повышения компетенций, профессионализма и повышения
ответственности муниципальной власти за реализацию принимаемых решений
и проектов;
– оперативное обеспечение более благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса на местах, справедливого и постоянного
взаимодействия власти с бизнесом на местном уровне.
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Fesenko A. M.
WORKING POPULATION POVERTY IN UKRAINE: CAUSES,
MANIFESTATIONS, EFFECTS AND WAYS TO OVERCOME
Petro Mohyla Black Sea State University Mykolaiv,
68 Desantnikiv street, 54003
Анотація. У статті, порушено проблему бідності та чинники її
поширення серед працюючого населення, зосереджено увагу на стандартах, що
відображають рівень життя працюючого населення у його залежності від
оплати праці, запропоновані концептуальні засади політики боротьби із
бідністю працюючого населення в Україні.
Ключові слова: працююче населення, бідність, соціальна політика, доходи,
заробітна плата, споживання, оплата праці, соціальні стандарти, соціальні
гарантії.
Abstract. The article raised the problem of poverty and its distribution among
the factors of the working population, focuses on standards that reflects the working
population welfare in its dependence on wages, proposed conceptual basis of policy
against poverty working population in Ukraine.
Key words: working population, poverty, social policy, income, consumption,
wages, social standards, social guarantees.
Актуальність теми. В Україні затяжна суспільно-політична криза та
слабокеровані ринкові трансформації двох з половиною пострадянських
десятиліть негативно вплинули на рівень та якість життя типової української
родини. Вимушена неповна зайнятість, криза неплатежів, низькі стандарти
оплати праці та загальна недосконалість соціальної політики призвели до
погіршення рівня життя значного числа українців. Чимало людей виявилися
обмеженими у своєму доступі до базових ресурсів життєдіяльності, внаслідок
чого мають місце: хронічне недоїдання, зростання захворюваності й смертності,
зменшення тривалості життя, скорочення доступу до освіти, медичного
обслуговування, культурних цінностей тощо.
Зрозуміло, що соціально-економічні негаразди перш за все вплинули на ті
родини, що мають у своєму складі дітей, інвалідів, безробітних, чи то повністю
складаються з непрацездатних осіб. Але не найбільш кращим виявляється
становище тих, хто працює за наймом в режимі повної зайнятості.
Протягом всього пореформеного періоду вкрай гостро постає питання
низького рівня оплати найманої праці. Не випадково на пострадянських теренах
з’явилося поняття «нові бідні», яким позначають цілі категорії працівників,
соціальний статус яких в умовах здорового суспільства дозволяв би
кваліфікувати їх як представників середнього класу, – проте в умовах
панування моделі дешевої робочої сили вони відштовхнуті на узбіччя життя,
стали носіями бідності навіть за умов роботи у режимі повної зайнятості та
своєчасної виплати заробітної плати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених, які
досліджували проблему бідності в Україні, зокрема й працюючого населення,
виділяються Е. Лібанова, В. Новіков, О. Палій, Ю. Саєнко, Л. Черенько, Г.
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Осовий, Г. Філюк, А. Колот та інші. Відмічаючи безперечний здобуток цих
авторів, представляється необхідним продовження пошуків у таких аспектах, як
систематизація причин, проявів та наслідків бідності даної категорії населення.
Мета роботи. Метою є характеристика основних проявів бідності
працюючого населення в сучасній Україні та визначення стратегічних засобів
подолання цієї нагальної суспільної проблеми.
Викладення основного матеріалу дослідження. На сьогодні Україна
належить до країн не лише з високим, а й зростаючим рівнем бідності. Значний
спад виробництва за умов економічної кризи, інфляція, зниження
продуктивності праці, зростання рівня та тривалості безробіття призвели до
зменшення реальних доходів та заробітної плати, зниження платоспроможного
попиту населення, обсягів та структури споживання матеріальних та соціальнокультурних благ.
Економічні трансформації в Україні на тлі перманентної кризи ключових
суспільних інститутів (національне виробництво, ринок праці та зайнятість
населення, державне управління тощо) супроводжуються зниженням рівня
життя працюючого за наймом населення та масштабним поширенням бідності.
За дослідженнями науковців, викладених у монографії «Рівень життя населення
України» Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за
редакцією Л. М. Черенько, у теперішній час в Україні від 80,0 до 85,0% бідних
– це домогосподарства, у яких проживає хоча б одна працююча особа [10].
Радикальні ринкові перетворення, що здійснювалися з початку 1990-х
років, істотно змінили, причому у гірший бік, як структуру доходів, так і
структуру споживання населення. Першочергово бідність зачепила
найважливіші аспекти життєдіяльності – працю та саморозвиток. Нестача
засобів до життя призвела й до погіршення стану здоров’я через недостатнє
харчування, незадовільні житлові умови, погане медичне обслуговування,
постійні стреси.
Головними причинами виникнення та поширення бідності серед
працюючого населення в пострадянській Україні слід вважати: а) зменшення
рівня зайнятості населення та зростання рівня безробіття; б) заборгованість та
низький рівень оплати праці й соціальних виплат.
До цього додався процес поляризації колись егалітарного суспільства:
стрімка концентрація коштів та майна в руках нечисленних груп та
прогресуюче збільшення масштабів знедоленості широких верств населення.
Так для України бідність стала ще і фактором та яскравим проявом поляризації
суспільства, його поділу на дуже заможних і дуже бідних при катастрофічному
зменшенні середнього прошарку. Протягом 1990-х років спостерігалася й
набирала силу тенденція збільшення коефіцієнту розриву у грошових доходах
10% соціально полярних груп населення: у 1993 році – 6,7 рази, кінець 1995
року – 12 разів, у IV кварталі 1998 року – 16,1 разів [6, с.29]. Знаний в Україні
фахівець із питань рівня життя населення Е. М. Лібанова наводить такі дані:
якщо у 1990 р. середній дохід найзаможніших громадян України у 4 рази
перевищував відповідний показник 10 % найбідніших, то в 2006 р. – у 70 разів.
Таким чином, за її оцінками майнове розшарування є таким: група багатих – від
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3% до 6%, група середньодоходних – близько 13%, група бідних – від 70,8% до
86,5% [9, с. 39].
Не випадково в Україні розповсюджена т.зв. суб’єктивна бідність (бідність
за самооцінками населення): за результатами опитувань II половині 2000-х
років, 44% респондентів вважають себе бідними, 38% – небагатими, 11% –
середняками, 0,2% – багатими, та 0,02% – дуже багатими [5, с. 82].
В цілому феномен української бідності, як відзначає Е. М. Лібанова, має
низку специфічних особливостей, зокрема: 1) низький рівень життя населення в
цілому; 2) психологічне неприйняття економічної нерівності; 3) украй висока
питома вага людей, котрі вважають себе бідними; 4) поширеність бідності
серед працюючого населення [8]. Вчена наголошує на тому, що збідніння
досить широких верств суспільства розвивалось на тлі формування
нечисельного класу багатіїв, на тому, що бідними стали люди, які свого часу
чесно працювали і продовжують працювати, дотримуючись законів держави, і,
нарешті, на тому, що бідність працюючого населення є свідченням істотної
деформованості системи оплати праці [7, с.5].
Головною ж специфічною ознакою ситуації в Україні слід вважати
бідність працюючого населення як наслідок низьких стандартів оплати
найманої праці, відтак – зайнятість абсолютно не захищає від бідності. Як
результат, українські працівники, маючи навіть стабільне джерело трудового
доходу, за умов низьких стандартів оплати праці фактично позбавлені
можливості вести повноцінне життя. В той час як рівень життя працюючого
населення безпосередньо залежить від рівня оплати праці. Зокрема, саме на
заробітну плату у розвинених країнах припадає до 70% доходів працюючих [4,
с.8]. Натомість в Україні, якщо у 1990 році у частка оплати праці у ВВП
становила 53,1%, то у 2009 році – лише 33%. У грошових доходах населення
питома вага оплати праці зменшилась із 71% до 42,4%, при тому, що сам розмір
грошових доходів суттєво скоротився [16].
В світовій науці та у практичній соціальній політиці прийнято
використовувати низку типових показників рівня оплати праці, зокрема:
• рівень мінімальної заробітної плати та її співвідношення із рівнем
середньої заробітної плати по країні й прожитковим мінімумом;
• динаміка номінальної та реальної заробітної плати;
• частку оплати праці в собівартості продукції та у структурі ВВП;
• середній рівень оплати праці у грошовому вимірі.
Особливе місце тут належить мінімальній заробітній платі (далі – МЗП).
Метою встановлення мінімальної заробітної плати, відповідно до рекомендацій
Міжнародної організації праці, є надання особам, які працюють за наймом,
необхідного соціального захисту щодо мінімально допустимих рівнів
заробітної плати. МЗП вважається однією з основних державних соціальних
гарантій для працюючого населення: це законодавчо (нормативно)
встановлений рівень заробітної плати, нижче якого роботодавець не має право
платити за працю найменшої складності у стандартних умовах [3]. Важливим
також є співвідношення МЗП із державними соціальними стандартами
(насамперед із прожитковим мінімумом), які є основними показниками
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соціально-економічного розвитку та соціальних зобов’язань держави, причому
рівень МЗП має бути пов’язаний із забезпеченням потреб не лише самого
працівника а і його непрацездатних утриманців.
В Україні нині розмір цієї державної гарантії для працюючого населення
істотно занижений. Ось підсумки тільки першого десятиліття пострадянської
кризи та переплетених з нею економічних реформ: у 2000 році мінімальна
заробітна плата становила усього 43,7% від прожиткового мінімуму, реальна
заробітна плата, її купівельна спроможність зменшилася в 3,8 разів у порівнянні
з 1990-м роком, а її доля у структурі ВВП – у 2,7 рази [15, с.10-11]. Навіть у
2006 році вона становила 84,5% прожиткового мінімуму; лише у 2009 році вона
дещо перевищила прожитковий мінімум. Вона набагато нижча, ніж навіть у
країнах Центральної і Східної Європи, не говорячи вже про провідні країни ЄС:
так, якщо у 2006 р. середня заробітна плата в Україні становила 164 євро, то в
Болгарії, де вона найнижча серед зазначених країн, – 181 євро, в Словаччині –
1157 євро. При цьому розрив не зменшується, а збільшується. Не випадково
Україна не ратифікувала жодної з конвенцій Міжнародної організації праці
щодо мінімальної заробітної плати, в яких висувається вимога її встановлення
на рівні, що гарантує задоволення основних життєвих потреб працівника і
членів його сім’ї [16].
Таким чином, мінімальна заробітна плата в Україні не виконує своєї
соціальної функції – відтворення робочої сили та стимулювання до праці,
оскільки не задовольняє мінімальні потреби працюючого населення в товарах
та послугах.
Якщо узяти такий показник, як реальна заробітна плата як головний
показник купівельної спроможності населення, то дуже ілюстративними
виявляються наступні дані. За підрахунками Н. Павловської та Н. Анішиної,
протягом першого реформеного десятиліття «темпи падіння реальної заробітної
плати суттєво перевищували темпи падіння ВВП та продуктивності праці. При
зниженні на протязі 1990-1998 років ВВП на 59,0%, продуктивності праці на
50,0%, реальна заробітна плата знизилась на 70,4%» [14, с.60].
Тут слід підкреслити, що за такої купівельної спроможності заробітної
плати, її вистачає, як правило, лише на споживання продуктів харчування,
проїзд у громадському транспорті та оплату житлово-комунальних послуг. Це
ілюструє соціологічне опитування, проведене «Українським демократичним
колом» у листопаді 2010 року: за результатами відповідей респондентів, 5
мільйонам українців їхніх доходів не вистачає на харчі, 18 мільйонам не
вистачає на одяг. На харчі й комунальні послуги витрачається понад 80%
середньої заробітної плати [16]. Безперечно, що така структура споживання є
яскравим проявом поширення бідності серед населення.
Для порівняння українських реалій зі стандартами країн Європейського
Союзу, наведемо наступні показники: за твердженням експертів ЄС, мінімальна
зарплата має становити 2-2,5 прожиткового мінімуму, а також дорівнює 40-70%
середньої заробітної плати по країні [2, с.40; 17, с.44]. Так само, мінімальну
заробітну плату на рівні 60% від середньої по країні визначено Європейським
комітетом соціальних прав як соціальний стандарт [4, с.8].
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А ось дані статистики щодо розміру середньої заробітної плати у
європейських країнах (табл. 1).
Таблиця 1.
Середньомісячна зарплата в країнах ЄС (у євро)
Швеція
4570
Греція
1665
Данія
4400
Португалія
1300
Німеччина
4215
Польща
715
Франція
3890
Естонія
485
Великобританія
3820
Литва
435
Італія
3040
Латвія
390
Іспанія
2275
Україна
208
[15].
Як видно з представлених у таблиці даних, навіть у європейській країні з
найнижчим рівнем середньомісячної зарплати, вона у 1,9 рази перевищує
аналогічний показник в Україні. Гідна середня заробітна плата за
європейськими стандартами має становити не менше 5-6 прожиткових
мінімумів (5-6:1). В той час як у Україні станом на 2005 рік це співвідношення
було зворотним та дорівнювало 1,5:1 [12, с.6].
Тож, Україна відхиляється від соціальних стандартів ЄС у гірший бік:
а) за рівнем заробітної плати: як зазначалося, вона в Україні у 25 разів
менше;
б) за різницею в доходах найбагатших і найбідніших верств населення
(коефіцієнт Джині) – він в Україні у 1,5 - 3,1 рази більше;
в) за загальним рівнем бідності – він в Україні у 1,9 - 2,8 рази більше.
В цілому, як відзначає перший заступник Голови Федерації профспілок
України Г. Осовий, в Україні рівень бідності перевищує європейські критерії у
1,9 - 2,8 рази. І це не в останню чергу через низький рівень оплати праці: так, за
рівнем погодинної оплати праці Україна, за підсумками обстеження 2004 року,
посіла передостаннє місце серед 46 країн, де проводилося таке обстеження;
внаслідок цього й має місце 25-ти разовий розрив зі стандартами ЄС [12, с.9].
За даними ООН, середня вартість споживчого кошика для однієї людини
має становити 17 доларів на день. Якщо людина отримує заробітну плату
близько 510 доларів, то вона перебуває на межі бідності. Враховуючи, що
середньомісячна заробітна плата в Україні (станом на 2010 рік) становить 2239
грн (280 дол.), виходить, що заробіток в Україні майже вдвічі нижчий за межу
бідності в сусідніх європейських країнах [18]. Тому, як стверджують фахівці
ООН, відносна бідність в Україні, складає 78%, адже в них споживчий кошик
менший за визнану у світі межу бідності – 17 доларів на день [11].
Загалом, можна констатувати той факт, що в пострадянській Україні
склалася соціально-економічна модель дешевої робочої сили, та, як наслідок,
має місце хронічна структурна бідність працюючого населення.
З економіко-демографічної точки зору, головним підсумком такого стану
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найманої праці та її носіїв слід вважати швидкоплинну деградацію трудових
ресурсів України як у кількісному (демографічні втрати), так і особливо у
якісному вимірі (декваліфікація, демотивація, «вимивання» тощо). В
соціокультурному плані з цього випливають руйнування трудових цінностей,
занепад трудової культури і демотивація праці, що охоплює в першу чергу
підростаюче покоління: цінність праці як способу життєдіяльності
відштовхується на узбіччя. Отже, бідність працюючих, що різко контрастує з
нетрудовим багатством темного походження окремих категорій, є не лише
розбазарюванням ресурсів країни, але й найсильнішим демотиватором
трудового способу життя як такого. Причому ці процеси вже набули ознак
незворотності.
Варто підкреслити, що модель дешевої робочої сили утворенню соціальноекономічного устрою, характерного для країн «третього світу», яким в умовах
глобалізації апріорі відводиться роль світової периферії, нездатної до
самостійного прогресивного розвитку (не говорячи вже про інноваційні
прориви та постіндустріальну економіку).
Як висловився з цього приводу Д. П. Богиня, фахівець Інституту економіки
НАН України, «історія світового розвитку ще не знала такої поразки свідомої
соціально-економічної трансформації, що відбувається під «демократичними»
гаслами на величезному Євразійському просторі» [2, с.3].
Висновки та практичні рекомендації. Отже, є всі підстави стверджувати:
в Україні сформувалася модель дешевої робочої сили, результатом якої стало
не просто поява шару «працюючих бідних», але саме хронічна бідність
працюючого населення, бідність, яка передається «у спадок» наступним
поколінням. Головними причинами виникнення та поширення такої бідності є:
• виникнення необґрунтованої нерівності у доходах населення та засобах їх
здобуття;
• зменшення рівня зайнятості економічно активного населення, зростання
рівня безробіття;
• заборгованість із виплати заробітної плати та її низький рівень,
насамперед у її реальному секторі економіки;
• заниженість відповідних державних соціальних стандартів та гарантій.
Таке положення не може вважатися ані економічно, ані соціально
прийнятним, адже саме від рівня життя та соціальної захищеності працюючих
безпосередньо залежать економічна успішність та соціальний добробут країни.
Можна запропонувати такі шляхи розв’язання проблем незахищеності й
бідності працюючого населення засобами соціального захисту, соціальної
політики мають містити два основні блоки: а) заходи щодо загального
економічного оздоровлення та зростання рівня й якості зайнятості населення,
зменшення рівня безробіття; б) забезпечення прийнятих соціальних гарантій в
сфері рівня життя, перш за все у сфері оплати праці, а також пов’язаних з нею
соціальних виплат, які мають спиратися на оптимальні, реалістичні державні
соціальні стандарти.
Принципово важливим є докорінне реформування системи оплати праці,
починаючи із її наріжного каменя – інституту мінімальної заробітної плати з
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урахуванням покладеної на неї функцій відтворення робочої сили та
соціального захисту, встановлення нового рівня її співвіднесення з
прожитковим мінімумом та середньою заробітною платою по країні. Україна
має перейти й до нового механізму нарахування прожиткового мінімуму та,
відповідно, мінімальної заробітної плати, який би враховував потреби
працюючих в утриманні своїх непрацездатних членів сім’ї.
Загалом, подолання головних соціально-економічних проблем та
поліпшення рівня життя працюючого населення, його соціальної захищеності є
можливим за умов реалізації стратегії переходу до моделі інноваційного
розвитку, підтримки малого і середнього бізнесу виробничого типу – що
забезпечить зайнятість значної кількості населення, створення додаткових
робочих місць, зростання продуктивності праці й доходів самих працюючих.
Стратегічно необхідно:
1. Удосконалити інститут мінімальної заробітної плати з урахуванням
покладеної на неї функції відтворення робочої сили та соціального захисту;
2. Розробити новий механізм нарахування прожиткового мінімуму
(відповідно, й мінімальної заробітної плати), який би враховував потреби
працюючих в утриманні непрацездатних членів сім’ї;
3. Проводити постійний перегляд соціальних стандартів для забезпечення
відповідності реаліям життя, що змінюються.
А задекларована європейська орієнтація України потребує забезпечення
виходу на такі показники: питома вага оплати праці у ВВП на рівні 55-60%,
співвідношення мінімальної зарплати до середньої не нижче 55%, а також
збільшення мінімальної заробітної плати до такого рівня, який перевищує
принаймні офіційно встановлений прожитковий мінімум не менше, ніж у 2
рази.
І ще один важливий момент: гіпотетичний загальний економічний ріст
автоматично не приведе до зниження рівня бідності, що підтверджується
результатами попередніх років економічного зростання української економіки і
невідповідної цьому зростанню динаміки основних показників рівня життя
працюючого населення. Як показує досвід як нашої, так й інших країн, не
вдається вирішити проблему бідності без адекватних заходів і реформ в області
відносин розподілу, без обґрунтованої політики у соціально-трудовій сфері.
Головним є те, що Україна повинна доктринально відмовитися від моделі
дешевої робочої сили. Це в першу чергу й виражатиметься у закріпленні на
нормативному рівні, в тому числі на рівні державних соціальних стандартів та
норм колективних угод, соціально прийнятних параметрів у сфері оплати праці.
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IN THE DEVELOPMENT OF PERSONS IN YOUTH
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Dnipropetrovsk, Karl Marx Avenue 36
Анотація. У статті розглядаються особливості емоційної та вольової
сфери у розвитку осіб раннього юнацького віку. Описуються причини прояву
емоційних реакцій та надається їх характеристика .
Ключові слова: емоційно-вольова сфера, юнацький вік, темперамент,
емоційні реакції, самоконтроль.
Abstract. The article discusses the features of emotional and volitional sphere in
the development of an individual in the early adolescence. The reasons for the
existence of emotional reactions and their characteristics are revealed.
Keywords: emotional and volitional sphere, youth age, temperament, emotional
reactions, self-control.
Вступ. Юнацтво нерідко називають «критичним» віком, оскільки у цей час
закладаються основи емоційного життя, що стануть фундаментом емоційності в
зрілі роки [3]. Для емоційного життя юності характерно як переживання
предметних почуттів, викликаних певними подіями, обличчями, явищами, так і
формування в молоді почуттів узагальнення, тобто почуття прекрасного,
почуття трагічного, почуття гумору тощо. Ці почуття відповідають загальним,
стійким світоглядним установкам особистості.
Огляд літератури. Характеризуючи емоційну сферу сучасного юнацтва,
дослідники (Г. Крайг, Ф. Райс та ін.), перш за все, зауважують на її особливій
уразливості, схильності до підвищеної тривожності, до депресивних станів,
нейротизму, агресії тощо. Особливості емоційності осіб раннього юнацького
віку виявляються також у розширенні патернів емоційних переживань,
збагаченні їх палітри [5–6].
У представників раннього юнацького віку різноманітнішими стають
способи вираження емоцій, збільшується тривалість емоційних реакцій,
викликаних короткочасним роздратуванням. Деякі особливості емоційних
реакцій раннього юнацького віку кореняться в гормональних і фізіологічних
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процесах. Фізіологи пояснюють юнацьку психічну неврівноваженість і
характерні для неї різкі зміни настрою, переходи від екзальтації до депресії й
навпаки наростанням у пубертатному віці загального порушення й ослабленням
усіх видів умовного гальмування. Однак емоційні реакції і поведінка осіб
юнацького віку не можуть бути пояснені лише зрушеннями гормонального
порядку. Вони залежать також від соціальних факторів і умов виховання,
причому індивідуально-типологічні розходження суцільно і поруч превалюють
над віковими. На цей же вік доводиться пік поширення синдрому
дисморфоманії (марення фізичного недоліку). Після 14–15 років різко зростає
число особистісних розладів [1; 5].
Стаючи старше, юнаки навчаються контролювати й придушувати деякі
зовнішні прояви емоцій, які у певному розумінні йдуть усередину,
інтеріоризуються, створюючи внутрішні джерела порушення, й одночасно
диференціюються.
Особи раннього юнацького віку виявляють найвищий порівняно з особами
іншого віку рівень тривожності у всіх сферах спілкування, але особливо різко
зростає їх тривожність у спілкуванні з батьками й дорослими, від яких вони
якоюсь мірою залежать.
Беручи до уваги вищенаведене, слід водночас зауважити, що новітні
дослідження відкидають думку про ранній юнацький та підлітковий вік як
«невротичний» період розвитку. Перехід із підліткового віку в юнацький
супроводжується поліпшенням комунікативності і загального емоційного
самопочуття. За даними американського психолога Р. Кеттела, від 12 до 17
років помітно поліпшуються показники за такими чинниками, як товариськість,
легкість у спілкуванні з людьми, домінантність (наполегливість, змагальність,
прагнення очолювати), тоді як загальна збудливість, навпаки, знижується [4].
Основний текст. Основною змістовною характеристикою емоцій і
почуттів у юнацькому віці є майбутнє. Домінують емоції, пов’язані з
очікуванням майбутнього, «яке повинне принести щастя» [8].
Емоційні реакції юнаків характеризуються:
1) різноманіттям пережитих почуттів, особливо моральних і суспільнополітичних;
2) більшою, ніж у підлітків, стабільністю емоцій і почуттів;
3) здатністю до співпереживання, тобто здатністю відгукуватися на
почуття інших, близьких ним людей;
4) розвитком естетичних почуттів, здатністю зауважувати прекрасне в
навколишній дійсності. Розвивається естетична сприйнятливість до м'яких,
ніжних, спокійних ліричних об’єктів. Це, у свою чергу, допомагає студентам
звільнитися від вульгарних звичок, непривабливих манер, сприяє розвитку
чуйності, м’якості, стриманості. Естетичні почуття студентів більш складні, ніж
у учнів середніх класів. Але, з іншого боку, вони можуть підмінюватися
незрілими й неправильними естетичними уявленнями;
5) більшою стабільністю і глибиною дружби; друзів обирають, виходячи
зі спільних інтересів і занять, рівності відносин, відданості і зобов’язань;
дружба, в основному, переривається через зрадництво;
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6) появою почуття любові; юнацька любов, як правило, чиста,
безпосередня, багата різноманітними переживаннями, носить відтінок ніжності,
мрійності, ліричності і щирості
Значного рівня розвитку в юнацькому віці досягають і вищі почуття, які
зумовлюють цілу низку потреб: естетичних, інтелектуальних, соціальноморальних. Завдяки високій значущості для юнака спілкування на засадах
партнерства, у нього особливо інтенсивно розвиваються соціальні почуття:
емпатія, почуття взаєморозуміння, духовної єдності, чуйності тощо.
В емоційному портреті все помітнішими стають індивідуально-типологічні
особливості. Дозрівання темпераменту зумовлює його вплив на процес
емоційного життя. Серед юнаків чітко вирізняються екстравертовані та
інтравертовані типи. Перші відкрито і виразно демонструють свої переживання,
другі – зовні мало емоційні, спостерігачу важко визначити їхні переживання.
У вольовій сфері юнаків зростає рівень свідомого самоконтролю,
пов'язаного із прагненням відповідати вимогам групи. Вольові якості стають
компонентами й рисами характеру особистості. В поведінці проявляється
стійкість у розподілі вольових зусиль відповідно до домінуючих інтересів.
Вольова активність уже відповідає суспільним вимогам. Але які вольові якості і
на якій стадії завершеності включаються в структуру характеру особистості –
це залежить від багатьох обставин, зокрема й від перебігу процесу підліткового
самоствердження, від соціального вибору та самовизначення в юності, від
самовиховання кожної особистості. У різних ситуаціях один і той же юнак
може повестись досить непередбачувано. Бракує вмінь докладати
систематичних зусиль при подоланні перешкод, що виявляється як слабкість
волі, залежність від зовнішніх впливів, безвідповідальність, ненадійність,
схильність легко і безпричинно ображатися тощо. При нервово-психічних
навантаженнях самоконтроль значно знижується. У юнаків досить виразно
проявляється певний тип темпераменту, основні структури якого задаються ще
в підлітковому віці. Рання юність відзначається посиленням інтегральних
зв’язків між його елементами, внаслідок чого полегшується управління
особистістю власними реакціями. Типологічні особливості нервової системи
гостро проступають у поведінці, маючи у крайніх своїх проявах вигляд
акцентуацій, що виникають на ґрунті природжених особливостей нервової
системи при наявності несприятливих соціальних умов. При поглибленні
акцентуацій вони переходять у патологічні розлади психіки – психопатії [2].
Емоційно-вольова сфера в структурі особистості є єдиним важливим
комплексним процесом психічного регулювання психіки та поведінки. У
цілому, для емоційної сфери юнаків характерні:
• більша насиченість та гнучкість порівняно з підлітком, зростання її
керованості та контрольованості;
• більша інтенсивність і стабільність, хоча менша бурхливість; значного
рівня розвитку сягають вищі почуття та відповідні їм потреби (естетичні,
інтелектуальні, соціально-моральні);
• виразності набувають індивідуально-типологічні особливості емоційної
сфери юнаків;
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• у вольовій сфері зростає рівень свідомого самоконтролю, пов’язаного з
прагненням відповідати вимогам групи;
• рівень самоконтролю ще нестійкий і ситуативний, що створює
сприятливий ґрунт для появи у юнаків акцентуацій характеру.
Висновки. З огляду на вищенаведене, можна зробити такі висновки:
Юнацький вік – період стрімкого розвитку і швидких змін особистості.
Можна сміливо сказати, що це один з «переломних» моментів у становленні
особистості, за якого відбувається:
1) збільшення кількості емоціогенних об'єктів, що особливо мають
соціальний характер;
2) зростання диференційованості емоційних переживань;
3) виникнення емоційних переживань не тільки з приводу сьогодення, але
й з приводу майбутнього;
4) поява спроможності відривати експресивні засоби від переживань;
5) збільшення здатності розуміння емоцій інших людей.
6) перехід емоціогенних реакцій від імпульсивності до довільності.
Означена проблематика перспективна й у сенсі емпіричного дослідження.
Зокрема було б цікаво розглянути емоційно-вольову сферу в юнацькому віці у
зв’язку з девіантною поведінкою, що буде цікаво для фахівців, які працюють з
молоддю та безпосередньо для самих юнаків.
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Волевую саморегуляцию в спортивной деятельности рассматривают как
существенный фактор, обеспечивающий высокие достижение в спорте. Как
отмечает О.А. Макунина [3], эффективность целенаправленной деятельности
спортсмена зависит не только от знаний, умений и навыков, уровня развития
его важных качеств, которыми он обладает, но и от уровня волевой
саморегуляции в спортивной деятельности.
В процессе спортивной деятельности у спортсмена формируется умение
контролировать свои эмоции, направлять свою активность на поиск
рациональных решений, способность изменить свою стратегию поведения на
соревнованиях в экстремальных ситуациях, а также складывается определенное
отношение к требованиям тренера и команде. Все это подталкивает спортсмена
находить оптимальное согласование внешних и внутренних условий своей
деятельности [1]. В.К. Котырло пишет, что «для волевой регуляции характерно
преодоление трудностей и препятствий на пути к цели» [5, c. 40].
В своем исследовании Д.Ю. Жихарев говорит о том, что проблема
формирования волевой саморегуляции является составной частью проявления
воли и произвольного управления личностью своим поведением, связывая ее с
преодолением внешних и внутренних трудностей [2].
По мнению В.А. Иванникова, волевая саморегуляция рассматривается как
составная часть произвольного управления личностью своим поведением и
деятельностью. В структуру волевой саморегуляции личности включает три
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блока: побудительный, исполнительный и результативный [3].
Задачей нашего исследования выступило изучение особенностей
сформированности волевой саморегуляции у спортсменов высокого класса в
спортивной деятельности.
В отечественной психологии принято рассматривать волевую
саморегуляцию
как
высшую
психическую
функцию,
степень
сформированности которой позволяет с разной степенью успешности владеть
собственным поведением и управлять психическими процессами. В рамках
проведенного нами исследования мы пытались доказать, что именно высокий
уровень волевой саморегуляции обеспечивает наиболее эффективную работу
спортсменов в спортивной деятельности.
Исследование проводилось на базе Белгородского государственного
национального исследовательского университета. В исследовании приняли
участие 48 студентов факультета физической культуры педагогического
института, из них 14 – девушек и 34 – юношей. Возраст студентов – от 17 до 22
лет. В представленной выборке 9% студентов имеют спортивный разряд, 4% –
кандидаты в мастера спорта, 3 % – мастера спорта и 8% – начинающие
спортсмены, не имеющие спортивного разряда. При формировании выборки и
выбора экспериментального дизайна исследования использовалась стратегия –
«выделение и сравнение полярных групп». Показатели компонентов волевой
регуляции в группе испытуемых с высоким уровнем их сформированности
являются психологическими ориентирами и условиями для начинающих
спортсменов. В качестве плана исследования была выбрана разновидность
квазиэкспериментального плана – структурное корреляционное исследование.
При проведении эмпирического исследования использовался комплекс методов
и традиционные классы методик, применение которых определялось
теоретическими положениями, предметом, задачами и планом исследования.
Испытуемым
была
предложена
батарея
методик
в
следующей
последовательности:
1. «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана.
2. Методика «Психологический анализ развития волевых качеств
спортсменов» Б. Н. Смирнов.
3. «Вопросник для выявления
выраженности
самоконтроля
в
эмоциональной сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль)»
Г. С. Никифоров, В. К. Васильев и С. В. Фирсова.
4. Методика «Внутренняя (субъективная) оценка спортивной успешности»
Е.В. Мельник, Е.В. Силич.
Анализ эмпирических данных по результатам статистической обработки
полученных сырых данных анкет и опросников позволил выявить индекс
волевой саморегуляции студентов – спортсменов, (методика «Исследование
волевой саморегуляции» А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман) по пунктам общей
шкалы, а также индексов по субшкалам «настойчивость» и «самообладание».
Результаты по выборке в целом такие – большинство студентов – спортсменов
54% имели высокий уровень волевой саморегуляции (квалификация – мастера
спорта и кандидаты в мастера), 35% средний уровень (спортивный разряд), 11%
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– низкий (спортсмены без разряда). Особо следует подчеркнуть, что 56%
студентов имели высокий уровень настойчивости, 36% – средний уровень, 8% –
низкий. Высокий уровень самообладания показали 42% студентов, 35% –
средний уровень, 23% – низкий.
Полученные результаты свидетельствуют, что для спортсменов высокой
квалификации типичен высокий уровень сформированности волевая
саморегуляции, высокий уровень индекса настойчивости, и высокий уровень
самообладания. Полученные результаты показывают, что такие спортсмены
способны, в том числе, сознательно контролировать свои действия,
эмоциональные состояния и поведение в трудных и сложных ситуациях. Им
свойственны: эмоциональная устойчивость, самостоятельность, уверенность в
себе, развитое чувство долга, способность рационально распределять
физические усилия и умение контролировать свои поступки. В экстремальных
ситуациях возможно нарастание внутренней напряженности, как отражение
устремления проконтролировать каждое несоответствие собственного
поведения, и тревоги по поводу малейшей его спонтанности.
Уровень выраженности волевых качеств у студентов – спортсменов был
изучен с помощью методики «Психологический анализ развития волевых
качеств спортсменов» (Б. Н. Смирнов), предназначенной для оценивания
развития волевых качеств у спортсмена по степени сформированности волевых
умений. Было обнаружено, что 62% спортсменов из выборки имели высокий
уровень целеустремленности, 30 средний уровень, 8% - низкий. Это
свидетельствует о том, что спортсмены умею ставить перед собой цели и
задачи, стремятся достичь их в спортивной деятельности, способны к
объективной оценке своих решений.
57%
студентов
–
спортсменов
показали
высокий
уровень
самостоятельности и инициативности, 31% средний уровень, 12% – низкий.
Результаты показывают, что большинство спортсменов склонны к риску,
способны планировать и привносить новые идеи в деятельность, а также в
экстремальной ситуации изменить свой план действий, что свидетельствует о
спортивном мастерстве.
Высоким уровнем настойчивости и упорства характеризуется 49%
студентов – спортсменов, 41% средним уровнем, 10% - низким. Это говорит о
наличии волевого усилия в достижении поставленной цели, преодоление
трудностей.
59% студентов обладают высоким уровнем выдержки и самообладания,
33% средним уровнем, 8% – низким. Это свидетельствует о контроле над
своими чувствами, мыслями, поступками, такие студенты не останавливаются
перед внезапными трудностями. Это можно наблюдать в ходе
соревновательной ситуации, когда спортсмену необходимо рационально
распределить свои силы, придерживаться намеченного плана. Таким образом,
преобладание этих качеств позволяет спортсменам легче переносить неудачи в
соревнованиях, сохранять контроль над своими действиями.
Высоким уровнем решительности и смелости обладают 48% выборки, 44%
средним уровнем, 8% - низким. Результаты показывают, что спортсмены
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способны принимать на себя ответственность, склонны проявлять активность в
условиях риска при достижении цели, а также находят и принимают
обдуманные решения.
Уровень выраженности самоконтроля определялся по методике
«Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной
сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль)» (Г. С.
Никифоров, В. К. Васильев, С. В. Фирсова). Полученные результаты показали,
что 50% студентов – спортсменов характеризуются высоким уровнем
склонности к самоконтролю в эмоциональной сфере, 46% испытуемых имеют
средний уровень, 4% –низкий. Спортсмены способны контролировать
эмоциональные реакции и состояния, они эмоционально устойчивы, хорошо
владеют собой в разных ситуациях. Следует отметить, что 83% студентов
имели высокий уровень склонности к самоконтролю в деятельности, 15%
средний уровень, 2% – низкий. Такие спортсмены в большей степени склонны к
самоконтролю в деятельности, что свидетельствует о повышенной
концентрации внимания, склонности к рассуждениям, что в свою очередь почти
исключает различного рода ошибки и тем самым создает ситуацию успеха. В
обследуемой выборке 86% студентов имели высокий уровень склонности к
социальному самоконтролю, 10% средний уровень, 4% – низкий. Социальный
самоконтроль говорит о самостоятельном регулировании спортсменов своего
поведения, согласовании его с общепринятыми нормами, а также соблюдение
общепринятых норм поведения и законов.
Оценка спортивной успешности была изучена по методике «Внутренняя
(субъективная) оценка спортивной успешности» (Е.В. Мельник, Е.В. Силич).
Исследование показало, что большинство спортсменов имеет положительное
отношение к спорту, хорошую физическую подготовленность, эмоциональную
устойчивость и способность к саморегуляции. Такие спортсмены обладают
высоким волевым самоконтролем (настойчивость, самообладание), «чувством
времени, темпа, ритма», высоким уровнем мотивации и быстротой реакции.
Они безошибочно выполняют соревновательные упражнения, также и на
высоком уровне сложности, обладают ярко выраженным индивидуальным
стилем.
Статистическая обработка данных позволила выявить несколько
интересных корреляционных тенденций. Установлена тесная положительная
корреляционная связь между показателями: спортивной успешностью и
волевой саморегуляцией (rэмп=0,594, p=0,01); спортивной успешностью и
самостоятельностью и инициативностью (rэмп=0,375, p=0,01); волевой
саморегуляцией и склонностью к самоконтролю в эмоциональной сфере
(rэмп=0,486, p=0,01); волевой саморегуляцией и склонностью к самоконтролю в
деятельности (rэмп=0,436, p=0,01). Это свидетельствует о том, что такие
спортсмены способны контролировать свои действия и поступки,
эмоционально устойчивы, уверены в себе, умеют распределять усилия,
обладают выраженной социально-позитивной направленностью. Отдают
предпочтение действовать творчески и самостоятельно, наблюдается
повышенная концентрация внимания,
Научные труды SWorld

47

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Педагогика, психология и социология

Были найдены значимые корреляционные связи между спортивной
успешностью и настойчивостью и упорством (rэмп=0,367, p=0,05); спортивной
успешностью и деятельностью (rэмп=0,285, p=0,05); спортивной успешностью и
решительностью и смелостью (rэмп=0,338, p=0,05); волевой саморегуляцией и
самостоятельностью и инициативностью (rэмп=0,316, p=0,05).
Такие
спортсмены работоспособные, активно стремятся к реализации намеченного
плана, их мобилизуют преграды на пути к цели. Способны привносить новые
идеи, а также контролировать влияние внешних факторов, которые могут
отвлекать от достижения цели, склонности к гибкости действий и поступков,
характеризуются устойчивостью своего собственного мнения.
На основе результатов проведенного исследования нами были
сформулированы следующие выводы:
1. Важной задачей в подготовке спортсменов выступает задача
формирования волевых качеств, которые в свою очередь помогут успешно
реализовать и совершенствовать умения и навыки в ситуации соревнований.
2. Установлена тесная позитивная взаимосвязь между показателями
спортивной успешностью и волевой саморегуляцией (rэмп=0,594, p=0,01).
3. Большинство
успешных спортсменов стремятся к постоянному
самоконтролю, такое чрезмерное сознательное ограничение спонтанности
может приводить к повышению внутренней напряженности, преобладанию
постоянной озабоченности и утомляемости. В связи с чем, рекомендуется ряд
дыхательных упражнений, мышечная релаксация и медитация.
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Аннотация. В работе рассматривается одна из острейших проблем
современного общества - Интернет-зависимость, которая определяется как
зависимость от пользования Интернетом.
Ключевые слова: интернет-зависимость, студенты, игромания,
аддикция, социальная дезадаптация
Abstract. The paper deals with one of the most acute problems of modern society
- Internet addiction, which is defined as the dependence on Internet usage.
Key words: Internet addiction, students, gambling, addiction, social exclusion
Вступление.
Частичная или полная утрата человеком способности приспосабливаться к
социальным условиям, нарушение взаимодействия индивидуума со средой в
современном обществе принято считать социальной дезадаптацией, которая
характеризуется
невозможностью
осуществления
в
конкретных
микросоциальных сферах своей позитивной межличностной роли [3].
Обзор литературы.
Зависимость в медицинском смысле определяется как навязчивая
потребность в использовании «привычного», сопровождающаяся ростом
толерантности и выраженными физиологическими и психологическими
симптомами. Аддикция в психологии определяется как навязчивая
потребность, ощущаемая человеком, подвигающая к определённой
деятельности. Этот термин широко применим в различных областях
психологии, затрагивая проблемы такие как, игромания, перенасыщение и
гиперрелигиозность. Очевидно, его можно употреблять и при рассмотрении
Интернет-зависимости. Характер данного типа зависимости иной, чем при
употреблении наркотиков или алкоголя, в связи с отсутствием
физиологического компонента, а вот психологический проявляется очень ярко.
Интернет-зависимость можно определить как навязчивую потребность в
использовании Интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и
выраженными психологическими симптомами.
На сегодняшний день во всем мире, в каждой стране существует проблема
Интернет-зависимости. Интернет в развитых странах запада появился раньше и
используется гораздо больше, чем в России, поэтому их опыт может быть
показателен. В настоящее время психологи всех стран исследуют феномен
«зависимости от Интернета», или Интернет – аддикции (уход от реальности), и
пришли к выводу, что корни данного расстройства, несомненно, лежат в
психологических проблемах.
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Поведенчески киберрасстройство проявляется в том, что люди настолько
предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают отказываться от
своей реальной жизни.
В 1994 г. психиатр Кимберли Янг всерьез заинтересовалась этой
проблемой и опубликовала на сайте специальный тест-опрос, направленный на
выявление аддиктивности, и получила около 500 ответов. Большинство
ответивших были признаны зависимыми от Интернета. Оказалось, что
распространённость этого расстройства сходна с распространённостью
патологической азартности и составляет от 1 до 5 % пользователей Интернета.
В ходе многочисленных исследований были выявлены 4 основных
симптома Интернет-зависимости:
- постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;
- навязчивое желание проверить почтовый ящик;
- жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много
времени в Интернете и тратит много денег на его использование.
Несмотря на то, что Интернет – зависимость не приводит к необратимым
изменениям в организме, она способствует деградации человека как личности.
Как правило, те, кто становятся Интернет-зависимыми, меняют свою личность.
Это уже не та гармоничная личность, которой она, возможно, была вначале, а
личность уже аддиктивная, то есть ушедшая от реальности. Опасность
заключается в том, что очень часто, рано или поздно, зависимые личности
становятся социально дезадаптированными, что изолирует человека от
общества. По данным исследователей, большая часть Интернет-зависимых
«сидит» в сети ради общения. Поиск новых Интернет-знакомых
осуществляется не от дефицита общения. Интернет является привлекательным
в качестве средства ухода от реальности, за счет чувства безопасности и
осознания своей анонимности.
Интернет-зависимость бывает разная. Она зависит от вида деятельности и
классифицируется следующим образом:
- чрезмерная общительность на сервисах моментальных сообщений;
- чрезмерное общение на форумах, сообществах и в социальных сетях;
- онлайн-игромания. К этой категории относится увлечение так
называемыми многопользовательскими ролевыми онлайн-играми;
- увлечение киберзнакомствами и поиском сомнительной информации;
- графомания;
- игры на деньги. Разновидностью игровой онлайн-зависимости является
постоянная тяга к игре на реальные деньги [1].
Проблема Интернет-зависимости существует и зависимые от Сети
нуждаются в помощи. Опыт показывает, что к решению проблемы Интернетзависимости
следует
подходить
комплексно.
Киберрасстройство
характеризуется неспособностью личности найти общий «язык» с людьми в
реальности и это, конечно, требует помощи психологов, которые находят к
каждому человеку индивидуальный подход. Существует возможность и
самостоятельно избавиться от Интернет-зависимости, но лучше этого достигать
с помощью специалиста. Основными направлениями коррекции считаются:
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перераспределение времени, уменьшение продолжительности пребывания за
компьютером, замещение интересов, внесение корректив в образ жизни,
технические ограничения [2].
Входные данные и методы.
К участию в исследовании нами были привлечены 83 студентов КГМУ в
возрасте от 19 до 21 года: 29 мужчин и 54 женщины.
Методы исследования: тест на интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.
Лоскутовой, тест Райдаса на определение уровня уверенности в себе, тест
самооценки психических состояний Айзенка.
Результаты. Обсуждение и анализ.
У 27,7% студентов (23 человека) отмечены признаки интернетзависимости, из них 16 человек (69%) имели незначительные проблемы,
связанные с использованием интернета, а у остальных 7 человек (31%)
наблюдались значительные проблемы. Также в ходе исследования нами было
установлено, что показатели агрессивности равноценны для всех исследуемых
групп; уровень депрессии у всех студентов в пределах нормы; показатель
уверенности в себе у интернет-зависимых значительно ниже, чем у лиц, не
страдающих интернет-зависимостью. Кроме того, нами выявлен ряд студентов
(5 человек – 71%), которые периодически большое количество времени (6 и
более часов) могут посвящать компьютерным играм.
Заключение и выводы.
Установлено, что при изучении данных проведенного эксперимента с
участием 83 студентов КГМУ в возрасте от 19 до 21 года, у 27,7% студентов
отмечены признаки интернет-зависимости, из них 69% имели незначительные
проблемы, связанные с использованием интернета, а у остальных участников,
составляющих 31%, наблюдалась явная, ярко-выраженная интернетзависимость.
Выявлено:
− показатель агрессивности равноценен у всех исследуемых групп;
− уровень депрессии у студентов в пределах нормы;
− показатель уверенности в себе у интернет-зависимых значительно
ниже, чем у лиц, не страдающих интернет-зависимостью;
− ряд студентов (71%), периодически 6 и более часов посвящает
компьютерным играм.
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Аннотация. Сердцевиной философской культуры является философия как
учение о мышлении. Крайне актуальной оказывается проблематика
соотношения философии и обыденного сознания, В частности, вопроса о том
нужна ли обыденному сознанию философия, должны ли философы нести
ответственность за уровень мыслительной культуры
повседневнопрактического сознания.
Ключевые слова: обыденное сознание, метафизический метод, подлинная
философия.
Annotation. The core of the philosophy’s culture stands for the philosophy as a
science of thinking. It reveals the actual issues of the relationship between the
philosophy and the eventual public consciousness. In particular, it touches the area
of whether the ordinary consciousness philosophy is needful, and should the
philosophers hold the responsibility for the intellectual culture of ordinary social
consciousness’ level or not.
Keywords: Ordinary consciousness, metaphysical method, original philosophy
«Истина приведет к освобождению»
Э.Фромм
На первый взгляд, поставленный выше вопрос о том, «нужна ли
обыденному сознанию философия» можно обозначить как некорректный, ибо в
реальной жизни, особенно в реальной практике высшего образованию
философия представлена как обязательная дисциплина.
Однако в большинстве случаев студенты нам скажут, что преподаваемая в
вузах философия фактически им не нужна, ибо не способствует подлинному
развитию, не дает ту необходимую культуру мышления, которая открывает
путь к решению проблем саморазвития и самопознания, к более глубокому и
более адекватному (по сравнению с уровнем обыденного сознания)
постижению сложнейших проблем общественной жизни. Разумеется, что такой
ответ дадут только те студенты, которые «подготовлены жизнью» к
самостоятельному мышлению (а не к зубрежке и накоплению ненужной
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информации), а, следовательно, и к освоению философии «действительно
заслуживающей этого названия». Философии, воплощающей в себе тот стиль,
тот уровень мышления, который достигнут именно человечеством в целом, а не
отдельными группами тех, кто хотя и занят «производством мыслей» но, вопервых, поражен бациллою «профессионального кретинизма», и, во-вторых,
фактически обслуживает и защищает интересы хозяев жизни - современных
рабовладельцев.
Если
высоколобые
интеллектуалы
постмодернизма
обосновывают
«преодоленность» ориентации на достижение истинного
знания, то чем они отличаются (и в культуре мышления, и в нравственном
плане) от тех адвокатов, обслуживающих грабительские интересы акул
крупного бизнеса, которые заявляют, что ориентация на поиск истины, на ее
обоснование и доказательство в ходе судебного процесса, это уже
преодоленный предрассудок, достойный осуждения со стороны твоих самых
удачливых коллег (Вот уж воистину, украл миллион – в Верховный Совет,
украл мешок картошки – в тюрьму).
Безусловно, что взаимовлияние и взаимодействие философии, с одной
стороны, и обыденного сознания, с другой, это установленный факт. Это закон
развития духовной культуры. Еще Гегель утверждал, что «философия должна
прежде всего доказать нашему обыденному сознанию, что существует
потребность в собственно философском способе познания или даже должна
пробудить такую потребность» [1,88]. От Гегеля идет и прослеженная
Энгельсом традиция о трех исторически утверждающихся способах мышления:
стихийная диалектика древних, метафизический метод ХУ11-ХУ111 веков и
сознательная диалектика, наиболее четко и последовательно разработанная
Марксом и Энгельсом. Диалектический метод рассматривается Энгельсом как
«единственно правильный в научном отношении».
Современная западная философия как бы заново штурмует те высоты
философской культуры мышления, которые в свое время были достигнуты как
Кантом и Гегелем, так и их предшественниками и последователями, не внося
ничего принципиально нового, открывающего возможность «снять» их
достижения в современной, более высокой культуре мышления.
Что может дать и что принципиально не может дать современная западная
философия обыденному сознанию? Она приспособлено исключительно для
того, чтобы помочь индивиду приспособиться к ситуации выживания в очень
сложном и динамически подвижном мире, приняв систему господства частной
собственности фактически и как систему рабства, и как неизменную данность.
То есть она готова помочь и действительно помогает тем, кто «упираясь
взглядом в свое корыто» (власть, карьера, богатство),
не испытывает
потребность в действительно самостоятельном мышлении, ориентированном на
поиск истины, ориентированном на освобождение. Парадокс в том, что, с одной
стороны, в западных университетах предлагают курсы критического мышления
как будто бы ориентированного на повышение и статуса, и уровня
самостоятельного мышления, а с другой стороны, громадное большинство
населения этих стран, оказывается в рабской зависимости от преступных и
корыстных интересов господствующих элит через систему зомбирования и
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яппирования, фактически оставаясь на уровне обыденного сознания там, где
уже недостаточно и просто опасно «упираться взглядом в свое корыто», а
необходимо «землю всю, окидывая взглядом, видеть то, что временем
закрыто».
Логика развития мировой цивилизации, выявленная Карлом Марксом,
включает в себя три основных этапа в развитии общественных связей. Период
господства общественных связей, основанных на отношениях личной
зависимости (родоплеменная организация, рабство, феодализм, азиатский
способ производства), период господства общественных связей, основанных на
отношениях личной независимости и вещной зависимости (капиталистическое
общество), период господства общественных связей, основанных на
отношениях свободных индивидуальностей. «Свободная индивидуальность,
основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их
коллективной общественной производительности в их общественное достояние
– такова третья ступень» [4,103].
На современном этапе общественного развития, представленного
капитализмом как высшим уровнем развития цивилизации рабов и господ,
имеет место тенденция как на замедление и даже остановку общественного
развития, реализуемая современными рабовладельцами и их преданными
слугами (здесь нет место ориентации на истину, здесь нет места для подлинной
свободы), так и тенденция, пока еще весьма слабая,
на утверждение
цивилизации свободных людей, представленная «микроансамблями»
свободных индивидуальностей. Вот как раз последним, не просто нужна, но
крайне необходима подлинная философия, чтобы они избежали не только
ситуации зомбирования или яппирования, но и ориентации не на
действительную свободу, а на произвол как свободу раба.
Молодой Маркс, еще будучи на позициях младогегельянства, выделяет в
своей докторской диссертации тот момент, когда философия, достигнув
известной зрелости и завершенности, вступает в ситуацию взаимодействия с
миром (фактически обыденным сознанием), в результате чего «мир становится
философским и философия мирской»: «объективная всеобщность философии
превращается в субъективные формы отдельного сознания, в которых
проявляется ее жизнь» [3,100] И если этот процесс идет успешно, то
совершаются грандиозные и прогрессивные изменения в общественной жизни,
а в случае неудачи имеет место ситуация застоя и регресса.
Если мы обратимся к истории философской мысли, то можно выделить в
прошлом три основных случая эффективного взаимодействия философии и
обыденного сознания,
Первый – это период возникновения философии в Древней Греции, когда
была успешно решена задача утверждения философско-теоретического
мировоззрения (сознания, мышления), стоящего на позициях стихийного
материализма и стихийной диалектики, утверждающего «правду нового мира»
- прогрессивной для своего времени цивилизации рабов и господ, против
религиозно-мифологического
мировоззрения
(сознания,
мышления),
защищающего «правду старого мира» - родоплеменной организации
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общественной жизни.
Второй этап – это период утверждения капитализма во Франции в
результате Великой французской революции 1789-1793 годов. «Великие люди,
- замечает Ф.Энгельс, - которые во Франции просвещали головы для
приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких
внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия,
понимание природы, общество, государственный строй — всё было
подвергнуто самой беспощадной критике; всё должно было предстать перед
судом разума и либо оправдать своё существование, либо отказаться от него.
Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего»
[7,107].
Третий период – это время утверждения подлинно научной философии
(выступившей в качестве
сознательного материализма и сознательной
диалектики), защищающей в качестве «правды нового мира» цивилизацию
свободных
индивидуальностей,
против
обновленного
религиозномифологического мировоззрения (нередко облачающегося в философские
одеяния), защищающего «правду старого мира» - цивилизации рабов и господ.
Владимир Ленин в работе «Карл Маркс», отмечает, что Маркс «научил
рабочий класс самосознанию и самопознанию».
Человек как родовое существо (как исторически возникший и исторически
же развивающийся социальный организм), изменяя и преобразуя природу,
изменяет и преобразует как общественные отношения, так и самого себя.
Соответственно и возникает перед ним такая задача, что для уяснения
значимости происшедших с ним изменений, он должен иметь «зеркало»,
вглядываясь в которое он мог бы увидеть самого себя. В условиях
родоплеменной организации общественной жизни функцию данного зеркала
выполняет исключительно мифология и религия, в значительной мере
искажающая человеку его подлинные черты. Философия, появившаяся в
Древней Греции, впервые была призвана решать задачу постижения человеком
его действительного облика, ибо была ориентирована на постижение мира в его
объективности, на истину.
Вот и сегодня статусом подлинной философии, представляющей как
человечеству в целом, так и его отдельным личностно развитым
представителям возможность встать на путь самосознания и самопознания,
обладают именно те философские направления, которые ориентированы на
творческое освоение и развитие философского наследия Маркса и Энгельса,
сконцентрировавшего в себе лучшие достижения всей предшествующей
мировой философии, Среди наших современников философская культура
мышления Маркса и Энгельса представлена наиболее адекватно и в то же
время достаточно доступно в философском наследии Эвальда Ильенкова. Одна
из студенток строительной академии, познакомившись с работой Э.Ильенкова
«Философия и молодость» заметила с восхищением: «удивительно как можно о
таких сложных вещах говорить так просто». Кстати, в творчестве немецкоамериканского философа Эрика Фромма ориентация на творческое освоение
философского наследия К.Маркса применительно к решению современных
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злободневных проблем представлена в его работах «Иметь или быть?», «К
избавлению от иллюзий».
Современную западную философию можно также рассматривать как
зеркало, вглядываясь в которое люди пытаются «увидеть» и понять самих себя.
Однако в большинстве своем это зеркальце обладает зловредной способностью
приспосабливаться к запросам западных элит, утверждающих, что мир именно
таков, каким они его себе представляют, что они самые самые лучшие, И если
им представят зеркало, в котором они выглядят таковыми, каковы они есть на
самом деле, то они будут готовы выбросить, разбить это зеркало.
Хочешь мыслить самостоятельно и ориентироваться на подлинную
свободу, способствующую развитию человеческого потенциала как у тебя
лично, так и у окружающих людей, обратись к наследию Эвальда Васильевича
Ильенкова, в котором представлен одновременно и современный Спиноза, и
современный Сократ, и современный Дон Кихот. В интернете, на сайте «читая
Ильенкова», Вы сможете познакомиться с работами Эвальда Васильевича и
для себя решить действительно ли столь значим этот мыслитель для
современной культуры как это полагает автор данной статьи, знавший лично
этого удивительного человека.
В заключение хочу еще раз отметить, что есть сферы жизни, в которых
правомерна логика здравого смысла, и есть более сложные области нашей
жизни (область теоретических исследований и общественно-политической
жизни), в которых адекватное осмысление невозможно с позиций здравого
смысла, ибо в нем господствует метафизический метод познания, оставшийся
нам в наследство от философии ХУ11-ХУ111 веков. «Этот способ мышления,замечает Энгельс, кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым потому,
что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый
человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырёх стенах своего
домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь
только он отважится выйти на широкий простор исследования» [7,121].
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Аннотация. В работе рассматривается сущностная характеристика
труда. Показано, что характеристика труда в качестве тягостной
необходимости является исторически преходящей и не включается в его
сущностную характеристику.
Ключевые слова: труд, противоречивость труда, ценность, социальная
ценность труда, частная собственность.
Abstract. In this paper the essential characteristic of labor. It is shown that the
performance of work as a painful necessity is historically transient and is not
included in its essential characteristics.
Key words: labor, the contradictory labor, value, social value of labor, private
property.
Вступление.
Обращение к теме труда как основной формы жизнедеятельности человека
всегда актуально, поскольку позволяет человеку ответить на смысложизненные
вопросы: в чем состоит назначение человека, каковы основополагающие
ориентиры его жизни, способствует ли труд свободе человека или, наоборот,
выступает как тягостная необходимость.
Обзор литературы.
Противоречивая природа труда была рассмотрена в работах В.Е.
Золотухина, Н.Н. Зарубиной, А.М. Шкуркина, Ж.Т. Тощенко, Т.Ю. Сидориной,
И.И. Чангли, И.Н. Сиземской и многих других. В.Е. Золотухин, исследуя труд,
обнаруживает парадокс: внешние силы труда обуславливают несвободу
действий человека, а внутренние силы свидетельствуют о расширении свободы.
Труд «выступает одновременно и как вынужденная, и как творческая,
человекоориентированная деятельность» [5, с. 151]. Н.Н. Зарубина отмечает,
что труд может рассматриваться как способ «совершенствования человека» или
«наказание, проклятие» [4, с. 14]. А.М. Шкуркин считает, что труд выполняет
две основных функции: негэнтропийную и инструментальную. Негэнтропийная
функция привносит негативное начало в личность. Причина состоит в
разделении труда, которое ведет к «снижению творчества для значительного
числа людей» [9, с. 124]. На двойственность труда обращает внимание Ж.Т.
Тощенко. С одной стороны, труд обозначает физическое усилие, которое
направлено на удовлетворение материальных потребностей людей, с другой –
вынужденная «обязанность, наказание Божье» [9]. Т.Ю. Сидорина вообще
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отрицает потребность в труде (поскольку ее нет в пирамиде потребностей А.
Маслоу), обращая внимание только на необходимость человека трудиться.
Также она отмечает, что труд «пережил периоды презрительного отношения ,
поклонения и восхищения, разочарования, отчуждения и, возможно, конца» [7,
с. 32].
Однако исследователи труда не задают вопроса о причине такой
противоречивости. Имеет ли труд изначально такую двойственность или это
исторически преходящее отношение. На данный вопрос возможно ответить,
рассмотрев исторически первые концепции о труде.
Основной текст.
По нашему мнению, поскольку преобразовательная деятельность человека
включает ценностную компоненту, то и трудовая деятельность, будучи ее
частью, необходимо включает ценности. Труд – это процесс, совершающийся
не только между человеком и природой, но и человеком и обществом. [10]. В
методологическом отношении воспользуемся определением ценности М.С.
Кагана. Ценность «есть значение объекта для субъекта» [6, с. 68]. Поскольку
ценности имеют общественно-исторический характер определяются в
конечном итоге материальной жизнью общества, рассмотрим, как исторически
изменялось материальное производство и отражение этого процесса в
концепциях труда.
В первобытном обществе труд имел наивысшую ценность, поскольку
удачная охота, собирательство определяла степень выживаемости человека. В
гомеровский период еще не существовало государства, т.к. XII –VIII вв. до н.э.
представляли собой период военной демократии. По свидетельству П. Гиро
грек «гомеровской эпохи не испытывал по отношению к физическому труду и к
людям, посвящавшим этому труду свою жизнь, того презрения, какое
появилось в более позднюю эпоху. Наиболее прославленные герои древности
охотно занимались физическим трудом» [3 с. 205]. Период с VIII по III вв. до
н.э. – период государств-полисов. В это время труд уже распределен по
классовому признаку. Физический труд становится в основном уделом рабов и
низов свободного населения, а представители знати получают возможность не
трудиться физически. Отражение данного процесса было представлено
Аристотелем в философском произведении «Политика». По Аристотелю
выполнение рабом физического труда является законом природы. Выполнение
умственного труда есть дело свободного человека. Аристотель подчеркивал
презрительное отношение к физическому труду и к рабам. Он пишет, что «кто
по природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом все-таки
человек, тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому в том
случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью; последняя
представляет собой орудие активное и отдельно существующее» [2, с. 382].
Таким образом, частная собственность превратно представляет
абсолютные ценности жизни человека, в данном случае ценность труда. Из-за
господства частной собственности и отчуждения труда, которое она порождает,
в концепциях труда появляется мотив тягостной необходимости труда.
Ценностный статус труда с возникновением классового общества и частной
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собственности меняется. Для сравнения: Гефест, Геракл, Прометей трудились,
труд обожествлялся. Позже труд стали презирать. Ценность труда
«существенно принижалась в глазах людей, принадлежащих ко всем слоям
общества, основанного на частной собственности и эксплуатации чужого труда.
С точки зрения действительной объективной ценности труда его субъективная
оценка людьми оказывалась искаженной» [1, с. 164].
Трудовая деятельность идеологически закрепляется в сознании идеологов
той или иной эпохи, ценностно закрепляется в различных теориях, затем
формирует ценностные представления людей. Поэтому ценности всегда
идеологически насыщены, но всякая идеология маскируется под
общечеловеческую. Общечеловеческой является лишь гуманистическая
идеология, согласно которой человек посредством труда развивает себя как
универсальную, творческую личность.
Хотя трудовые ценности рождаются в общественно-исторической
практике их закрепление и передача происходит через идеологическое
отображение в духовной культуре. Идеологические концепции выражают
мировоззрение эпохи и в то же время формируют его через ценностные
представления. Различные теории труда репрезентируют трудовые ценности
того или иного исторического периода. Поэтому можно утверждать, что труд
обладает знаково-символической функцией. Трудовая деятельность, отражаясь
в различных концепциях, исполняет роль репрезентации культуры. Концепции
труда формируют культурные ценности того или иного общества.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены различные концепции труда в современной научной
литературе. В них авторы фиксируют противоречивую природу труда. Труд
изначально является и наказанием, проклятием, и в тоже время творческим
процессом.
Были получены результаты: сущностная характеристика труда формирует
творческого, свободного человека. Исторически преходящая сторона труда
заключается в его трактовке как тягостной необходимости.
Литература:
1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М.:
Мысль. 1988. – 253 с.
2. Аристотель. Политика. Соч. в 4-ч т. Т. 4. – М.: Мысль. 1984. – С. 375644.
3. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – Петроград. Издание
О.Н. Поповой. 1915. – 495 с.
4. Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и
предпринимательства. М.: Магистр, 1998. – 360 с.
5. Золотухин В.Е. Парадоксальная сущность труда // Социологические
исследования. – 2010. - № 4. – С. 150-151.
6. Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб.: ТОО ТК Петрополис.
1997. – 205 с.
7. Сидорина Т.Ю. Человек и его работа: из прошлого в информационную
Научные труды SWorld

59

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Философия и филология

эпоху // Общественные науки и современность. – 2007. - № 3. – С. 32-43.
8. Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового прочтения. – М.: Мысль.
2005. – 333 с.
9. Шкуркин А.М. Феномен труда: синергетический взгляд //
Общественные науки и современность. – 1998. - № 1. – С. 122-131.
10. Шипелик О.В. Труд и личность (возникновение первой исторической
формы труда и личности). – Таганрог: ЮФУ. 2013. – 80 с.
Статья отправлена: 29.09.2015 г.© Шипелик О.В.
ЦИТ: 315-247
УДК 282

Костюк О.В.
САКРАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
КАТОЛИЦИЗМУ (LEBOREM EXERCENS)
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Київ, Героїв Оборони 15, 03041
Kostyuk O.V.
SACRALIZATION WORK IN THE CONTEXT OF THE MODERN
CATHOLICISM (LEBOREM EXERCENS)
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041

Мета статті – дослідити процес сакралізації світу в контексті
використання міфу про героя сучасним католицизмом. Сакралізація сучасного
світу в католицизмі (енцикліка “Laborem Exercens”) здійснюється шляхом
часткової деміфологізаціїї Ісуса Христа. Таким чином, увага акцентується на
буденному, людському аспекті буття Спасителя, а метафізична місія
маніфестується через аналогію до людської праці.
Ключові слова: сакралізація, де міфологізація, міф про героя, праця,
католицизм.
The purpose of the article - to study the process of sacralization of the world in
modern Catholicism that uses the myth of the hero. Sacralization of the modern world
in Catholicism (encyclical "Laborem Exercens") carried out through partial
demythologizing of Jesus Christ. Thus, the emphasis is on the mundane, the human
aspect of being the Savior. Metaphysical mission is manifested through an analogy
with human labor.
Keywords: sacralization, demythologize, the myth of the hero, labor,
Catholicism.
Вступ. Сучасне релігійне та світське життя характеризується виникненням
новітніх форм взаємодії. Якщо до кінця першої половини XX-го століття
активно прогресував процес секуляризації, то кінець XX-го століття початок
XXI-го ознаменувалися спробами сакралізації світу. Використовуючи термін
М.Вебера, можна стверджувати, що процес “розчаклування світу” призвів до
доволі цікавих наслідків. Зокрема, світ втратив традиційні локальні релігійні
цінності, та все ще не створив постульовану Габермарсом макроетику.
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Огляд літератури. В той час коли релігійні цінності, що століттями
уособлювала релігія занепадають, перед церквою постає завдання повернути
авторитет власним цінностям, а, отже, реабілітувати й себе. Релігійні
деномінації, розуміючи сучасну, згубну для себе ситуацію, прагнуть
сакралізувати секуляризований світ. Попередні дослідження процесів
секуляризації та сакралізації провадились у різноманітних аспектах:
політичному, історичному, соціологічному та інших. На особливу увагу
заслуговує доробок М.Вебера, який в праці “Протестантська етика й дух
капіталізму” торкається проблеми секуляризації та де міфологізації [1]. Успіх
людини в господарській діяльності, визнається ознакою божественної
обранності. Таким чином, повсякденна праця та весь світ постають
сакральними.
Мета даної статті – дослідити процес сакралізації світу завдяки
використанню міфу про героя трансформованого в сучасному католицизмі.
Отже, завданням дослідження є з’ясування механізму сакралізації секулярних
чеснот, цінностей та суб’єктів соціальних відносин.
Основний текст. Заслуговує на детальну увагу ситуація в католицизмі у
другій половині XX-го століття. Церква опинилася в оточенні секуляризованого
світу. Гострі соціальні проблеми, які тероризували суспільство, безпосередньо
торкнулися католицизму. Якщо слов’янська філософія наполягала на
недопущенні пекла на землі, то католицизм постулював створення
справедливого суспільного ладу на землі [7, с.182].
Власне, необхідно визнати, що поштовхом до обґрунтування справедливих
соціальних відносин шляхом сакралізації чесноти працелюбства, став
бурхливий розвиток секулярного тлумачення даної проблематики. На початку
80-х років було обрано, судячи з енцикліки “Працею своєю”, шлях відповідно
до якого необхідно сакралізувати працю, людину праці та похідні
взаємовідносини. Розглядаються такі проблеми як відчуження людини праці,
гуманістичне тлумачення праці, відносини між працею та капіталом,
соціальний захист працівників.
Проте, незважаючи на сучасне тлумачення соціальних відносин, структура
подачі ідей є саме міфологічною. Викладення соціальних та етичних міфологем
починається з їх походження. Праця оголошується гуманістичною цінністю, яка
бере своє походження від створення світу та містить своє обґрунтування в
біблійних текстах. В даному разі відтворюється головний принцип
міфологічного структурування інформації: викладення процесу походження
речі означає пояснення її властивостей та владу над нею [6, с.23].
Доцільним буде аналіз енцикліки, виходячи з її власної структури
розгортання змісту, оскільки саме таким чином схоплюється логіка, якою
користувався творець документу. Зокрема, вступ містить посилання на давню
історію уваги церкви до проблеми праці; робиться посилання на енцикліку
“Rerum novarum” та інші положення керівних органів церкви. Цим освячується
нинішнє звернення до соціальних проблем. В ці ж частині містяться всі
соціальні та етичні міфологеми енцикліки, що отримують подальше
розгортання в наступних розділах: праця – є сутнісною характеристикою
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людини, що виділяє її з поміж інших створінь [7, с.110];праця стимулює
розвиток особистості, тим самим стає джерелом прогресу людини та
людства [7, с.113]; справедливе вирішення проблеми праці – це спосіб
встановлення соціальної справедливості.
Після окреслення етичних та соціальних міфологем, що є актуальними для
сучасної секуляризованої людини, відбувається спроба їх сакралізувати.
Сакралізація розпочинається з викладення походження вище окреслених істин.
Здійснюється трансформація міфологем в істини, використовуючи
міфологічний спосіб сприйняття світу.
Симптоматичним є те, що сакралізація підсилюється як посиланням на
священну історію, так і посиланням на суто наукову інтерпретацію фактів.
Процес освоєння життєвого простору посередництвом праці визнається
універсальним та позатемпоральним. Він охоплює всіх людей, всі покоління,
кожний етап економічного та культурного розвитку, і разом з тим ціллю праці
є, насамперед, людина. Власне, освячення праці, через посилання на біблійний
наказ освоювати землю, стає домінантним, центральним та вихідним для
подальшого розгортання десекуляризації постульованих вище міфологем.
“Людина володіє землею в процесі праці – ось вихідне положення всієї
енцикліки” [7, с.119).
Отже, перша глава першого розділу досліджує генезу чесноти праці і тим
самим обґрунтовує цю чесноту. Спрацьовує універсальний спосіб побудови
міфів, відповідно до якого походження об’єкту визначає його властивості та
маніфестує сакральність. В даному разі праця походить від волі Творця, що
була проголошена в імперативі: “наповнюйте землю, володійте нею” [7, с.118].
Освячена Божим словом праця є універсальним способом буття людини та
спільноти.
Надалі сакралізована праця наповнюється змістом, що теж прилучається
до священного внаслідок причетності до такої чесноти як праця. Надалі, виклад
позбавлений посилання на священні тексти з метою освячення праці, по тій
причині, що освячення вже відбулося на перших сторінках. Натомість, вступає
в дію інший механізм - міф про героя.
Сутністю даної групи міфів є встановлення нових моральних приписів та
стандартів життєдіяльності людини шляхом санкціонування їх видатною
особою, яка здійснює це як словом так і особистою діяльністю. В християнстві
таким героєм є Ісус Христос. І вже суб’єктивне значення праці, яке полягає в
цінності будь-якої праці, що сприяє розвитку людини та ціллю якої є людина,
сакралізується за допомогою посилання на героя. Постулюється теза відповідно
до якої основою визначення цінності праці є не вид виконуваної функції, а той
факт, що той, хто її виконує є особистістю. Наприклад, цінність столярства як
людської діяльності може бути вища за будівництво чи оформлення паперів,
якщо столяр є моральнісно досконалішою особистістю за будівельника чи
писаря. Зокрема, посилання на робітничий характер діяльності Христа не
принижує його, а облагороджує дану професію( столярство).
Сакралізувавши основну етичну міфологему відповідно до якої людина є
не засобом, а є ціллю праці, логіка викладу розгортається у напрямку
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конкретизації даної міфологеми. Отже, надалі постулюються наступні істини:
надмірна експлуатація людської праці призводить до деградації людини як
суб’єкта праці; організована солідарність людей праці є справедливою
відповіддю на експлуатацію. Церква завжди стояла на цих позиціях та є
“Церквою бідних”; праця основа побудови сім’ї; праця має пріоритет над
капіталом; право особистої власності знаходиться у відношенні підкорення
щодо всезагальних потреб, суспільного блага; права людини праці: соціальний
та правовий захист з боку держави, забезпечення зайнятості, залежність оплати
від сімейних, особистих та інших чинників, забезпечення здоров’я працівника
на робочому місці та поза ним, профспілки та страйк, як справедливі засоби
відстоювання інтересів, подолання дискримінації щодо інвалідів та емігрантів.
Отже, в даному разі відбувається світська сакралізація праці церквою.
Релігія не підлаштовує під свої догмати соціальні реалії, а гармонізує своє
вчення з цими реаліями. Здійснено революційний переворот у тлумаченні
наслідків гріхопадіння: відтепер тяжка праця - це не негативна цінність та
покарання, а чеснота, що є сутнісною характеристикою людини. Таким чином,
сакралізація праці досягається частковою секуляризацією вчення церкви.
Перші два розділи представляють працю як сутність, що є необхідною
складовою людини та людства, спрямовуючою до прогресивного розвитку як
особистості так і суспільно-економічних формацій.
Логіка викладу процесу сакралізації в енцикліці “Працею своєю”
розгорається наступним чином: у першому розділі праця сакралізується
посиланням на наказ Бога володарювати на землі, другий та третій розділи
конкретизують етичні та соціальні міфологеми в галузі праці. Таким чином,
церква постає інститутом на кшталт профспілки, яка захищає законні та
справедливі права трудящих. Але церква – це, насамперед, духовне утворення,
що турбується про душі та їх буття в іншому вимірі існування, ніж земне. Тому
в останньому розділі під назвою “Елементи духовності праці” провадиться
думка згідно з якою праця, що здійснюється людиною, є шляхом, який веде до
спасіння.
Людське життя постає наслідуванням божественної діяльності, яка
іменується працею. Водночас божественна діяльність спускається з
трансцендентного неба на буденну землю. Відбувається часткова
деміфологізація Бога-Творця: божество втомлюється від праці. Та й праця в
контексті творення світу постає не унікальною, чудесною, незбагненною
діяльністю, а діяльністю дотичною до світського. Звісно, в енцикліці
переслідується мета сакралізувати буденну працю через прилучення до
сакральності божества, проте досягається цей результат гармонізацією статусу
людської та божественної діяльності.
Таким чином, людська буденна праця постає аналогом божественної праці,
яка визнається взірцем. Наступним етапом завершення сакралізації праці постає
посилання на Ісуса Христа. Промовистою є назва однієї з останніх глав: “
Христос – людина праці”. Христос виявляється таким, що в земній діяльності
постійно стикався з феноменом повсякденної праці та наголошував на її
суттєвості для людини.
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Детальна увага приділяється не постаті Спасителя, а його діяльності в
контексті прилучення до праці. Власне життя героя пов’язується з постійною
трудовою діяльністю, чи то власною, чи чужою. Наприклад, текст енцикліки
містить детальний список професій, які згадуються Христом. Промовляння
героєм назви видів трудової діяльності робить її сакральною. Оскільки світ
постає комбінацією цих видів, то, водночас, освячується весь людський
життєвий світ. Праця постає вплетеною в життя не лише Христа, а й апостолів.
Наводяться слова Павла, про необхідність праці для благого життя та
загострюється увага на його робітничій професії. Однак, слід зазначити що
праця сакралізується не причетністю апостолів до неї, а причетністю саме до
Спасителя.
На завершення енцикліка досліджує духовну сутність праці. Тут процес
сакралізації набуває завершеності. Якщо раніше бралися до уваги класичні
взірці міфологізації, наприклад звернення до давності, походження, авторитету,
аналогії вчинків, то в даному разі наголос робиться на прилученні до
суб’єктивності героя.
Христос тлумачиться у метафізичному аспекті, як спаситель людини та
людства, а його діяльність є процесуальним засобом спасіння. Таким чином,
діяльність героя є сакральною за своєю суттю та метою. Робиться усталена для
християнських деномінацій акцентація на стражданнях Христа.
Таким чином, трудова діяльність людини уподібнюється сутнісній
діяльності Христа. Тому, тяжка людська праця є хрестом, що людина несе через
все своє життя подібно до Спасителя. Ця діяльність субстанційно поєднуючись
з труднощами, наближає людину до розуміння Ісуса Христа та його сутності.
Отже, робиться стрибок з буденної дійсності життєвого світу до метафізичної
реальності, що й завершує сакралізацію чесноти праці, а, отже, й сучасного
світу.
Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сакралізація сучасного
світу в католицизмі, конкретно в енцикліці “Працею своєю”, здійснюється
посиланням на походження, прадавність, суміжність зі священним. Проте,
домінантне смислове навантаження покладається на міф про героя, що
конституює актуальну сакральність для суб’єктивності людини. Саме вжитість
віруючого в специфічну ситуацію героя та його екзистенцію забезпечує
безпосереднє сприйняття обґрунтування сакральної сутності сучасного світу.
Даний ракурс дослідження проблеми висвічує нові перспективи
подальшого дослідження. Це, зокрема, стосується процесу сакралізації в умовах
сучасного світу. Зважаючи на те, що новітні релігійні течії, зазавичай, засновані
на міфах про героя, актуальним є дослідження саме цієї групи міфів в процесі
трансформації релігійних деномінацій, що відбувається під тиском специфіки
сучасного секуляризованого світу.
Висвітлення даного процесу надасть змогу прогнозувати подальші
трансформації вчення та діяльності релігійних об’єднань. Адже, саме процеси
сакралізації та міфологізації, що здійснюються релігійними об’єднаннями, є
лакмусовим папірцем, який сигналізує про подальші інтенції розвитку певної
деномінації.
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ON CORRELATION OF EXPLICATURE AND IMPLICATURE IN GUEST
REVIEW DISCOURSE
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Анотація. Стаття присвячена взаємодії взаємодія експликатури та
імплікатури в одному з регістрів рекламного дискурсу – єгостьова рецензіяє. У
фокусі дослідження –‘прочитання’ аплікатури рекламного продукту, що конче
необхідно реципієнту для формування її/його наступної дії.
Ключові слова: експлiкатура, імплікатура, рекламний дискурс, текст,
адресант, адресат, прагматика, вплив, оцінний компонент тексту.
Abstract. The present paper is focused on the way of ‘reading’ implicature of the
guest review as one of the tourism advertizing discourse by the addressee that is
rather important to draw his/her conclusion.
Key words: explicature, implicature, advertizing discourse, text, addressor,
addressee, pragmatics, persuasion, text evaluative component.
INTRODUCTION: The examination of linguistic variation in tourism contexts
offers rich opportunities for scholars of both tourism and linguistics. Iinguistic
varieties are basic components of cultural identity [36:5-6] and place image, iconic of
a shared identity, and grounded in history, the facts of which are often negotiated and
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contested [cf.: 1: 210-222; 34]. Indeed, language is essential to culture in all its
various forms, which UNESCO has stated powerfully in its publication on
endangered languages (UNESCO, 2003). Nowadays the skyrocketing development of
tourism has determined other relating domains such as written discourse in academic,
professional and institutional contexts, advertising or marketing to keep up [4].
Therefore it is obvious that advertisers make greater and greater efforts to use the
language efficiently and effectively.
The Investopedia suggests the following definition of persuasive advertizing as a
type of product promotion that attempts to influence a consumer in favor of a
purchasing particular good or service. A business might engage in informative or
persuasive advertising to encourage first time customers to try its product, in addition
to reminding customers to purchase a product they have previously bought. And the
meat of an advertising or commercial that attempts to convey what the advertiser
intends through words and/or pictures”[Business Dictionary].
Evidently, there is a very slight difference between the communicative purpose,
marketing and persuasive intentions of an advertisement. The question of the genre of
advertisement in linguistics iss till under discussion, and needs a further research [see
Elisabeth Le’s review of Guy Cook’s book: 26].
The aim of this paper is to define the relationship of explicative and implicative
components in guest reviews as one of registers of tourist advertizing discourse. First,
we shall underline the use of implicature in the language of guest reviews which
makes the reader think what writers want them to. Second, we shall specify
implicative modi encoded in the guests’ reviews. The names of hotels mentioned in
reviews are not admitted in the paper due to ethical reasons.
Therefore, the Gricean principles perfectly apply to this domain where the
persuasive power of a tourist advertisement can make all the difference. Focusing on
the implicit aspects of communication, H.P. Grice argues that the implicatures of an
utterance are not decoded but inferred, by a non-demonstrative inference process in
which contextual assumptions and general principles of communication play an
important role [15: 41-58].
Our hypothesis lies in the suggestion that readers draw their conclusions
forming the implicative component of meaning based on those components of word
meaning which are not actualized in the text. Compare: implicature is a meaning
which is not within the literal meaning of the utterance, it is the implied meaning of
the utterance [29: 97]. It denotes either (i) the act of meaning or implying one thing
by saying something else, or (ii) the object of that act[see: 16:41-58].
The case studies discussed in the paper are based on authentic texts which
represent the professional discourse, collected within tourism advertizing
environments and related to different domains. Srikant Sarangi differentiates applied
linguistics and professional discourse (healthcare setting) [34:371-394]. Kenneth
Kong using a wide range of professional genres such as research papers, business
reports, performance commentaries, guidebooks and legal documents focuses on the
discourse of professional writing, employing analytic paradigms from systemicfunctional linguistics, pragmatics, text analysis, sociology and anthropological
linguistics [23: 35-37]. He also argues that while professions use different sets of
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practices, their use of language displays many universals. Though the professional
discourse, Hugh Trappes Lamax says, is a part of applied linguistics but does not
belong exclusively to it; it is a multi-disciplinary field, and hugely diverse in the
range of its interests[25: 1-21; see also: 24:x] For many a linguists the interest in
professional discourse is beyond language in use [22: 3]: “language use is relative to
social, political and cultural formations, language reflects social order but also it
shapes social order, and individuals’ interaction with society[21:1-18]. Roy Paul
Nelson defines the following purposes of advertisements: (1) to attract attention to
itself; (2) to enlist the viewers interest; (3) to show the viewer a means of satisfying a
want or need through purchase of the product or service. If the advertising advocates
an idea, the ad is designed to create an affinity for that idea; (4) to convince the
viewer to buy the product, service, or idea; (5) to show the viewer how and where to
buy the product or service or to take some specific course of action [33:1,32].In his
work Tom Burns alludes to the competing foci underpinning such a task: (i) to
outline a manifesto – announce departure for a new subject area; (ii) to invoke the
achievement of predecessors; (iii) to offer a guided tour. Each one of these options
has strengths and weaknesses [8]. The prefix ‘applied’ is the cornerstone of various
scientific and social scientific disciplines, with a set of shared core values and
perspectives. He turns to Pit Corder’s original formulation of ‘applied linguistics’: the
application of linguistic knowledge to some object – or, applied linguistics, as its
name implies – is an activity. It is not a theoretical study. It makes use of the findings
of theoretical studies. The applied linguist is a consumer, or user, not a producer, of
theories [10: 7-10] Discourse Studies also emphasize that language is a tool for
communication and action in professional and social contexts.
Gunarsson Britt gives a broad and multifaceted perspective on discourse in the
professions . For each profession she explores the dual relationship between
discourse and context, outlining how professional discourse is continuously
reconstructed in relation to changing contextual frameworks [17:5-10]. Advertising is
referred to as a form of discourse, Hosney M. El-daly points out, in the sense that it
influences not only the structure of language and the modality of lifestyle, but also
the content of routine daily acts of communicative exchanges. Accordingly, he
believes that advertising started to change the structure and use of language and
verbal communication [13: 25-47]. As the 19th century came to a close American
advertisers in particular G. Dyer points out the use of more colloquial, personal and
informal language to address the customer and also exploiting certain effective
rhetorical devices to attract attention to a product [12:32].
So advertising has become persuasive since the 1920s, [see: 35: 449-471], J.V.
Lund says that the advertisements have the role to seduce, attract, manipulate, says
that an advertiser needs to cover these principles when creating an advertisement and
focus on attracting attention, arousing interest, stimulating desire, creating conviction
and finally getting action, persuade, lie and eventually inform [30:83].
DISCUSSION: Advertising is a central form of communication whose essential
purpose is to attract potential customers or buyers to the advertised product.
Unfortunately, ads as a genre are not precisely defined from the outset to say nothing
of the object of the present investigation – guest review. According to G. Leech any
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advertisement is characterized by four main traits to draw the attention and at the
same time to sustain this interest or attention given, it has to be remembered or at
least familiar and it must trigger the right kind of action [27]. The guest in his/her
review tells a story either felicitous or infelicitous of his/her stay at the hotel [see:
28:79-83].
On the basis that writers and readers are cooperating, and aiming to be relevant,
a writer can imply a meaning implicitly, confident that a reader will understand [3;
see also: 39]. H.P. Grice introduced the concept of implicature to refer to what a
speaker may suggest without actually uttering it [15:41-58]. To put it in other words
the importance of this notion resides in the fact that ‘it provides some explicit account
of how it is possible to mean more than what is actually said. Alongside with the
referred concept H.P. Grice initiated four maxims to explain that people assume a
certain set of rules in operation whilst conversing so to achieve successful
communication which is appropriately informative, truthful, relevant and clear [5: 96;
39: 58]. Implicature is a meaning which is not within the literal meaning of the
utterance, it is the implied meaning of the utterance [29: 97]. Implicature” denotes
either (i) the act of meaning or implying one thing by saying something else, or (ii)
the object of that act. Implicatures can be part of sentence meaning or dependent on
conversational context, and can be conventional (in different senses) or
unconventional. Figures of speech such as metaphor, irony, and understatement
provide familiar examples [see: 25; 32]. Implicature serves a variety of goals beyond
communication: maintaining good social relations, misleading without lying, style,
and verbal efficiency [6:183-198; 19.]. Explicature and implicature are closely related
in the advertizing discourse.
In the case of ads, language is an important tool to send a message or some
information and also to persuade or manipulate the reader. Therefore, the language in
ads has to be extremely convincing to achieve its materialistic goal. That is why there
is a thin line between the communicative purpose and the marketing and persuasive
intentions of an advertisement. L. R. Horn says that ‘what a speaker intends to
communicate is characteristically far richer than what s/he directly expresses;
linguistic meaning radically underdetermines the message conveyed and understood
[18: 3-28].
Advertisements should be clear, concise, conclusive and informative but they do
not have a certain length [see: 32]. When it comes to choosing the right words and
phrases, it can be noticed that they encode a wide range of meanings and
interpretations. Decoding the words and the message is up to each and every reader
and it supposes the interpretation of signs [37:10-16].
Then comes the importance of discourse analysis: there are generally two types
of discourse analysis: the first focuses on a specific moment in time, and is called a
synchronous analysis [20: 171]. The second kind of analysis looks at its different
sections and compares them. This is called a diachronic analysis, and is the sort of
approach that the famous discourse theorist Michel Foucault favoured: he looked, for
instance, at how the institutional setting of the hospital and the role of medical
practitioners changed over time [cf.:14: 55-60].
INVESTIGATION: The study and analysis of advertising language have
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become an important issue for language learners and not only [11:156-161].
V.K.Bhatia sees the main goals of genre analysis as follows: -to understand and
account for the realities of the world of discourse; to understand intentions' within
professional genres to understand individual, organizational, professional and social
identities through discursive practices within specific disciplinary cultures; -to
understand how professional boundaries are negotiated through discourse practice; to investigate language as action in socio-critical environments -to offer effective
pedagogical solutions; -to negotiate interactions between discourse practices and
professional practices.
The present article will mainly focus on the analysis of the language of guest
reviews from the pragmatic point of view, particularly referring to Grice’s
Cooperative Principle.
Implicatures pay an essential role in advertising as they convey messages and
interpretations that people would never dream of or think about if they were given
direct connotations, e.g.:
1.Hilton Hotels & Resorts, the flagship brand of Hilton Worldwide, builds on
the success of its "Stay Hilton. Go Everywhere." campaign by unveiling a new
interpretation of the concept in a series of print, online and out-of-home
advertisements. Developed in collaboration with Cramer-Krasselt, the new campaign
is based on three creative executions - "Go Chill," "Go Refresh" or "Go Foodie" - and
evolves the "Stay Hilton. Go Everywhere." concept with a focus on the exceptional
experiences guests will find within the brand's global portfolio.
According to Guy Cook, the discourse of advertising is not just text but “and
context together, interacting in a way which is perceived as meaningful and unified
by the participants (who are both part of the context and interpreters of it)” [see:
11:156-161; 9: 371-394].
For some hotels guest reviews are very efficient means of advertizing, free of
charge, especially worldwide. The hotel administration tries to seem objective: “Don't
just take our word for it, see what our guests are saying about their experiences at the
Hotel”. And, of course, this unsolicited feedback helps guide the administration to
create memorable journeys for their guests”. The readers base their attitude on their
perception of the text and the information drawn from implicative semantics. Let’s
compare the following texts:
2. We loved the hotel. Beautiful, large, clean room with magnificent view of
park and ferris wheel; beautiful lobby lounge for coffee and dessert; [USA].
3. Excellent location and hotel is a true 5 star. Breakfast was one of the best I
ever had in any luxury hotel and I travel frequently,.. [Cyprys].
4. All!!!! The location of the hotel is perfect. Amazing stuff!!!!! very clean,
amazing view of the park. Excellent design, restaurants, bar. I would ... [Israel].
The reader may come to the conclusion that the major characteristic feature of
the hotel is its centric location good for sightseeing. The rest of characteristics are
taken for granted because they must be guaranteed by its 5-star status. The stress on
those features mentioned in the reviews signifies that the hotel is not brandy enough.
The writer’s explicature (2-4): all the nominations are positively charged (best
service, food, rooms, location) from which can be drawn positive implicature as well.
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The reader’s implicature (2-4): the hotel is the best among other 5-star due to its
location.
The fact is that the brand name of the hotel and its slogan make long advertising
stories redundant, for instance, Hilton hotels and their slogans, first, “Minimax”
(minimum price for maximum service), then "Across the Nation," "Around the
World," and "So Nice to Come Home To." guarantee their guests best of the best. So
the hotel’s name, image, profile and the reader’s common sense generate his/her
implicative component.
5. I have stayed in Hotel N twice now and plan to stay again in February. They
give a warm, comfy welcome, very helpful and the location is perfect. It has a
modern but class look to it, open planned entrance. The wellness facilities are
brilliant. I recommended this to all ages, it's a brilliant stay for the price. Cf.:
6. I had already visited “X” in W, so I knew that I could expect the best. Even
though I travelled on my own my days were full of new experiences. For instance, I
found that people in "Ragtime" were of my age (adult+) and that the music was very
enjoyable. I also made a new musical acquaintance in The Philharmonic, where I saw
a magnificent concert. And, of course, I valued my afternoons draped in a bath gown
after an afternoon shower sipping Espresso (here I met with my only disappointment
- because I did not know that I had to pay extra for this luxury (but it was a minimal
sum).
The author’s explature (5): stayed twice, warm, comfy welcome, very helpful,
perfect location, class look, open planned entrance, brilliant wellness facilities,
brilliant stay can serve as implicature for the reader to draw his/her positive
conclusion.
To my mind the author’s explicature (5) “I recommended this to all ages, it's a
brilliant stay for the price” expressed by the performative utterance [see:2] is
redundant The reader could draw his own conclusion.
Explicature (6): The writer encoded her positive appraisal in the positively
charged lexemes and phrases: value, luxury, the best, full of new experiences, very
enjoyable music, magnificent concert.
The author’s implicature (5) helps the reader draw himself/herself: that s/he can
enjoy his/her stay at Hotel “X” In the text there is also a redundant explicature: “Just
enjoy your holiday there!”
There is one more objective review of the hotel:
In the ‘feedback’ review one can read [see: 31] the negative attitude which may
be implicit and explicit, e.g.:
7. Food was terrible. The chalet staff were friendly but LAZY who were
obviously getting no supervision from the hotel. The dishes were so filthy that they
were often stuck together -a running joke at our table. We had undrinkable instant
coffee in the morning and croissants out of a giant catering pack while fresh
croissants were delivered to the self caterers upstairs. When the chef turned up (about
three nights) the food was good, but portions small. The "apertifs" were cheap wine
with different piece of fruit stuck in them every night. The chalet had a fireplace but
the staff couldn't be bothered to lay it, so we never had a fire. The worst thing was the
smell of death when we came in which the staff attempted to cover up with air
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fresheners-YUCK! An official complaint was made by some very irate guests. hotel's
response was that they never said the place was 4 star-it was" 4 diamond". I have
been meaning to write a review before TripAdvisor readers start booking for the next
season. I will never travel with ever “X” again!!!
The writer’s explicature (7): encoded in the following nominations: terrible
food, filthy dishes, undrinkable instant coffee, smell of death.
The reader’s implicature (7): I will never travel with this company ever again!
Though the author does not persuade possible readers to follow him, he gives
them a choice. Consequently the advertising language can greatly benefit from the
use of implicatures in order to express something in an indirect, subtle and
ambiguous way, for instance:
8. As first time travellers to Thailand we had no expectations and wanted the
hotel to tell me what there was through the experience of being there. Therefore what
is written is what we experienced in our time there. The rooms were more than
adequate with no wasted space yet allowing for easy movement throughout the room
by two people. The amenities such as bar fridges, cable television, ablutions and
sitting facilities were more than adequate for the two of us. We were able to view the
complex, restaurants, pools, bars and the sea from the balcony. Would we come back
to K? Yes, just for peace and quiet, the people, the smiles and the service given.
The author’s explicature (8): adequate space in the for two, adequate amenities
and different facilities. They would come again.
The reader’s implicature (8): [in case the readers are middle-ages] the repetition
of the lexeme ‘adequate’ can bring the reader to the positive conclusion of the type:
:Let’s try’.
Thus readers are allowed to create their own interpretations and meanings
without being accused of having manipulated them, of deceiving them into believing
something which is actually not true. The tourists dream about ‘pieces of heaven’,
‘magical holidays’, ‘stunning sceneries’, ‘spectacular sights’ and ‘so much more’,
without realizing that sometimes this world does not always express realities.
In the following text the guest decided to write his review-complaint to the hotel
administration:
9. I stayed in this hotel last year and unfortunately it was not a pleasant stay.
However, after my review the management emailed me with a very professional
response to the issues I had and I would feel it only fair to bring this to the attention
of the readers. The Management took my complaint seriously even though I had
already departed and for this I am very impressed. I will return to this hotel because I
feel the issues experienced were one-off unfortunate oversights.
The reader’s explicature (9): I admitted some oversights, the management
responded professionally. I will stay there again.
The reader’s implicature (9): I must negotiate with the administration to make
hotel perfect and enjoy my stay there.
D.Sperber and D.Wilson underlie that every act of communication is an
ostensive inferential process, consequently, one can perceive any form of advertising
(including the advertising language of tourism, in our case) a similar process [38: 323]. In other words the tour operator (the addresser/advertiser) can make use of
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various media as ostensive stimuli in order to manifest to the audience (the addressee)
the informative purpose about the destination/location described.
CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES OF RESEARCH:
1. Advertising emerges as a key marketing tool in ttourism and leisure industries
where potential consumers must base buying decisions upon mental images of
product offerings being verbalized in communication. Consequently, a professional
lexis is formed.
2. In the professional discourse like guest review there is a correlation of
explicative and implicative components. And implicature in the text is far more
important for the reader’s impact. Implicature must be understood due to the nonverbalized meaning components of the text constituents.
3. The linguistic context of tourism involves an understanding of the historical
evolution of language variation in a destination, as well as its relationship to other
places, especially those that are major tourist sources.
4. The linguistic history of a tourism destination forms the foundation for the
contemporary Global English sociolinguistic context, and that context then defies
National Variety of English sociolinguistic context, and then Local or Dialect
sociolinguistic context
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Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые гендерные
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особенности информационных и аналитических радиотекстов. Особое
внимание уделяется лингвистическим, главным образом, просодическим
характеристикам радиотекстов в мужских и женских реализациях. В работе
представлен ряд просодических особенностей, которые обеспечивают
формирование эффективной языковой личности диктора и комментатора.
Abstract. The article touches upon some gender features of informational and
analytical radiotexts. Special attention is paid to the linguistic, mainly prosodic
peculiarities of radiotexts in male and female realizations. The article also
demonstrates number of prosodic features which help create the effective personality
of announcers and commentators.
Ключевые слова. Радиотекст, прагматический компонент, лексические
особенности, просодические особенности, гендер, эффективная личность.
Key words. Radiotext, pragmatic component, lexical features, prosodic features,
gender, effective personality.
Вступление.
В современном обществе все возрастающую роль играют средства
массовой коммуникации, которые формируют представление человека об
окружающей действительности и оказывают значительное влияние на
когнитивную картину мира каждого индивида в отдельности, а также общество
в целом.
Обзор литературы.
Интерес исследователей к проблеме воздействия СМИ обусловил
появление ряда работ, посвященных изучению медиатекстов. При этом все чаще
объектом исследования становятся устные формы медиатекстов, в том числе
радиотексты. Следует отметить работы, посвященные лингвистическому
анализу медиатекстов – Т.В. Аниховская, А.Р. Артамонов, Т.Г. Добросклонская,
Е.М. Красильникова, А.А. Тертычный и др. Однако ни в одной из этих работ не
уделялось должного внимания гендерному аспекту воздействия медиатекста на
аудиторию и его реализации на лингвистическом уровне.
Основной текст.
В данной статье представляется интересным обратиться к особенностям
гендерной реализации информационных и аналитических радиотекстов Би-БиСи. Анализ гендерных различий в реализации информационных радиотекстов
позволяет говорить об отсутствии значительных различий в использовании
лексико-синтаксических средств воздействия. Что касается просодических
средств, то можно отметить некоторые различия в использовании
просодических параметров для выделения доминантных фраз в рамках
вступления и основной части. Для мужчин характерно привлечение внимания к
доминантным фразам, главным образом, за счёт значительного положительного
тонального контраста ядра и предъядерной части, а также повышения
громкости ядра информационного центра. В женских реализациях, в первую
очередь, используется средний положительный тональный контраст, а также
снижение скорости для выделения доминантной фразы.
Что касается аналитических радиотекстов, то, с точки зрения аудиторовбританцев, в большинстве случаев мужские реализации демонстрируют более
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высокую степень прагматической эффективности по сравнению с женскими
реализациями, что обеспечивается языковыми, в первую очередь,
просодическими средствами. Важную роль играет более высокая степень
просодической выделенности доминантных фраз в рамках каждой структурной
части в мужских реализациях благодаря значительному положительному
тональному контрасту ядра и предъядерной части. Более низкая степень
выделенности ядра информационного центра в женских реализациях приводит
к снижению смыслового веса предлагаемой информации и понижает степень
воздействия аналитического радиотекста в целом. Кроме того, для
комментаторов-мужчин характерен более разнообразный просодический
репертуар, что, главным образом, проявляется в использовании более
вариативной громкости и скорости. Следует также отметить более широкий
спектр лексико-синтаксических средств воздействия в мужских реализациях. В
рамках исследуемых радиотекстов в женских реализациях не отмечается
эллиптических предложений, присоединительных конструкций, а также словсвязок, отражающих переход от одной мысли к другой. Таким образом,
мужские реализации аналитических радиотекстов демонстрируют более
высокую степень прагматической эффективности по сравнению с женскими
реализациями, что обеспечивается всем комплексом языковых, в первую
очередь, просодических средств.
Следует также отметить, что формирование эффективной языковой
личности дикторов и комментаторов определяется характером языковой, в
большой степени просодической реализации передаваемых ими радиотекстов.
Однако в связи с превалированием рационального компонента содержания в
информационных радиотекстах, дикторы располагают весьма ограниченными
возможностями для реализации его начала. Иным образом дело обстоит с
аналитическими ралиотекстами, где также отмечаются некоторые гендерные
различия. Так, для наиболее эффективных аналитических радиотекстов в
мужских реализациях характерно преобладание рационального компонента над
эмоциональным. Анализ наиболее эффективных аналитических радиотекстов
позволяет отметить намеренное понижение тонального уровня, громкости и
скорости всего радиотекста, а также наличие большого количества длительных
синтаксических пауз. Кроме того, наиболее успешные комментаторы-мужчины
используют широкий спектр лексико-синтаксических средств воздействия,
среди которых особую роль приобретают синтаксические средства, а именно
эллиптические и вопросительные предложения, обособления и др.
Просодические, а также лексико-синтаксические средства обеспечивают
положительную оценку предлагаемых радиотекстов аудиторией и способствуют
формированию образа авторитетного, серьезного комментатора, мнению
которого можно доверять.
Для наиболее эффективных аналитических радиотекстов в женских
реализациях
характерно
превалирование
модально-эмоционального
компонента. Что касается просодических характеристик, следует отметить
намеренное повышение тонального уровня, громкости и скорости всего текста,
а также наличие большого количества длительных синтаксических пауз. Кроме
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того, отмечается широкий спектр лексико-синтаксических средств воздействия,
среди которых особую роль приобретают стилистические средства, а именно
метафора, повтор, сравнение, градация и др. Таким образом, успешное
сочетание просодических и лексико-синтаксических средств направлено на
повышение вовлеченности аудитории в процесс анализа и способствует
формированию образа эмоционального, заинтересованного комментатора.
Заключение и выводы.
Таким образом, опираясь на анализ ряда информационных и
аналитических радиотекстов в мужских и женских реализациях, можно
отметить ряд различий, которые реализуются на лингвистическом, главным
образом, просодическом уровне направлены на усиление прагматической
направленности передаваемых радиотекстов.
Литература:
1. Аниховская Т.В. Риторика интеллективного общения (На материале
телевизионных программ Би-Би-Си). - Дисс. ... канд. филол. наук. - М., 2004. –
190с.
2. Артамонов А.Р. Лингвистические особенности средств массовой
коммуникации (на материале «Всемирные новости Би-Би-Си»): Дис. … канд.
филол. наук. – М., 1995. – 183с.
3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт
исследования современной английской медиаречи). – М.: УРСС, 2005. – 288с.
4. Красильникова Е.М. Просодическая реализация функции воздействия в
текстах информационного и ораторского стилей: Экспериментальнофонетическое исследование на материале американского варианта английского
языка: Дис. … канд. филол. наук. – М., 2005. – 182с.
5. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: познавательнопсихологический подход. – М.: Гендальф, 1998. – 255с.
Статья отправлена: 12.08.2015 г.
© Василенко Т.С.
ЦИТ: 315-068
УДК 81'367.335.1-116

Николайчук А.С.
ВОПРОС СОЧИНЕНИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ В РАБОТАХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРУКТУРАЛИЗМА
Донбасский государственный педагогический университет,
Славянск, Г. Батюка 19, 84122
Nikolaychuk A. S.
THE QUESTION OF HYPOTAXIS AND PARATAXIS IN THE
STRUCTURALISTS’ WORKS
Donbass State Pedagogical University
Slaviansk, G. Batyuka 19, 84122

Аннотация. В данной статье исследуются теоретические проблемы
Научные труды SWorld

77

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Философия и филология

сочинения и подчинения сложного предложения в концепциях таких
структуралистов, как С. О. Карцевский, З. Харрис и Л. Теньер, П. Дидериксен и
др. Цель статьи заключается в том, чтобы показать вклад структуралистов
в развитие и уточнение представлений о сочинении и подчинении. Выявлены
отличительные черты структурализма в контексте исследуемой проблемы.
Сделан вывод, что структурная лингвистика создала предпосылки для решения
вопроса о структурных характеристиках предложения как базисной единицы
синтаксиса. Значительны попытки объяснить механизм преобразования
простого предложения в сложное.
Ключевые слова: сочинение, подчинение, сложное предложение,
историография, концепции, структуралисты.
Abstract. Theoretical problems of hypotaxis and parataxis of the complex
sentence in the conceptions of such structuralists as S. O. Kartsevskiy, Z. Harris and
L. Tener, P. Dideriksan and others are investigated in this article. The purpose of the
article is to show the structuralists’ contributio to the development and specification
of the idea of hypotaxis and parataxis. Distinctive features of the structuralism are
revealed in the context of the researched problem. The conclusion, that the structural
linguistics has created the prerequisites for the decision of the problem about
structural characteristics of the sentence as the basic syntactical unit, is inferred.
Attempts to explain the mechanism of transformation of the simple sentence into the
complex one are significant.
Key words: hypotaxis, parataxis, complex sentence, historiography,
conceptions, structuralists.
Вступление.
Формирование историографии лингвистики и, в частности, истории
грамматики как научного предмета немыслимо без анализа и обобщения
конкретных грамматических идей и концепций.
Актуальность
настоящей
статьи
определяется
теоретическими
потребностями развития современного языкознания, в частности, важностью
исследования и обобщения истории лингвистических учений в связи с их
современным состоянием.
Попыткой преодоления методологических трудностей традиционной
лингвистики стало создание Ф. де Соссюром в начале ХХ века структуральной
теории языка – теории, нацеленной главным образом на внутренние отношения
и зависимости компонентов языка.
Обзор литературы.
Освещению проблем анализа синтаксических концепций лингвистов
ХІХ в. – начала ХХІ в. в целом отводится большое место в работах лингвистов.
В этом смысле показательны работы В. В. Виноградова [2], Е. М. Ширяева [6],
В. В. Щеулина [7], В. И. Собинниковой [4] и др. Тем не менее, до сих пор нет
специальных исследований, посвященных концепции паратаксиса и
гипотаксиса в трудах представителей структурализма.
Основной текст.
Теорию паратаксиса и гипотаксиса в сложном предложении исследовали
представители структурализма: С. О. Карцевский (Пражская лингвистическая
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школа), З. Харрис и Л. Теньер (трансформационная грамматика), В. Брёндаль,
П. Дидериксен (глоссематика). В основе исследования сочинения и подчинения
представителями этого периода лежал структурный подход.
Вопрос паратаксиса и гипотаксиса изучал С. О. Карцевский, который
связывал отличие сочинения от подчинения с структурой диалога. Ученый
утверждал, что говорящий в пределах одной коммуникации-фразы заменяет в
своем сознании то одного, то другого собеседника. Структуру
сложносочиненного предложения лингвист уподоблял позитивному обмену
репликами. Структуру сложноподчиненного – информативному диалогу.
По мнению исследователя, паратаксис является эксплицитным, потому что
в нем употребляются специальные знаки – союзы, из которых самые основные,
а именно но, а, да, и, – внесенные в середину фразы междометия.
С. О. Карцевский отмечал одну разновидность конструкций, которая
существует без эксплицитации. Ученый утверждал, что в предложении Отец
еще с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу применен прием
экспрессии. Спаренные члены соединены с помощью союза, находящегося на
ступени нуля. Этот союз двухвалентен, то есть может быть интерпретирован
или как противительный (но, а), или как непротивительный (и) (этот союз
лингвист называл нейтральным) [3, с. 125].
С. О. Карцевский возводил подчиненную часть сложного предложения с
относительным местоимением к косвенному вопросу. Ученый делает попытку
глубоко наметить линии развития сложноподчиненного предложения.
Утверждая, что подчинению как психологически, так и исторически
предшествует бессоюзие.
Позже
появилась
трансформационно-порождающая
грамматика.
Генеративная теория, подобно структуральным теориям в центр исследования
ставила предложения, но толковала его принципиально по-другому. Реальные
предложения языка обозначались поверхностными структурами, которые
образовались от соответствующих глубинных структур с помощью
определенных трансформационных правил.
В результате приложения трансформации координации порождаются
предложения сложносочиненного типа, при добавлении трансформации
субординации – сложноподчиненные предложения. Для предложений с
координационной связью характерно присоединение одной выходной
структуры к другой. Они выступают как равнозначные и нанизываются одна на
другую, располагаясь по горизонтали. Обязательным условием для порождения
этого типа сложного предложения является отсутствие идентичной группы
подлежащего и группы сказуемого в выходных предложениях.
З. Харрис доказывал, что разные типы последовательностей предложений
и сложных предложений состоят из одного предложения и трансформ другого.
Трансформации переделывают предложение именную группу, или в
адъективную группу, или в сочиненное, или подчиненное предложение.
Трансформационный анализ последовательности или соединений
предложений, который предложил ученый (на основе его теории нулевых
морфем и общих слов), объединяет наиболее спорные тенденции английской
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логической, научной и структуральной грамматик.
В выводах лингвист сформулировал цель своего исследования:
нормализовать текст с помощью трансформации, для того чтобы сложность
многих предложений не препятствовала анализу речи. З. Харрис считает, что
для этой цели необходимо трансформировать предложения и их части, которые
содержат те самые слова, так, чтобы по возможности они получили одну и ту
же структуру [8, с. 319-322].
Исследовав все случаи последовательного соединения предложений,
ученый пришел к выводу, что почти во всех таких последовательностях одно из
предложений (чаще первое) не трансформируется и может быть названо
главным предложением. Оно присутствует в любом типе соединения.
Особое место в направлении структурализма занимает теория Л. Теньера,
которая изложена в работе «Основы структурного синтаксиса» (1959) [5]. В ней
развивается теория грамматики зависимостей, закладываются основы
семантического синтаксиса, а также разрабатывается теория языковых
преобразований, объясняющая формирование синонимических средств
выражения в языке и виды трансформаций при переводе.
Л. Теньер разработал универсальную модель предложения, опирающуюся
на некоторые важные постулаты: всеобщность и однонаправленность
синтаксической связи; наличие в предложении одного грамматического центра
(глагола), сочетаемость которого определяет структуру предложения;
неединственность способа отображения структурной иерархии в линейную
последовательность синтаксических единиц; различие участников ситуации
(актантов) и ее обстоятельств (сирконстантов).
В ряде случаев при переводе с одного языка на другой приходится
заменять одну структуру другой. Л. Теньер называет это структурное
преобразование термином метатаксис.
Следовательно, лингвист отмечает сложные виды перевода, в которых
приходится использовать не только в какой-то мере механическую операцию
замены одного слова другим, но и прибегать к структуре, отличной от той,
которая имеется в переводимом предложении, то есть переосмысливать данное
предложение на языке перевода.
Л. Теньер считает, что сочинительной структуре в одном языке
соответствует подчинительная структура в другом. Паратактическая
конструкция представляет собой два означаемых, расположенных на одном и
том же структурном уровне. Такое расположение означаемых ученый называет
сочинением. Напротив, гипотактическая структура – это помещение одного
означаемого ниже другого.
По мнению лингвиста, более или менее сложные идеи выражаются в том
или ином языке в форме паратаксиса, и только по мере развития языка
появляется возможность осознавать и выразить гипотактический характер
связи между идеями. Л. Теньер этот процесс является воспроизведением
интеллектуального развития отдельного индивида. Ребенок сначала
упорядочивает свои мысли с помощью паратаксиса, и только после того, как
его интеллект становится достаточно зрелым, он приобретает способность
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улавливать гипотактические связи между идеями [5, с. 330].
Итак, в любом языке гипотаксис появляется только после паратаксиса.
Даже в таком языке, как латинский, который достиг высокой степени
абстракции, многие семантические комплексы выражаются с помощью
паратаксиса, французский же язык усматривает в этих комплексах
гипотактические отношения. В таком случае при переводе паратаксису в
латыни должен соответствовать гипотаксис во французском.
Л. Теньер полагает, что «наиболее сложные случаи метатаксиса
представлены построениями, в которых подчиненные узлы представляют собой
части сложного предложения. Нередко в латыни между такими частями
устанавливается сочинительная связь, в то время как во французском они
находятся в отношении подчинения» [5, с. 332].
П. Дидериксен констатировал позиционное различие независимых
(главных) и подчиненных предложений и приписывал тому и другому типу
предложений отличительные позиционные схемы, в которых не совпадают два
поля из трех. Нексусное поле в главном предложении имеет структуру:
подлежащее – финитный глагол – пропозитив, в придаточном предложении –
подлежащее – пропозитив – финитный глагол [9, с. 244].
Ученый устанавливал еще одно важное различие, а именно то, что в начале
главного независимого) предложения имеется фундаментальное поле,
отсутствующее в структуре придаточного предложения (последнее вместо
этого поля начинается с подчинительного союза.
Фундаментальное поле – это не что иное, как предфинитная позиция,
относительно которой мы выяснили, что она имеет полифункциональный
характер: вначале независимого предложения перед финитным глаголом может
стоять подлежащее, дополнение, предикатив и другие члены, каждый из
которых имеет также отдельную позицию в послефинитной части предложения.
Этим обеспечивается возможность перестановок из послефинитных позиций в
предфинитную и наоборот.
П. Дидериксен приходит к выводу, что различие независимых и
подчиненных предложений выявляется как в структуре их позиций, так и в
структуре перестановок.
Заключение.
Таким образом, помимо других отличительных черт, структурализм
обладал двумя особо интересующими нас в контексте исследуемой проблемы
характеристиками: 1) центральной единицей лингвистического анализа
впервые было объявлено предложение; 2) интерпретировать предложение
предлагалось в сугубо формальных терминах, а основными аналитическими
процедурами его исследования становились трансформации разного рода
(деление по непосредственно составляющим, субституция, элиминация и т. п.).
Структурная лингвистика создала предпосылки для решения вопроса о
структурных характеристиках предложения как базисной единицы синтаксиса.
Значительны попытки объяснить механизм преобразования простого
предложения в сложное (теория трансляции Л. Теньера). Внимание к видам
связей частей сложного предложения является весомым достижением.
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Теоретическое наследие Л. Теньера трудно переоценить. Автор
структурного синтаксиса разработал целый ряд понятий, которые надолго
опередили его время и оказались в центре внимания новых парадигм:
когнитивной, генеративно-трансформационной, функциональной.
Обобщая изложенное выше, следует признать, что теория трансляции
Л. Теньера
предвосхищает
работы
трансформационалистов,
будучи
одновременно и более широкой (исследование проводится на уровне лексики и
лексической деривации), и более узкой (в теорию трансляции не входит
подчинительная связь), однако и тот и другой подходы позволяют проследить
механизм преобразования простого предложения в сложное.
Следует отметить, что Л. Теньер в ходе исследования паратаксиса и
гипотаксиса исходит из наблюдения над фактами множества языков, что
обеспечивает реальность и достоверность теоретических построений.
На современном этапе развития лингвистики наличие работы,
посвященной изучению сочинения и подчинения в концепциях
структуралистов, а также систематизация имеющихся результатов является
стимулом для дальнейшего установления закономерностей эволюции взглядов
лингвистов ХІХ в. – начала ХХІ в. на паратаксис и гипотаксис.
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Аннотация. В статье рассмотрены обращения в крылатых единицах
современного немецкого языка. Крылатые единицы, послужившие предметом
анализа, ставшие популярными и общеизвестными благодаря так называемой
“массовой
культуре”
и
распространяемые
средствами
массовой
коммуникации, являются непосредственными или косвенными свидетелями
эпохи, изменений в жизни немецкоязычного общества.
Ключевые слова: немецкий язык, немецкая лексикология, немецкая
фразеология, крылатое слово, крылатое выражение, крылатая единица.
Abstract. In this work allocutions in modern German catchwords are described.
The analyzed catchwords become popular and well-known due to so-called "mass
culture" and they are being extended by mass media. These catchwords are direct or
indirect witnesses of an epoch, changes in life of a German-speaking society.
Keywords: German, German lexicology, German phraseology, catchword,
catchword expression, catchword unit.
Вступление.
Крылатые единицы (далее – КЕ) немецкого языка, ставшие объектом
нашего анализа, являются непосредственными или косвенными свидетелями
XX - XXI в.в., социальных изменений в жизни немецкоязычного общества.
Этот термин был введен С.Г. Шулежковой и объединяет собственно крылатые
слова и крылатые выражения, которые обладают пятью дифференциальными
признаками: 1) связь с источником (автором, персонажем, реальным событием);
2) раздельнооформленность (состоят из двух или более компонентов,
связанных по грамматическим законам языка); 3) воспроизводимость (не
создаются в процессе общения, а воспроизводятся как готовые целостные
единицы); 4) устойчивость компонентного состава и грамматической структуры
(не исключающей вариантности); 5) устойчивость семантики, закрепленной за
данным выражением [1, с. 23].
В 2008 г. вышел в свет новый переработанный и дополненный словарь
Дудена [2], который содержит КЕ, появившиеся в последние два десятилетия.
Дуден фиксирует некоторые названия фильмов, рекламные слоганы, цитаты из
выступлений современных политиков и отмечает их популярность и
использование носителями немецкого языка. Данные КЕ являются предметом
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нашего исследования.
Обзор литературы.
В речевом общении немаловажное значение имеют факторы,
сигнализирующие начало акта коммуникации, и в этой связи определенные
сигналы, которые дают слушающему понять, что именно к нему будет
обращено последующее сообщение. Они создают
соответствующую
психологическую базу восприятия этого сообщения, побуждают к конкретной
ожидаемой от него реакции. Одним из таких специализированных речевых
сигналов является обращение.
А.М. Пешковский отмечал, что функция обращения “тесно переплетается с
функцией классификации самого слушателя” [3, 8]. Форма обращения
иcпользуется говорящим для выражения отношения к лицу, для его оценки или
выражения чувств, т.е. как способ субъективной оценки. Например в
классических КЕ:
Входные данные и методы.
С помощью КЕ “Varus, gib mir (meine) Legionen wieder!” можно выразить
отчаяние при потере, утрате кого-либо или чего-либо очень важного,
существенного. Римский историк Светоний в книге “Жизнь двенадцати
Цезарей” рассказывает, что именно этой фразой отреагировал римский
император Август на известие о том, что отборные римские легионы,
возглавляемые полководцем Варом, потерпели поражение в Тевтобургском
лесу и были поголовно истреблены германцами.
Неожиданно изменившему другу мы можем сказать слова Юлия Цезаря:
“Auch du, (mein) Brutus?” (“Et tu, Brute?”), с которыми, как гласит легенда,
Цезарь обратился перед смертью к своему бывшему стороннику Бруту,
возглавившему заговор и участвовавшему в его убийстве.
При употреблении обращений "Varus", "Brutus" носителями языка,
имеющими определенную систему фоновых знаний об объекте, отсекается
часть слушателей, так как в глубине данные обращения ориентированы на
образованного человека.
Особенностью обращений в КЕ является то, что они, в отличие от
классических КЕ, не предполагают у пользователя наличия филологического
образования. Они понятны и доступны всем слоям общества. Ср.:
“Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?” - Определение lieber выражает
различную (большей частью положительную) оценку адресата. В связи с этим у
него отсутствует семантическая связь с именем собственным. Это определение,
таким образом, оказывается семантически опустошенным, а субъективнооценочные моменты получают в них превалирующее значение [4, 355]. (Duden:
der Titel zitiert, wenn man scherzhaft jemandes ungeschicktes Verhalten ansprechen
will, besonders wenn der Betreffende mit dem Knie an etwas stößt oder etwas
umstößt.)
“Hunde, wollt ihr ewig leben?” – это выражение приписывается Фридриху
II при битве у Колина (1757). Обращение Hundе было направлено к
покидающим поле битвы прусским солдатам в значении "трусы, предатели". В
словаре Кюппера КЕ соответствует: schül. Turnunterricht. Обращение "Hunde" в
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данном случае также
выражает негативность, но применяется для
подчеркивания близости со слушателем; доставляет удовлетворение самому
говорящему, вызывает больший эффект, чем нейтральное, более метко и
образно.
Заключение и выводы.
Обращение в КЕ нацелено на установление прямого контакта со
слушающим и является побудительным средством к приему информации из
определенного источника, концентрации внимания, а также подчас служит
средством выражения экспрессии и субъективной оценки тривиальности
семантики всей цитаты.
Для КЕ важно, что обращение обладает способностью к почти
неограниченному серийному воспроизводству, например: “Mach’s noch einmal,
Sam” → “Mach’s noch einmal, ...”. Позиция обращения оказывается “открытой”,
готовая принять любую лексему со значением лица или любого другого живого
существа. Местонахождение обращения закреплено моделью.
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Аннотация. В статье освещаются результаты по восприятию
односложных слов русского языка вьетнамскими испытуемыми, с целью
выявление следов систематического влияния фонологических свойств родного
языка на речевое поведение при обучении неродному.
Ключевые слова: восприятие, русские односложные слова, обучение
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неродному языку.
Abstract. In this paper we describe the results of Russian one-syllable words
perception by Vietnamese students in order to trace the influence of the native
language on the second language acquisition.
Key words: perception, Russian one-syllable words, second language
acquisition.
Интерес к проблематике восприятия речи обусловлен самим развитием
языкознания - изучение языка как средства общения предполагает
лингвистический анализ не только текста, но и актов речи. Усилению этого
интереса способствовали также развитие прикладного языкознания и смежных
дисциплин, опыты по речевому общению человека с машиной, моделированию
речевых актов на машине. Фонетику в восприятии речи в первую очередь
интересует зависимость восприятия звучания речевых единиц от звукового
строя языка. Изучение этой зависимости составляет цель перцептивной
фонетики [4].
Изучение восприятия речи носителями данного языка имеет большое
значение, так как фонемы, ударение, интонация - это звуковые явления,
различаемые носителями этого языка. То, что не различается ими, не может
выполнять языковой функции. При этом имеется в виду не психофизическая
способность человека распознавать те или иные звуковые различия, а
восприятие носителей данного языка, воспитанное системой этого языка [7].
Одним из важнейших выводов, вытекающих из результатов
экспериментально-фонетических исследований последних лет, является вывод
о том, что звуки речи организованы в психологическое пространство и что
расположение в нем звуков по отношению друг к другу не случайно. Речь идет
о перцептивной системе, функционирующей в сознании носителей языка, и
экспериментальном изучении и описании этой системы. Работы в этом
направлении ведутся достаточно давно и интенсивно, на самом разном речевом
материале, с привлечением носителей разных языков [1. 5. 6].
В настоящей статье представлен фрагмент опыта одного из исследований
восприятия односложных слов русского языка. Мы исходили из того, что
изучение и выявление следов систематического влияния фонологических
свойств родного языка на речевое поведение при обучении неродному,
позволяет формировать более точное представление о том, что же такое
“фонологическое воспитание” слуха. Мы ставили перед собой следующие
задачи:
1. Определить,
каким
образом
происходит
фонологическое
переосмысление необычных для данного языка звуковых комбинаций
2. Установить,
какие
перцептивные
характеристики
являются
универсальными, присущими для носителей разных языков.
Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью
изучения и сравнения перцептивных стратегий носителей языка и изучающих
данный язык. Представляется насущным соотнесение процессов восприятия и
аудирования в условиях овладения русским языком как иностранным,
сравнение непосредственного восприятия слов и аудирования этих же слов в
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разных типах контекста, где на восприятие влияет множество факторов, таких
как степень владения иностранным языком (русским), знание темы, характер
контекста. Данная проблема становится особенно актуальной в связи с
усиливающимся год от года интересом к научному обоснованию методики
преподавания иностранных языков в высшей школе. Этот интерес не в
последнюю очередь связан с активностью студентов при овладении одним или
несколькими иностранными языками, что ставит обсуждаемую проблему также
и в ряд социолингвистических задач.
Русский и вьетнамский языки относятся к разным языковым группам.
Вьетнамский язык принадлежит к вьетским языкам австроазиатской семьи.
Вьетнамский язык в отличие от русского является изолирующим слоговым и
тональным языком. Среди вьетских языков выделяется завершившимся
процессом моносиллабизации (сокращением до одного слога исторически
многосложных слов, отсутствием начальных стечений согласных) и тенденцией
к полисиллабизациии (к образованию многосложных лексических единиц),
бóльшим количеством тонов, меньшим инвентарём терминалей. В
литературном вьетнамском языке вокализм представлен 11 монофтонгами и
большим количеством дифтонгов. 3 центральных дифтонга обычно считаются
отдельными фонемами, а остальные — сочетанием полугласнымх j и w с
гласными. 2 пары гласных (/a/ и /ə/) различаются только по долготе-краткости.
Консонантизм включает 19 начальных согласных и 10 терминалей.
Терминальные смычные согласные имплозивны, то есть не завершаются
взрывом, что типично для многих языков ареала Юго-Восточной Азии.
Максимальное количество позиций в слоге четыре (“согласный + полугласный
+ гласный + согласный”), минимальное — две (“согласный + гласный”). Слоги,
оканчивающиеся на глухой смычный, реализуются только с двумя. [2,3]
Студентам-вьетнамцам 1-2 курсов ивановских вузов были предложены для
восприятия 410 односложных слов русского языка. Это были практически все
возможные (взятые из словаря) односложные русские слова, содержащие все
аллофоны русских ударных гласных, все возможные комбинации согласных.
Для опознания были предложены следующие цепочки слов: СГС, С’ГС, СГС’,
С’ГС’, ССГС, СССГС, СССГСС, СГСС, ССГСС, СС’ГС’, ССС’ГС’, СГСС’,
СССГС’, С’С’ГС. Материал был начитан диктором-мужчиной. Слова
предъявлялись в случайном порядке, каждое звучание повторялось дважды с
интервалом 1-3 сек. между одним и тем же словом. Эксперимент проводился в
два этапа. На разных этапах в эксперименте принимало участие от 15 до 20
испытуемых.
На первом этапе аудиторам предлагалось прослушать эти слова, разбитые
в случайном порядке на 10 групп, и отметить: а) знаком “-“ те слова, которые
по мнению испытуемых, абсолютно непохожи на слова родного языка; б)
знаком “?” те из них, которые по каким-то признакам напоминают слова
родного языка, но произносятся иностранцем; в) знаком “+” те слова, которые
звучат, как слова родного языка и, по возможности записать их латинскими
буквами.
На втором этапе испытуемым было предложено еще раз прослушать все
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слова и записать по-русски то, что они слышат.
В ходе первого этапа удалось установить, что из 410 слов все испытуемые
считают звучащими по-вьетнамски всего 8 слов (1,95%). Во вторую группу
можно отнести слова, у которых некоторые испытуемые (2-5 студентов)
поставили знак “+” и отнесли к группе родных слов. К этой группе может быть
отнесено еще 12 слов (2,93%).
В третью группу выделяем слова, которые по каким-то признакам
напоминают испытуемым слова родного языка, но произносятся иностранцем, а
потому обозначаются аудиторами знаком “?”. В эту группу включены 6 слов
(1,46%).

Таким образом, из 410 односложных слов русского языка полностью
совпадающими со словами родного языка или очень похожими на них, по
мнению вьетнамских испытуемых, являются лишь 26 слов (6,34%). Остальные
384 слова (93,66%) считаются совершенно не похожими на слова родного
языка.
На втором этапе эксперимента испытуемые опознавали те же стимулы уже
как русские односложные слова. Абсолютно правильно всеми испытуемыми
было опознано 89 слов (21,71%). Анализируя состав этих слов, можно заметить
что это в основном общеупотребительная лексика (бок, стул, хлеб, чай и т.п.),
либо специальная техническая лексика, необходимая студентам для овладения
специальностью (ввод, пуск, счет и т.п.). К группе правильно опознаваемых
можно отнести еще 22 слова (5,36%), в которых испытуемые не слышат
мягкости конечного согласного или слышат её, но отмечают на письме с
помощью букв Е, И, а не Ь (например, русское ВЫТЬ – опознается как [vы t],
РУЛЬ – [rul], МЕЛЬ – [meli]. Таким образом, 27,07% русских односложных
слов опознаются вьетнамскими аудиторами правильно.
Интерес, на наш взгляд, представляет группа слов, ошибочно
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опознаваемых испытуемыми. Все указанные слова были разделены нами на
подгруппы в зависимости от длины фонемной цепочки. Итак, в словах типа
СГС правильно опознаются 19 из 47 слов, то есть 47,5%. Лишь в одном слове
ГУЛ цепочка сокращена до двух элементов – [gu]. Основные ошибки,
наблюдаемые в этой группе – это замена И на Ы и наоборот, также ошибочное
восприятие Ж как [z] или [š], а З как [ž]. Так, русское ШОК опознается либо как
[sok], либо как [žok]. Особо следует отметить, что некоторые твёрдые
согласные в начале слова опознаются испытуемыми как мягкие, например,
слово ЛОЖЬ опознавалось как [l’o ž] в 60% ответов., при этом слово ЛОМ во
всех случаях опознается правильно. Наблюдались также замены [vo-v’o], [non’o]. И самой значительной ошибкой является замена конечного согласного.
Так, вместо русского [n] в конце слова КОН пишут [l], а русского [r] в слове
ХОР пишут [l] или [d].
В группу С’ГС вошло 33 слова, из которых только 7 (21,2%) опознаются
аудиторами правильно. Это слова РИС, РИФ, ЛЕВ и др. Анализируя опознание
первого согласного следует отметить замену [v’] на [b’], [n’] на [m’] и наоборот.
В этой группе также отмечается неразличение [l’o-lo], [l’u-lu], [n’u-nu]. В
некоторых случаях (в 7,58% ответов) происходит увеличение длины фонемной
цепочки: например [vs’ef] вместо [s’ef], [tr’oh] вместо [r’of]. Уменьшения
фонемной цепочки в этой подгруппе не наблюдалось.
Таким образом, результаты проведенных экспериментов по восприятию
односложных слов русского языка вьетнамскими аудиторами не подтверждают
того, что при восприятии слов неродного языка носители другого языка
стремятся опознать его как слово родного языка. Сравнивая результаты 1 и 2
этапов эксперимента можно увидеть, что испытуемые не опознают русские
слова как слова родного языка, несмотря на то что в 1 опыте они ставили знак
"+" рядом с этим же словом и записывали его средствами родного языка.
При опознании незнакомых им слов испытуемые стремятся передать как
можно точнее их звучание, при этом часто дают очень тонкий фонетический
анализ, иногда “слышат” в незнакомом слове “похожее”, но опять же русское
слово.
Ошибки, наблюдаемые при опознании предъявленных слов, объясняются
сильным интерферирующим влиянием системы родного языка: упрощение
сложных комбинаций из русских согласных, появление протетических гласных
в сочетаниях согласных, утрата отдельных согласных в конце слова.
Можно с уверенностью утверждать, что полученные в ходе этой работы
результаты будут полезны для понимания свойств фонологического слуха,
которые так необходимы не только для теории интерференции, но и в практике
обучения неродному языку.
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Анотація. Стаття присвячена дискусійному питанню в лінгвістичній
генології наукової комунікації – критеріям і жанровим різновидам наукової
статті. Метою публікації є спроба класифікації жанрових різновидів наукової
статті, ураховуючи сучасні тенденції розвитку наукової прози, способи обміну
науковою інформацією. На основі аналізу здобутків у галузі сучасної
лінгвістичної генології запропоновано класифікацію субжанрів наукової
статті за двома критеріями – змістом та формою (способом втілення).
Розмежовано два типи жанроїдів (міжжанрових утворень) наукової статті –
міжжанрові та міжстильові жанри.
Ключові слова: гіпержанр, жанрова модель, жанроїди, наукова стаття,
субжанри.
Annotation. The article is dedicated to the debatable question in linguistic
genology of scientific communication – to the criteria and genre varieties of the
scientific article. The aim of publication is an attempt of classification of genre
varieties of the scientific article, taking into account modern progress in scientific
prose trends, methods of exchange of scientific information. On the basis of analysis
of achievements in industry of modern linguistic genology, classification of subgenres
of the scientific article is offered based on two criteria – content and form (by the
method of implementation).Two types of intergenre formations of the scientific article
are delimited – intergenre and interstylish.
Key words: hypergenre, genre model, intergenres, scientific article, subgenres.
Вступ. Наукова стаття є первинним жанром наукового дискурсу, в якому
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фіксується перебіг і результати наукового пошуку дослідника. Вимоги,
висунуті сучасними фаховими науковими виданнями до структури статті,
помітно звужують способи текстуального втілення результатів наукового
пізнання. На передній план виходять статті теоретичні та прикладні, хоча в
сучасній науковій літературі виокремлюють до двох десятків їхніх різновидів.
Огляд літератури. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної
української літературної мови предметно розглянута в дослідженнях
Т. Мальчевської, Н. Разінкіної, О. Троянської, Л. Шевченко та ін. Попри
розбіжність поглядів на проблему класифікаційних критеріїв, на основі яких
здійснюється жанрове розмежування наукового стилю, учені одностайно
виокремлюють наукову статтю в самостійний жанр. Класифікація жанрових
різновидів наукової статті, які функціонують як у вітчизняній, так і в
зарубіжній, зокрема англомовній науковій комунікації, представлена в
наукових розвідках І. Лукінова [3], Т. Мальчевської [4], О. Семеног [6],
Ю. Сурміна [8], Т. Яхонтової [14] та ін. Попри помітну увагу науковців до
жанрових модифікацій наукової статті, остаточно не розв’язаними залишаються
питання критеріїв їхнього розрізнення й класифікації, ураховуючи сучасні
тенденції розвитку наукової прози, способи обміну науковою інформацією, що
й становить мету нашої розвідки.
Основний текст. У сучасній теорії жанрів, окрім поняття “жанр”,
актуальними є такі поняття, як “субжанр”, “гіпержанр”, “жанроїд”. Субжанром
називають жанрову форму, одноактне висловлювання [5, с. 33]. Гіпержанр –
пов’язане із соціально-комунікативними ситуаціями жанрове макроутворення,
яке об’єднує кілька жанрів [1, с. 33]. Жанроїд – перехідна форма, яка належить
до міжжанрового дискурсивного простору [1, с. 34]. Екстраполюємо викладену
вище жанрову концепцію на предмет нашого розгляду: наукова стаття є
гіпержанром (за Т. Яхонтовою, макрожанром [13, с. 136]), до складу якої
входять кілька мікрожанрів – анотація, подяка. Наукова стаття реалізується в
конкретних жанрових формах – субжанрах (наприклад, теоретична, оглядова
статті) та міжжанрових утвореннях – жанроїдах (наприклад, стаття-есе, статтядоповідь).
Типологію жанрових різновидів наукової літератури (тут і надалі будемо
вживати як рівнозначні поняття “жанровий різновид” і “субжанр”)
запропонувала О. Троянська, яка виокремила ядро жанру – провідні різновиди
(аналог субжанрів), які є найбільш продуктивними й значущими в загальному
контексті репрезентації жанру; периферійні області – нечисленні жанрові
різновиди-репрезентанти жанру (аналог субжанрів), які часто мають менш
виражені лінгвістичні ознаки, властиві науковому стилю [остання ознака
співвідносна з пограничною областю – Д. А., С. Н.]; пограничні області –
жанрові різновиди (аналог жанроїдів), подібні до інших жанрів наукової
літератури чи навіть до жанрів інших функціональних стилів [9].
“Варіативність обсягів, чисельність функцій, які виконує наукова стаття, та
можливих “місць” її появи (журнал, збірник, зібрання творів та ін.), природно,
розмивають чіткі кордони цього жанру і створюють підстави для внутрішнього
поділу [2, с. 56]”, – зазначає Н. Зелінська. Аналізуючи англомовну наукову
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літературу, Т. Мальчевська [4] диференціює наукові статті за критеріями
ступеня складності, рівня узагальнення та характеру викладу, виокремлюючи
інформаційну статтю з конкретного питання (аналог експериментальної статті),
загальну (теоретичну) статтю, оглядову статтю загальнотеоретичного
характеру, статтю-есе. Доповнює ряд жанрових різновидів наукової статті
І. Лукінов, який розрізняє редакційну, проблемно-аналітичну, полемічну,
дискусійну статті [3, с. 7–8] відповідно до критеріїв авторства, проблематики
та характеру викладу. Досліджуючи сучасні тенденції розвитку англомовної
наукової комунікації, Т. Яхонтова зазначає, що наукова стаття репрезентована в
англомовному науковому дискурсі численними субжанрами – теоретичними,
оглядовими, полемічними статтями, статтями-повідомленнями [13, с. 136].
Внутрішній поділ наукових статей О. Семеног здійснює за змістом (власне
наукові, науково-популярні та науково-методичні, науково-публіцистичні),
кількістю авторів (одноосібні та колективні), за науковим завданням
(теоретичні і прикладні), способом розкриття (оглядові, проблемні,
методологічні) [6, с. 100–101]. На переконання Ю. Сурміна, розрізняти наукові
статті слід на таких підставах: відношення до проблеми [трактуємо як спосіб
розкриття проблеми – Д. А., С. Н.] (оглядова; проблемна, постановочна;
методологічна; стаття, що вирішує проблему), структура (неструктурована та
структурована), новизна (новаторська, розвиваюча), роль в атестації автора
(спеціальна; звичайна) [8, с. 37]. Аналізуючи сучасний стан жанрової
диференціації наукового стилю, Л. Шулінова стверджує, що “в сучасному
науковому просторі України все менш представленими є такі різновиди
наукової статті: проблемна, полемічна, ювілейна, рекламна, аналітична,
оглядова, науково-методична, публіцистична [12, с. 84]”. Сучасні здобутки в
галузі наукової жанрології підсумовано О. Ільченко, яка до традиційних
піджанрів наукової статті (читаємо “субжанрів”, “жанрових різновидів”)
зараховує статті, які містять результати оригінальних теоретичних та (або)
експериментальних досліджень, та оглядові статті (зокрема проблемні), а до
новітніх – наукові статті типу обговорення за круглим столом; наукові статтіінтерв’ю; наукові статті, що містять аналіз конкретних випадків (прикладів);
наукові статті-доповіді [7, с. 182].
Навіть цей далеко неповний огляд наявних у науковій літературі
класифікацій наукової статті засвідчує, що виокремлені різновиди цього жанру
обумовлені поліваріантністю застосованих критеріїв для їх розрізнення, які не
завжди є критеріями для ідентифікації їх із субжанрами.
Оскільки йдеться саме про жанрові різновиди наукової статті, а не про
види, які можуть бути виокремлені за позажанровими, формальними ознаками,
то очевидним є те, що субжанри реалізують варіативні ознаки жанрової моделі.
Описати жанрову модель можна за трьома основними параметрами, які
відповідають стилістичному (мовна реалізація), семантичному (зміст) та
прагматичному (комунікативна мета, концепція адресата й адресанта, образи
минулого та майбутнього) рівням [10, с. 97]. Семантичні аспекти жанрової
моделі реалізуються в її змісті, прагматичні – у формі, способі розкриття змісту.
Своєю чергою, форма та зміст диктують й обумовлюють мовне вираження
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жанрової моделі. Отже, будь-який жанр є дуалістичною єдністю – змісту (що?)
та форми (як?, яким способом?). Причому з погляду адресанта – це зміст,
утілений у певну форму, а з погляду адресата – форма, за якою пізнається зміст.
Жанр, як слушно зазначає Т. Шмельова, “визначається тим, хто, кому, для чого
і як говорить, ураховуючи те, що було і що буде в спілкуванні [11, с. 63]”.
Жанрову модель наукової статті можна представити в такому вигляді:
постановка або вирішення одного наукового питання, зміст знання функціонує
як семантика тексту (семантичний рівень); адресант і адресат є спеціалістами в
певній галузі наукового знання; у породженні наукового дискурсу адресант
спирається на модель адресата; комунікативним минулим є вихідні дані,
посилання; комунікативним майбутнім – знання, що поступово досягають
статусу наукової інформації (прагматичний рівень); стандартизовані мовні
кліше для оформлення структурних частин наукової статті, вузькогалузева
термінологія, переважання складнопідрядних речень та відокремлених
конструкцій (стилістичний рівень).
Якщо погодитися з тим, що жанр наукової статті є формозмістовою
єдністю, а субжанри, окрім усталених домінантних ознак жанру, виявляють
ознаки варіативні на рівні формозмісту, то навряд чи можна уважати
жанровими різновидами одноосібну/колективну, авторську/редакційну статті
(диференціація, яка стосується рівня паратексту, а не тексту; можуть
розглядатися як види статті), спеціальну/звичайну статті (позатекстові
прагматичні аспекти), новаторську/розвиваючу статті (можуть бути видами
статті, а не субжанрами, адже наукова новизна не є жанроформівною ознакою,
це основний результат дослідження), структуровану/неструктуровану статті
(дискурсоутворююча, конститутивна ознака жанру).
Виходячи з теоретично обґрунтованої парадигми “гіпержанр – субжанри –
жанроїди”, а також ураховуючи типологію жанрових різновидів О. Троянської,
спробуємо побудувати класифікацію субжанрів наукової статті, розуміючи її
як формозмістову єдність:
− за змістом: теоретична; прикладна; методологічна;
− за формою: постановочна; оглядова (загального характеру);
проблемно-аналітична (ця номінація, на наше переконання, більш точна, за
“проблемна” чи “аналітична”); експериментальна (і тут можливі уточнення
щодо наукового предмета – аналіз конкретної проблеми чи конкретних
випадків/прикладів).
Між названими субжанрами легко встановити формозмістові зв’язки:
теоретична та методологічна статті реалізуються в один із способів: постановка
питання в цілому, загальний огляд проблеми; теоретична та методологічна
статті можуть мати форму проблемно-аналітичного осмислення проблеми;
прикладна стаття передбачає експериментальне підтвердження наукової
гіпотези.
Продуктивність функціонування тих чи тих субжанрів залежить від таких
чинників: 1) жанрового ландшафту (термін Т. Яхонтової [13, с. 136]
національного наукового простору; 2) жанрового ландшафту зарубіжного
наукового простору. Нині “уніфікація” вимог до наукової статті у фаховому
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виданні сприяє появі “структурно монотонних клонів”, “виготовленню” їх за
наперед заданою схемою, не розмірковуючи над увиразненням думки та
способами переконування читачів [2, с. 56]”. А тому можемо констатувати, що
продуктивними субжанрами в сучасному національному науковому просторі є
переважно теоретичні та прикладні статті.
Серед жанроїдів наукової статті виокремлюємо два типи:
− міжжанрові утворення (у межах наукового стилю чи його підстилів):
стаття-доповідь; стаття-повідомлення; дискусійна, полемічна статті (дискусійну
та полемічні статті розмежовуємо, оскільки їхня комунікативна мета різна:
дискусія спрямована на досягнення згоди щодо конкретного питання, полеміка
– на конфронтацію поглядів); стаття у форматі “обговорення за круглим
столом”; науково-популярна; науково-методична;
− міжстильові жанри (жанри різних функціональних стилів, переважно
наукового та публіцистичного): стаття-есе; стаття-інтерв’ю; рекламна;
ювілейна;
науково-публіцистична
(неточною
вважаємо
номінацію
“публіцистична”, оскільки її семантика не пов’язана з міжстильовими
ознаками).
Надалі цей ряд жанроїдів наукової статті може бути доповнений у зв’язку з
дедалі активнішою тенденцією до міжжанрової та міжстильової інтеграції
наукової комунікації, упливом технологічного фактора на розвиток сучасної
лінгвістичної генології.
Висновки. Отже, одним з основних “постачальників” інформації про
внутрішньонаукове спілкування вчених є наукова стаття, репрезентована
численними субжанрами та жанроїдами. Зберігаючи тісні зв’язки із жанровою
моделлю наукової статті, субжанри виявляють варіативні ознаки на рівні змісту
(теоретична, прикладна, методологічна статті) та форми (постановочна,
оглядова, проблемно-аналітична, експериментальна статті). Лінгвістичне
втілення конкретного субжанру зумовлене його формозмістом. Для означення
міжжанрових утворень та міжстильових жанрів наукової статті послуговуємося
терміном “жанроїди”, серед яких виокремлюємо міжжанрові утворення та
міжстильові жанри.
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«СКИТ ПРЕЧИСТОЇ» В УРОЧИЩІ ЦЕРКОВЩИНА.
ЗАГУБЛЕНА КИЇВСЬКА СВЯТИНЯ.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Київ, бульвар Т. Шевченка, 1301601
Dudka P.F., Tarchenko І.P., Bodaretska O.I., Dobrianskiy D.V.
«BLESSED SKIT» IN TSERKOVSCHINA TRACT. LOST KIEV SHRINE
O.O. Bogomolets National Medical University
Kyiv, T. Shevchenko boulevard, 1301601
Анотація. В мальовничому куточку Києва, на 12 км південніше Лаври, на
території Голосіївського району, недалеко від Обухівської траси в урочищі
Церковщина сховався від людського ока «Скит Пречистої» - сьогодні
самостійний монастир «Різдва Пресвятої Богородиці». Це приваблива і
рідкісна за красою київська околиця міста. Тут все цікаво: доля цього
Научные труды SWorld

95

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Философия и филология

священного місця, звичаї монахів, особливості природи,
які сповнені
історичного та археологічного значення.
Ключові слова: «Скит Пречистої», Церковщина, священне місце.
Abstract. In a picturesque corner of Kyiv, 12 km from the monastery on the
territory of Holosiivskyi district, near the Obukhov track in the tract Tserkovschina
hidden from the human eye "Blessed Skit" - today an independent monastery
"Nativity of the Blessed Virgin." This attractive and rare beauty of Kyiv outskirts of
the city. There are interesting: the fate of this sacred place, religious customs,
especially the nature, full of historical and archaeological importance.
Key words: Blessed Skit, Tserkovschina, sacred place.
Вступ. В мальовничому куточку Києва, на 12 км південніше Лаври, на
території Голосіївського району, недалеко від Обухівської траси в урочищі
Церковщина сховався від людського ока «Скит Пречистої» - сьогодні
самостійний монастир «Різдва Пресвятої Богородиці».
«Загубленою святинею», легендою або відкриттям для багатьох з нас
називає монастир
відомий історик і письменник, зав. відділом «Київ
підземний» музею історії Києва В’ячеслав Дятлов [2].
Надзвичайно цікаву історію про Церковщину 100 років потому залишив
нам відомий церковний письменник Сергій Нилус, розповідаючи про життя
ігумена монастиря о. Мануїла (в схимі - Серафима). Під час громадянської
війни в монастирі ховалися від переслідування більшовиків брати Микола та
Володимир Жевахови, за посередництва яких церковним письменником С.
Нилусом і було створено автобіографічний твір на основі записок старця
Мануїла і його письмоводителя послушника Сави Буренко. Книга видана в
1919 році. Це була остання публікація автора [3].
Свій внесок у вивчення історії урочища зробили св. Філарет Чернігівський
[4] і Михайло Максимович - перший ректор Київського Університету св.
Володимира [5].
Постановка проблеми
Метою написання цієї статті стало бажання розповісти широкому загалу
читачів про різні історичні аспекти становлення «Скиту Пречистої» - загубленої
Київської святині.
Літературний огляд
В 12 ст. на території Церковщини були створені печери. Початок печерам
Церковщини поклав преподобний Феодосій Печерський, який іноді
усамітнювався тут в дні Великого посту, про що говорить «Києво-Печерський
Патерик» [6]. Після кончини преподобного Феодосія, в Церковщині виник
Гнилецький Пречистенський монастир, який у своєму розвитку повторив
історію Лаври: від печерної обителі до наземної, що використовувало печери як
місце поховання ченців.
«Повне знищення монастиря відбулося за часів татаро-монгольського
ярма, після нашестя Едигея в 1416 р. або Менглі-Гірея в 1480 р. Так після
чотирьохсот років закінчилася пора квітучого існування монастиря Святого
Пречистого Гнилецького, заснованого на місці великопісних подвигів
преподобного Феодосія» [3]. Одночасно із зруйнуванням монастиря і
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запустінням місцевості виявилася занедбаною і печера преподобного Феодосія.
Обвалилися краї печери, завалився спуск до неї, припинилося входження
зовнішнього повітря. Скупчення вологи призвело до внутрішніх обвалів.
Запанувала мерзота запустіння, що тривала понад чотириста років. Вціліли
лише руїни, які поросли лісом, і залишки фундаменту кам'яної церкви, від
яких все монастирське урочище отримало назву Церковщина. Спорожніла
Церковщина, що належала раніше Києво-Печерській Лаврі, перейшла до
володіння Києво - Софійського намісництва, а потім Видубицького монастиря.
У другій половині 18ст. вона увійшла до складу державного майна, а з 1835 р
знаходилася в підпорядкуванні Богоявленського Києво-Братського монастиря.
Початок відновлення Церковщини пов'язаний з іменами ректора Київської
Духовної академії Димитрія (Ковальницького) і настоятеля Києво-Братського
монастиря Інокентія (Борисова) [3].
Легенда перша про виявлення печер. Якось влітку в кінці минулого
сторіччя в ці місця заблукав зі своїм стадом пастух. Колупаючи батогом землю,
він на свій подив помітив, що земля провалюється і утворюється кратер. Про
своє спостереженні він розповів в селі. В цей час у сусідньому монастирі,
пустелі Китаєво, проживав якийсь вчений чернець-єпископ. Зацікавившись
чутками, він особисто відправився на це місце. За його сприяння отвір було
розширено і був виявлений таємничий хід [7].
Легенда друга про «Гадючий лог». Навесні 1832 р настоятель КиєвоБратської обителі архімандрит Інокентій (Борисов, майбутній святитель
Херсонський), гуляючи по околицях монастирської дачі біля села Пирогова
виявив в урочищі «Гадючий лог» покинуті підземелля. Надзвичайно цікаву
історію цього відкриття описує С. Нілус [3] .
О. Інокентій любив відпочивати в лісі. Він насолоджувався дивовижною
природою тих місць. Облюбував гарне місце під назвою «Гадючий лог», в
якому за переказами колись кишіли змії. Одного разу, прогулюючись по цій
місцевості, о. Інокентій звернув увагу на колодязь, поблизу якого був
розкладений вогонь, в лісі паслась худоба, пастухів не було видно. Раптом
почув гомін хлопчаків, які стояли на пагорбі. Підійшов до них-вони раптово
зникли. Може марення - подумав він. Обстежив пагорб і раптом виявив зриту
землю і нору. В норі почулися голоси хлопчаків. Спочатку вони злякалися і
залізли в нору глибше. Пізніше пастушки виповзли, для знайомства та
взаєморозуміння, отримали грошову нагороду. Разом з дітьми, скинувши з себе
рясу, о. Інокентій спустився в нору. Запалили вогонь. Пройшли кілька кроків і
побачили печери, які нагадували Лаврські, судячи по вулицях і проходах.
Обстеження печер тривало неодноразово під час приїзду святого отця в
Пирогово. Виявилося, що весь пагорб вкритий дрібним лісом і зритий
печерами. Це були справжні печери, що зберегли свій вигляд з тих часів, коли
вони були викопані святими відлюдниками. Ось таку рідкість виявив в
Гадячому Логу преосвященний Інокентій. Згодом він зробив деякі спроби щодо
підтримання печер та благоустрою місцевості, але після переведення його на
єпископську кафедру Церковщина надовго залишилася без належного
благоустрою. З 1900 року преосвященний Димитрій (Ковальницький), будучи
Научные труды SWorld

97

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 3(40)

Философия и филология

ректором Київської Духовної академії і настоятелем Києво-Братського
монастиря почав будівництво храму на честь і в пам'ять «Різдва Пресвятої
Богородиці» (рис.1).

Рис. 1. Монастирська церква « Різдва Пресвятої Богородиці».
Зруйнована. Фото початку ХХ ст. [2].
В далекі часи на місці запланованого храму вже був храм «Різдва
Пресвятої Богородиці». Тоді ж владика Димитрій почав шукати собі людину,
якій він міг би довірити відновлення Церковщини і будівництво храму. 10
квітня 1902 р. для облаштування скиту в Церковщині за наказом Київської
Духовної Консисторії настоятелем призначається отець Мануїл, який служив
на той час у Михайлівському монастирі (рис. 2).

Рис. 2. Отець Мануїл [2].
Печери в монастирі. Найбільшою визначною пам'яткою Церковщини
являють стародавні печери. Вони барвисто описані протоієреєм о. І. Троїцьким
в книзі «Скит Пречистої».
«В перший раз, - так пише о. І. Троїцький, - я оглядав печери в
«Церковщині» 19-го серпня 1901, тобто на самому початку благоустрою
«Скиту Пречистої». Провідник підвів мене до південного входу в печери, який
має підгірний льох із зовнішнім дерев'яним навісом. Запалили ми воскові
свічки і, перехрестившись, рушили по підземному житлу печерних відлюдників
як би по підземному коридорі шириною близько півтора аршин, а висотою в
сажень. Піщано-глинисті стіни і склепіння по місцях обсипалися, і грудки землі
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лежали на нашому шляху. Рухаючись повільно, при мерехтливому світлі
воскових свічок, наблизилися ми до того місця, де по обидва боки по ходу
побачили невеликі три келії. Кожна келія не більше 2-х аршин ширини і 3-х
довжини. У кожній келії біля стіни - лежанка (земляне ложе). Тут печерний хід
розділяється…».
При перших розчистках печер у них було знайдено безліч людських кісток,
більше 50-ти людських черепів і один незотлілий палець. В одному куточку
печери тоді ж був знайдений цілий скелет людини в сидячому положенні.
Згодом же, при розкопках, знайшли також цільний кістяк людини в стоячому
положенні, а перед ним свічник, біля ніг - залишки шкіряної палітурки зітлілої,
очевидно, богословної книги. В печерах були облаштовані, за східним зразком,
і братські усипальниці. Таких усипальниць було знайдено понад 20-ти. Людські
кістки та черепи, знайдені при розчищенні печер, зібрали в усипальницю
(кістки покладені в труну, а черепа поставлені в стінах ніш печер). Відкриті і
відлюдницькі келії .У келіях знайдені малі земляні лежанки, зроблені,
очевидно, для відпочинку, а в передньому кутку виступи для моління.
В усипальницях і чернечих келіях знайшли добре збережений чернечий
одяг та інші речі Афонського зразка: аналави, сандалі, образи «Успіня Божої
Матері» та інших святих ликів, товсті недогарки старовинних воскових свічок,
хрест-складень, напрестольний хрест, подвижницькі вериги та інші предмети
[8].
Подвиги о. Мануїла. Як ми згадували, у 1902 р, коли була побудована
нова церква в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці (знищена за Радянських часів), а
поруч - житловий корпус, в скиту поселили декількох братів, а начальником
обителі призначили ієромонаха Мануїла - одного з кращих учнів преподобного
Іони Київського. На початку ХХ ст. в Церковщині був влаштований новий
монастир, відомий як «Скит Пречистої». Під керівництвом старця, іноки,
переносячи муки, камінь за каменем відновлювали обитель.
Працями енергійного і завзятого о. Мануїла на місці печер виникла
чоловіча обитель. Виросла вона в лісі, не володіючи ні угіддями, ні іншими
багатствами, завдяки кропіткій наполегливій праці монахів або послушників,
які постійно знаходилися в монастирі, дотримуючись його статуту (їх
називають насельниками). В період свого великого розквіту обитель налічувала
у своїх стінах не більше 30-40 ченців і послушників. Через віддаленість від
Києва і поганої дороги, а також наявності інших, більш упорядкованих
монастирів, прочан тут бувало порівняно мало. Життя загартувало братію і
привчило до важкої наполегливої праці. З величезними зусиллями доводилося
проводити меліораційні роботи, корчувати ліс під городи, розводити бджіл.
Місцевість була багата водними ключами. Ключова вода, за допомогою
прокладених дренажних труб, збиралася і прямувала в колодязь з якого по
чавунних трубах подавалася у житлові будинки, в приміщення для худоби, на
городи обителі. Із цієї запасної води били фонтани в середні ставки і на
«Антонієвий колодязь».
Монастир розвивався. Обитель стала охайною, облаштованою, суворою у
внутрішньому житті, але привітною до гостей. Тут велася освітня, місіонерська,
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благодійна діяльність.
Стараннями о. Мануїла і братії було побудовано багато споруд - братський
корпус, готель, корівник, конюшня та ін.
Тут залишився спочивати навіки доброчинний лікар Варнава
Добронравов.

Рис. 3. Доктор В. Добронравов з насельниками монастиря [2].
Як свідчать архівні матеріали, в монастирі була маленька лікарня імені Св.
Апостола Варнави. Лікував хворих відомий на той час приват-доцент
Київського університету св. Володимира, доктор медицини, дійсний статський
радник Варнава Олексійович Добронравов. Збереглася світлина, яку
демонструє В. Дятлов : лікар Добронравов сидить серед 3-х послушників Скиту
біля мазанки, вкритої соломою (рис. 3). Це був подарунок історикам,
дослідникам Церковщини від о. Пимена (схиархимандрита Серафима). Саме о.
Серафим стверджує, що на фото зображений В. Добронравов

Рис. 4, 5. Могила д-ра медицини, приват-доцента Добронравова В.О. в
монастирі «Різдва Пресвятої Богородиці». 2014р.
28 квітня 1915 року Варнава Олексійович помер. Надзвичайно зворушлива
історія знаходження місця поховання доброчинного лікаря і вченого.
На початку 90-х років 20 ст. в «Скиті Пречистої» почалися археологічні
дослідження співробітниками
музею історії Києва. Завдяки пошуковим
роботам вчених стало відомо, що професора поховали на цвинтарі Скита, який
був облаштований в Гадючому проваллі. З роками цвинтар був зруйнований.
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Рис. 6. Фрагмент пам’ятника на могилі лікаря В. Добронравова.2014р.
Плита і стелла з могили професора були скинуті зі свого місця і тривалий
час сірі та брудні лежали на західному схилі пагорба Феодосієвої печери.
Отже- могилу перенесли в інше місце - на перехрестя доріг поблизу Антонієвої
купальні (7).

Рис. 7. Купальня св. Антонія. Праворуч - цілюще джерело. 2014р.
На ній поставили пам’ятник. В 1992р. реставрували першу частину
пам’ятника – плиту з сірого граніту з висіченим на ній хрестом й надписом про
лікаря-доброчинця, який заповів Скиту свій капітал на утримання лікарні ім.
Святого Апостола Варнави. Другу частину пам’ятника (стеллу) - з чорного
граніту, увінчану колись хрестом, у вигляді похилого столика з розкритою
книгою, на розвороті якої приведені євангельські слова «Придите ко Мне вси
труждающиеся и обременении, и Аз упокою Вы» (Мф.: 11:28) перенесли до
першої частини надгробка в 1998 р. Таким чином, пам’ятник опинився в центрі
святого місця, як символ милосердя та благодійності справжнього лікаря.
Основной текст.
Скит на початку 20 сторіччя. На момент жовтневого перевороту 1917 р.
Скит вже мав приблизно 150 насельників, два подвір'я - в південно-західному
передмісті Києва - Деміївці та біля Києво-Печерської Лаври, два автономні
відділення в м. Умані, що перебував тоді в складі Київської губернії (нині райцентр Черкаської області). Опікував в центрі Києва каплицю в ім'я Ікони
Божої Матері «Несподівана Радість» (на вул. Великій Житомирській 9) і
пам'ятник Хрещенню Русі («Колона Магдебурзького права» на березі Дніпра).
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У 1918 р. «Скит Пречистої» був відокремлений від Києво-Братської обителі і
перетворений в самостійний монастир (рис. 8).

Рис. 8. Урочище Церковщина. Початок 20 ст. [2].
Печери Церковщини, спочатку напівзавалені, трудами братії скиту були
повністю розчищені і частково укріплені. Підземний храм при цьому
розширили, обклали цеглою, спорудили в ньому кам'яний іконостас і освятили
в 1905 р. в ім'я преподобного Феодосія Печерського. З 1907 р почалося
будівництво над входом в печери Свято-Миколаївського храму з прибудовами
преподобного Антонія Печерського і Серафима Саровського на другому
поверсі, але храм так і не був побудований.
24 травня 1920 року отець Мануїл помер, і на його місце призначений
ігумен, згодом архімандрит, Феофан. Похований старець в заздалегідь
приготовленому ним склепі під церквою «Різдва Пресвятої Богородиці». Як
пише В. Дятлов, про це повідомляє приводячи дату кончини батюшки за старим
стилем (11 травня) М. Живахов. Він високо цінував о. Мануїла, відзначаючи
його величезну силу духу, яку не в силах були послабити ніякі земні жахи.
Сумною і блюзнірською була подальша історія поховання старця. По сусідству
з монастирем була колонія для безпритульників. Як пише І. Никодимов, діти
колонії вороже ставилися до монахів. Співіснування колонії з монастирем
призводило до блюзнірства. За свідченням схиархимандрита Серафима, які
були переказані одним з останніх ченців «Церковщини», безпритульники
розкрили склеп о. Мануїла і викинули тіло подвижника [2, 7]. Його підібрали і
перепоховали ченці монастиря на Братському кладовищі, але надпис на
надгробку покійного, на жаль, не зберігся (рис. 9).
О. Феофан
Безсумнівно, це був один з сильних духом людей, переконаних до
фанатизму в правоті своєї справи, патріот свого починання до кінця, і не тільки
на словах, але й у кипучої діяльності.
Отець Феофан не отримав ніякої спеціальної освіти. Проте він завжди
вражав кмітливістю, тонкістю розуму, тактом і умінням обходитися з людьми.
Кругом лунали різкі заклики до закриття монастирів і церков. Росла
антирелігійна пропаганда. Правда, до пори до часу Церковщину рятувало
кілька обставин. Насамперед, як сказано вище, цей монастир був розташований
в стороні від великої дороги, як би загубившись в лісах і горах. Був він скитом
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Рис. 9. Старі поховання Братії монастиря. 2014р.
бідним, як об'єкт антирелігійної пропаганди він також не зупиняв на себе уваги
більшовиків. Але найголовнішим, що продовжувало існування даного
монастиря, був особливий трудовий уклад життя обителі. Монастирський
статут там був суворий. Служіння в церкві не було професією, а лише духовним
відпочинком ченців. Кожен з них був зобов'язаний нести якусь слухняність і в
більшості випадків виконувати важку фізичну роботу. Доводилося вести важку
боротьбу з природою. Нарешті, кожен монах, крім роботи на землі, мав ще якунебудь додаткову професію. Більшість з них були прекрасними столярами,
теслями. Та й сам архімандрит Феофан в цьому відношенні був великий
майстер. Його часто можна било бачити в простому селянському платті з
сокирою в руках.
Ліквідація монастиря
Проте ні старанність ченців, ні прохання навколишніх сіл, для яких
господарська допомога фахівців з братії була необхідна, ні такт архімандрита,
не врятували монастир від ліквідації, а лише уповільнили процес його
знищення. Під час Громадянської смути 1917-1920 рр. Церковщина стала
притулком для багатьох гнаних християн. Так, в 1919 р. тут ховалися від
більшовиків князі Володимир і Микола Жевахови .
Історія ліквідації цього монастиря в загальному була схожа на інші.
Монастир спочатку був закритий лише офіційно. Монастирське життя тривало
в інших формах. Були створені церковна громада і сільськогосподарська артіль.
Ченці віддавали роботі всі сили, щоб можливо краще зарекомендувати свою
працю, однак, ніщо не допомогло. Монастир закрили остаточно і ченців
розігнали. Однак живуча була сила духу і любові до обителі.
І після закриття монастиря ченці продовжували збиратися в приватному
будинку і молилися. Але й тут знайшла їх рука безбожників. Так і розійшлися
вони по білому світу. Отця Феофана зустрічали ще кілька разів у вівтарі
заміської церкви (Видубицького монастиря), потім він безслідно зник.
Під час Великої Вітчизняної війни Церковщину вдалося відновити лише
частково. Ченці збиралися у своїй домашній церкві, що була створена
стараннями о. Феофана на Деміївці.
За наполяганням органів радянської влади на межі 40-50-х рр. XX ст. знову
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були припинені церковні служби . На території монастиря розташували
лікарню, потім будинок відпочинку, а у 1969 році тут з’явився санаторій МВС
УРСР «Хутір вольний».
Відновлення монастиря
У 1987 р. печери урочища отримали статус пам'ятки археології, а в 1992
були передані на баланс Музею історії м. Києва. Зусиллями співробітників
Музею історії м. Києва,особливо відділу «Київ підземний»,під керівництвом
В.Дятлова, персоналу санаторію МВС, що знаходиться в Церковщині, деяких
київських монастирів і ентузіастів, в 1991-1998 рр. частина південного
комплексу печер урочища була розчищена і відкрита для паломників (рис. 10).

.
Рис. 10. Вхід до печер. 2014р.
У 2003-2005 рр добудований Свято-Миколаївський наземний храм,
закладений в 1907 р. Так збулося дореволюційне пророцтво о. Мануїла про
займану цим храмом ділянку землі: «Тут буде собор» (рис. 11).
У 2010 р скит перетворений в самостійний монастир «Різдва Пресвятої
Богородиці».

.
Рис. 11. На березі невеликого озерця дзеркально відбиваючись у воді,
стоїть білосніжна Свято-Миколаївська церква. Незважаючи на близькість
траси - навколо тиша і спокій. 2014р.
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Заключна частина
Екскурсія в підземні печери. Заходимо до церкви, щоб попросити
настоятеля влаштувати нам невелику екскурсію. В церкві багато ікон, красиві
розписні стелі. Вражає кількість ракій з мощами. Виявляється, в храмі
зберігаються частинки великомученика Георгія Побідоносця, рівноапостольної
Марії Магдалини, мученика Трифона а також багатьох печерських святих.
Через деякий час до нас підходить гарний чернець, ім’я якого Агапіт і ми
вирушаємо до входу в печери, які розташовані відразу за церквою (до речі, наш
екскурсовод навчався в нашому медичному університеті, громадянин Білорусі,
сьогодні він вирішив присвятити своє життя служінню Богу). Освітлюючи
шлях свічками, повільно проходимо по темному лабіринту і слухаємо розповідь
ченця. В печерах досить холодно і без свічок абсолютно нічого не видно. Зі
стель колишніх келій, де жили святі подвижники, звисають коріння рослин. В
середині маленьких приміщень тільки висічені з печерної породи лежанки і
подекуди столики, на стінах хрести (рис. 12).

Рис. 12. Підземні печери [2].
Крім житлових ділянок в печерах є господарські - з погребами і зерновими
ямами. Нам показують кімітрії (кістниці) афонського типу, в яких залишилася
безліч черепів і кісток покійних монахів. Зовнішній вигляд рукотворних
приміщень зберігся майже без змін з початку XI століття.
Зовнішній вигляд рукотворних приміщень зберігся майже без змін з
початку XI століття. Загальна довжина відкритої на сьогодні частини печер близько 380 метрів. Стародавні печери постійно грабували, руйнували. В часи
окупації Києва німцями тут був концтабір і санаторій для поранених німців.
Все це не кращим чином позначилося на стані печер. За радянських часів стіни
постраждали від написів вандалів і багать, які розводили бешкетники хлопчаки з навколишніх місць. А до початку 90-х печери були популярним
місцем у київських дигерів. Повністю недоторканими залишалися тільки ті
ділянки, на яких відбувалися обвали.
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Рис. 13. Підземна церква преподобного Феодосія Печерського [9].
Ми заходимо в печерну церкву, в якій зараз відновлені богослужіння. Вона
була побудована монастирською братією в XII столітті, і названа ім'ям
основоположника Гнилецьких печер - преподобного Феодосія Печерського
(рис. 13). Над престолом - унікальний ґрунтовий чотириколонний ківорій
(навіс). Ставимо свічку. Незважаючи на те, що в церкві досить холодно, її
чомусь не хочеться покидати. Кажуть, що це відчуття знайоме всім, хто
побував тут хоч раз - настільки благодатне намолене місце. Після цього ми
знову виходимо до Свято-Миколаївської церкви.
У ченців є свій садочок і город. А саме місце просто потопає в зелені, яка
приховує монастир і його жителів від цивільного життя (14, 15).

Рис. 14. Парк в урочищі сьогодні. 2015р.

Рис. 15. Середнє озеро. На березі чарівних і казкових озер (вони
штучні, їх три) в літню пору року багато відпочивальників. 2014р.
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THE CONCEPTION OF THE MYTH CREATIVITY OF O. POTEBNYA
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Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041

Мета статті – дослідити концепцію міфотворчості О. Потебні.
Розглядається тлумачення проблеми співвідношення мислення, слова та
міфологічної оповіді. Доводиться, що сполучення образів за подібністю або
протилежністю, за їх близькістю в просторі та в часі, метафорична та
фонетична суміжність можуть покликати до життя уявлення про причиннонаслідкові відносини або тотожність. Міфологічне мислення засноване на
тому, що властивості речі поширюються на все, з чим річ контактує.
Ключові слова: міф, міфотворчість, мислення, слово, образ.
Purpose of the article - to explore the conception of myth creativity of
O. Potebnya.. We consider the interpretation of the relationship between thought,
word and mythological stories. Proved that the combination of the similarity of
images or the opposite, their proximity in space and in time, metaphorical and
phonetic contiguity can call to life an idea of the cause-effect relationship or identity.
Mythological thinking based on the fact that the properties apply to all things, what
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contact thing.
Keywords: myth, myth creativity, thought, word, appearance.
Вступ. Олександр Опанасович Потебня був різноплановим та обдарованим
вченим. Відомі його дослідження насамперед в галузі мовознавства,
фольклористики, етнографії, літературознавства та педагогіки. Як уродженець
України (народився у хуторі Махів, що на території сучасної Сумської області)
доволі ґрунтовно знав місцеві народні звичаї та обряди, перекази та казки.
Однак хочу звернути увагу на те, що О. Потебня не був вузьким спеціалістом у
галузі фольклористики. Знання фольклору європейських народів було
матеріалом за допомогою якого він ілюстрував свої мовознавчі та філософські
розвідки. Саме Олександру Опанасовичу належить одне з перших науково
обґрунтованих досліджень міфотворчості.
Метою статті є дослідження поглядів О. Потебні щодо міфів та міфології в
контексті його лінгвістичних досліджень. Для досягнення мети необхідно
вирішити наступні завдання: 1) аналіз мовознавчих робіт О. Потебні;
2) дослідження кореляції між словом та міфом; 2) компаративний аналіз
розуміння міфотворчості О. Потебні та структуралістської концепції у викладі
К. Леві-Строса.
Новизна дослідження полягає у спробі реконструкції концепції
міфотворчості О. Потебні у контексті філософських та релігієзнавчих розвідок
19-20-го століття присвячених міфу. Зокрема у статті головним чином робиться
наголос на певних аспектах розуміння походження та функціонування міфу у
синтаксичному та семантичному просторі людського мислення. Фактично
проводиться паралель з дослідженнями К. Леві-Строса.
Огляд літератури. До досліджень О. Потебні в галузі мовознавства та
міфотворчості присвячена велика кількість наукових робіт, у тому числі і
сучасних. Автор обмежується оглядом досліджень останніх 10-15 років і
з’ясувати нові тенденції у використанні спадщини видатного українського
мовознавця та філософа.
Н. Левчук-Керечук у статті «О.О. Потебня і філософія мови» наголошує на
тому, лінгвістичні дослідження О. Потебні являють собою оригінальну
концепцію філософії мови. Автор вказає на те, що Потебня робить аналіз цілого
ряду літературних та прозаїчних текстів, в якому сучасний лінгвіст зміг би
побачити дискурсивний аналіз. Саме сучасний термін "дискурсивність" пасує,
коли ми говоримо про його аналіз літературних та наукових текстів. За
Потебнею, ці зовнішні прояви використання мови є актами пізнання. Він
розглядає зв'язок між людською думкою, свідомістю та репрезентацією через
мовні значення.
Інше важливе поняття – метафоричність. Метафоричність належить до
постійних складових мови, вона є тим її атрибутом, завдяки якому "будь-яке
наступне значення може бути породженим тільки за допомогою попереднього,
яке від нього відрізняється. Завдяки цьому з незначної кількості базових слів
(або значень) можна утворювати безліч похідних. Значення, які породжуються
іншими значеннями, просто утворюють перехід від однієї метафори до іншої.
Таким чином, більш зрозумілою стає ідея про використання обмеженої
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кількості засобів для досягнення безмежних результатів, вона постійно наявна в
теоретичних розробках Потебні[2, с.10].
Плідною є стаття Чопик Я.М. «Проблема спільності та відмінності
міфологічної, поетичної та наукової мов у творчості О.О. Потебні». Автор
акцентує увагу на тому, що на певній стадії розвитку людства міфологічне
осягнення дійсності є, на думку мислителя, єдино можливим, необхідним,
розумним; воно властиве не одному якомусь часові, а людям усіх часів, які
перебувають на певному ступені розвитку думки. Це твориться тільки тоді,
коли вже була мова, яка об’єктивує думку, служить засобом утворення
загальних понять. Отже, міфологія виникає як відображення та пояснення явищ
матеріального світу[6, с.4].
Учений вказує на спільність віри й знання, вважаючи основою їх
виникнення асоціації між спостереженнями. В опануванні своїх предметів віра
й знання використовують одні й ті самі засоби. Єдиним же шляхом опанування
предметів учений вважає чуттєвий досвід. Проте віра і знання, на думку
Потебні, відрізняються одне від одного за ступенем свого проникнення в
сутність явищ. Знання – вихідний пункт і мета мислення. Віра ж потрібна для
розуміння і сама є певним типом розуміння, який виникає там, де відсутні
раціональне пояснення знання, наукові дані. Істотну відмінність між знанням і
вірою Потебня вбачав також у тому, що знання пов’язане з абсолютним, а віра
– відносним, мінливим у мисленні.
Цікавою є стаття Козакової Т.В. «Соціально-комунікаційна функція міфу в
прадавньому суспільстві у світлі міфологічної концепції О.О. Потебні». Автор
концентрується на визначенні природи міфу та інтерпретує його у зв’язку з
пошуком витоків журналістики. Наголошується, на тому, що з точки зору
О. Потебні «міфологічний образ – це не вигадка, не несвідома комбінація
даних, що містяться у підсвідомості, а таке їх з’єднання, котре здавалося людям
найбільш відповідним дійсності. Ототожнення образу й речі, суб’єктивного й
об’єктивного, внутрішнього і зовнішнього, котре має місце у міфі, вирізняє
міфологічне від поетичного. Міфологічний опис світу не є вигадкою, а є
формою повідомлення – найбільш адекватною, єдино можливою і розумною,
ізоморфною певному ступеню розвитку людської думки.»[1, с.2] Т. Козакова
наголошує, що за такого розуміння, міф був особливим палеожурналістським
текстом зі своїми правилами та нормами точності та ефективності.
Найсуттєвіша відмінність від сучасних текстів це відсутність свідомого
дискурсу.
Основний текст. Базовими працями, що розкривають питання утворення
та функціонування міфів є насамперед "Думка та мова" (1862 р.), "Про міфічне
значення деяких вірувань і обрядів" (1865 р.). О. Потебня є насамперед
мовознавцем, тому його логіка викладу відштовхується від лінгвістичних
концепцій, а саме порівняльного мовознавства. Разом з тим процес дослідження
містить в собі аспекти, що були артикульовані лише в дослідженнях 20-го
століття.
Мовознавець виходить з того, що мова та мислення мають взаємну
кореляцію. Власне мова є черговим об’єктом наукового дослідження. Вона
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еволюціонує, і її метаморфози підкоряються об’єктивним закономірностям.
Дана наукова парадигма спонукає дослідника до аналогічного розгляду
обрядовості та міфотворчості. У центрі його дослідження поняття “внутрішньої
образної форми слова”, що протистоїть зовнішній звуковій формі та
абстрактному значенню. Внутрішня форма слова є почуттєвим знаком його
семантики. Нерозчленованість образу і значення визначає, відповідно до теорії
О. Потебні, специфіку міфу.
Однак зважаючи на процес мислення О. Потебні не можна сказати, що
міфотворчість є суто свідомим актом пояснення. Так, звісно, мовознавець
визнає, що людська думка намагається пояснити оточуючу реальність. Власне,
в цьому дослідник погоджується з тогочасними тенденціями щодо наукового
пізнання міфів та ритуалів. Однак те як він розкриває маніфестацію цього
пояснення заслуговує на увагу.
О. Потебня наголошує на тому, що багато міфів породжуються
зовнішньою й особливо внутрішньою формою слова. В основних рисах він
погоджується з порівняльною міфологією М. Мюллера. Однак має власний
підхід до тлумачення процесу утворення та функціонування міфів. О.Потебня
вважав, що “мова є головне і первісне знаряддя міфології” [5, с. 589], що міф як
сукупність образу (присудок), уявлення та значення (психологічний підмет) не
можна мислити поза словом, а тому він належить до словесності та поезії.
Однак на відміну від М. Мюллера, О. Потебня не вважав, що мова спочатку
була свідомо метафоричною, виражаючи поетично високі поняття, а потім
унаслідок забуття первісної метафоричності стала породжувати міфи.
Аналізуючи
міфологічні
комплекси
О. Потебня
вдавався
до
компаративного аналізу, віднаходив схожу семантику у переказах народів
Європи та індійському міфологічному комплексі. Проте дослідник на цьому не
завершував своє дослідження, а звертався до питання про рухливість та
трансформації міфологічного образу. На сюжетні трансформації, насамперед,
впливає фонетична схожість слів. Таким чином слова схожі за звучанням
немовби спонукають людину відшукувати між ними семантичні зв’язки.
Зокрема, О. Потебня наводить приклад князя Гліба, який у народних переказах
пов'язаний з хлібом та Козьми, що був лікарем, однак у міфах стає ковалем.
Далі Олександр Опанасович зазначає:"Це один з багатьох прикладів сильного
потягу народу подобати чуже, осмислювати звуки незрозумілих слів, надавати
їм свій зміст, приєднувати до готової зовнішньої форми слів внутрішню
форму"[3, с. 10]
Дослідник не зупиняється лише на фонетичній складовій міфологічних
перетворень. Він вказує на те, що поняття, які за міфологічним переказом
визнаються протилежними та несумісними, як правило є близькими з точки
зору лінгвістичного походження. Наприклад українська приказка (вовка в плуг,
а він до чорта в луг) зауважує на несумісності вовка та плуга. Однак як
доводить О. Потебня міфічне та семантичне значення вовка пов’язане з риттям
та розриванням, тобто за дією тотожне з плугом. Тут дослідник за довго до
К. Леві-Строса проаналізував значення бінарності у міфологічному мисленні,
як універсальної та творчої властивості.
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Подібні міфологічні та семантичні зв’язки спонукають до нового повороту
сюжету. Вони як елементи оповіді мають інтенцію до відновлення втраченого
або запереченого зв’язку, тим самим надаючи міфу нових смислових відтінків.
О. Потебня ілюструє це на прикладі казки про коваля, який змієм оре землю
вздовж Дніпра, після чого змій випиває половину моря, гине, а з нього
з'являються малі змії. Дослідник наголошує на зв’язку цього міфу з міфом про
Індру та утворення води й річок. Однак він ставить питанням, чому у
слов'янському варіанті переказу вода з'являється до смерті змія (у вигляді тучі,
що закриває сонце). Тобто наслідок виявляється до причини. О. Потебня
наголошує на тому, що події перенесені з небес на землю отримали специфічне
продовження. Земля вважалася священною і тому коваль (чи його прототип
Індра) не міг нівечити її, оголошуючи її чимось злим. Проте людська думка
вимагала поєднати плуг та змія, що пов'язаний з розриванням та руйнуванням,
тому коваль і оре саме змієм землю. Таке пояснення динаміки міфологічного
сюжету в основних рисах відповідає левістросівському бріколажу, хоча звісно
термінологія відрізняється.
Висновки. О. Потебня помітив, що образ замінює складне і
сладносхоплюване близьким, наочним, одиничним, і що образна символіка
полісемантична. Таке розуміння метафоричності мови і метафоричної
(символічної) природи міфу мало новаторський характер. Видатний
мовознавець та етнограф на численних прикладах показав, що сполучення
образів за подібністю або протилежністю, за їх близькістю в просторі та в часі,
метафорична та фонетична суміжність можуть покликати до життя уявлення
про причинно-наслідкові відносини або тотожність. О. Потебня вказав на те,
що властивості речі поширюються на все, з чим річ контактує. Він зауважив на
кореляції між фонетичною формою та семантичним навантаженням, що прямо
впливає на побудову міфологічних комплексів, які трансформуються на основі
структурного ототожнення, синтезу та порівняння.
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Аннотация. В статье исследуется понятие «рождественский текст» как
один из важных элементов поэтики творчества известного английского
писателя Ч.Диккенса. Проанализировано повесть «Колокола», являющейся
одной из составных частей знаменитого рождественского цикла писателя,
определена роль рождественских мотивов в жанровой структуре
произведения и раскрытии морально-этической проблематики повести. В
процессе анализа текста было сделано уточнение, что рождественский
текст в повести опирается не только на литературоведческие, но и на
культурологические концепты и является выражением авторской позиции, как
на общественные проблемы, так и на пути морального совершенствование
личности.
Ключевые слова: рождественский текст, мотив, поэтика текста,
интерпретация.
Abstract. The article examines the concept of «Christmas text» as an important
element of poetic creativity of the famous English writer Charles Dickens. It analyzes
the novel «The Bells», which is an integral part of the Christmas cycle of famous
writer, defines the role of Christmas motives in the genre structure of the work and
disclosure of the moral and ethical issues of the story. In an analysis of the text there
has been made the clarifying that the text in the Christmas story rests not only
literary, but also on cultural concepts and is an expression of the author's position on
public issues, and in the way of the individual moral perfection.
Key words: Christmas text, motive, poetic, text interpretation.
Вступление.
Творчество известного английского писателя Ч. Диккенса давно вошло в
сокровищницу мировой литературы и уже несколько столетий вызывает
интерес исследователей, критики и читающей публики. Еще его современники
(У.Коллинз, У.Теккерей, Л.Толстой, Ф.Достоевский, В.Белинский) отмечали
высокий гуманистический пафос произведений мастера и их философскую
направленность. По воспоминаниям одного из самых талантливых английских
романистов викторианской эпохи Э.Троллопа, «Чарльз Диккенс был известен
всем и каждому как автор замечательных романов, читаемых в Англии ничуть
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не меньше, чем драмы Шекспира» [3, с.261].
Обзор литературы.
Современных исследователей творчества писателя (Ф. Киттон,
Дж.Гиссинг, М. Беккер, Н.П.Михальская, И.М.Катарский, В.В.Ивашева и др.)
интересуют проблемы поэтики, жанра, мотивная структура произведений
английского мастера. В последнее время литературоведов привлекает проблема
рождественского текста, который воспринимается как своеобразный контекст
Ч. Диккенса и представляет собой совокупность рождественских произведений
писателя. В этом плане интересными являются работы Оруэлла Дж. «Чарльз
Диккенс» (1990), Бондаренко М.И. «Рождественский цикл Диккенса и русский
святочный рассказ» (2002), Шуваловой О.О. «Особенности и роль символики в
романах Ч. Диккенса 50-х и 60-х годов» (2002), Боголеповой Т. Г. «Очерки о
Бозе. Художественный мир Чарльза Диккенса: истоки и итоги» (2007),
Черномазовой М.А. «Традиции готической литературы в творчестве Чарльза
Диккенса» (2010) и др.
Однако проблема роли рождественских мотивов в творчестве Ч. Диккенса
все еще требует более детального изучения.
Основной текст.
По мнению литературоведов, Ч. Диккенс считается создателем жанра
рождественского рассказа не только в английской, но и в европейской
литературе. Известная русская исследовательница Т.Сильман полагает, что
«рождественские рассказы возникли в его творчестве закономерно, ибо как
нельзя более соответствуют внутренней логике его художественного метода»
[2, с. 169].
Как известно, в 40-х годах XIX века Ч. Диккенс написал рассказы и
напечатал их в конце декабря, к Рождеству, именно поэтому они и получили
название «Рождественские повести». Критики полагают, что история создания
рассказов
имеет социальную
обоснованность.
По
воспоминаниям
современников писателя, в феврале 1843 года известный английский
экономист, член правительственной комиссии по вопросам детского труда
С.Смит, сообщил Диккенсу данные о страшных условиях эксплуатации детей
на промышленных предприятиях Англии. Социальные проблемы писатель
решил раскрыть в нравственном ключе и приурочил именно к Рождеству,
поскольку это любимый и почитаемый праздник у англичан, связанный не
только с чудесами, но и с победой добра над злом, моральным перерождением
души, примирением с врагами, забвением обид. Работая над «Рождественскими
повестями», Ч. Диккенс в занимательной художественной форме святочных
сказок стремился привлечь внимание читателей к тяжелой участи бедняков и
нравственному совершенствованию общества, что, по его мнению, привело бы
к всеобщей гармонии и братскому единению разных социальных сословий.
Идея утопична по своей сути, но является выражением авторского
мировоззрения, ибо писатель сам свято верил в магию Рождества.
В повестях цикла реалистические тенденции настолько причудливо
переплетаются с элементами сказки, которая оттеняет картины жестокой
действительности, что иногда теряется ощущение реальности. Образы
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персонажей-людей тесно взаимодействуют с призраками, эльфами, феями,
духами умерших, раскрывая неистощимую фантазию автора. Именно в
произведениях писателя, созданных в 40-е – 60-е годы XIX века, наиболее
полно отразились рождественские мотивы, создающие в их поэтике
своеобразный контекст.
Одним из произведений цикла является и повесть «Колокола» (1844).
Название имеет подзаголовок: «Рассказ о Духах церковных часов», который
наводит читателя на мысль, что в повести будут присутствовать элементы
сказки (духи часов) и ожидаются чудеса, поскольку действие происходит в
канун Нового года. С темой часов связаны и названия глав: первая четверть,
вторая четверть и т. д. (всего четыре главы), – которые создают впечатление
отсчета времени действия в произведении.
Повествование ведется от имени рассказчика, который сообщает о зимнем
холодном ветре, пронизывающем запоздалого путника, старых церковных
колоколах, о которых он говорит как о живых существах со своей
самостоятельной историей и характером.
Главный герой – шестидесятилетний рассыльный Тоби Вэк по прозвищу
Трухти, которого все так называют «за его любимый аллюр, усвоенный им для
большей скорости, хотя и не дававший ее» [1, с. 74]. Трухти, безропотно
выдерживающий все тяготы жизни, под влиянием сообщений из газет стал
задумываться о причинах преступлений и безнравственности, царивших в среде
бедных людей. Его волнует вопрос о том, являются ли бедные злыми по своей
природе или стали таковыми по причине нищеты и угнетения: «Бывает, до того
запутаешься, что даже не можешь понять, есть ли в нас хоть что-нибудь
хорошее или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя
ужасно, будто мы доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от
нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут» [1, с. 76].
Особенно мрачными такие мысли кажутся в канун сказочного праздника
Нового года и на фоне сообщения дочери Мэг и ее жениха Ричарда о своем
решении пожениться в первый же день праздника. Трухти обрадовался этой
новости, но встреча с олдерменом (мировой судья) Кьютом и политиком,
экономистом, членом парламента мистером Файлером омрачила его радость.
Дело в том, что эти люди высказали новые взгляды на положение дел в
обществе, и, в частности, прозвучала мысль о ненужности браков среди
бедняков. Так в повествование рассказа вплетается социальная тематика,
решаемая автором в морально-этическом плане.
В повести поднимаются и моральные проблемы. Некоторые вопросы,
касающиеся этой темы, представлены в рассуждениях олдермена Кьюта и
мистера Файлера. По мнению Кьюта, бедность можно просто упразднить,
ничего не изменяя в жизни бедняков: «Сейчас в моде всякие жалкие слова
насчет недоедания, и я твердо решил это упразднить… Можно упразднить что
угодно среди этих людей, нужно только взяться умеючи» [1, с. 84-85].
Богатые готовы упразднить все, даже обычные человеческие радости:
помолвки, свадьбы, красоту женщин и девушек и т.д. «Виноваты. Кругом
виноваты! Дурными родились. Не имеем права жить на свете» [1, с. 86],−
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думает Тоби, выражая мысль сотни таких же обездоленных людей.
Еще одна проблема состоит в том, что богачи лишь грезят о прошлом
«золотом веке», вместо того, чтобы пытаться что-либо изменить в жизни
бедняков: «Эх, старое время, доброе старое время, славное старое время! То
было время крепкого крестьянства и прочего в этом роде. Да что там, то было
время чего угодно в любом роде. Теперь ничего не осталось» [1, с. 83]. Но
бедные люди тоже хотят нормальной жизни. Один из героев повести, Уилл
Ферн, крестьянин, говорит от имени миллионов бедняков: «Я только хочу жить
по-человечески. А этого я не могу, и от тех, кто могут, меня отделяет пропасть.
Таких, как я, много. Их надо считать не единицами, а сотнями и тысячами» [ 1,
с. 96].
Кроме того Кьют и Файлер в беседе с Тоби и Мэг по-своему излагают
популярную в те времена теорию известного в начале XIX века священника
Т.Р. Мальтуса о народонаселении. Автор теории защищал моральное
ограничение, заключающееся в продиктованной якобы благоразумием отсрочке
ранних браков до тех пор, пока молодые люди не смогут себя обеспечить.
Именно поэтому Кьют и Файлер отговаривают Мэг и Ричарда от женитьбы, тем
самым разрушая их долгожданные надежды. Автор осуждает бездушный
практицизм теории Мальтуса и еще раз к этой теме вернется в романе
«Тяжелые времена» (1854).
Огромная пропасть разделяет бедных и богатых, поэтому так грустно
звучат размышления Тоби о том, что богатым можно все то, чего лишены
бедные люди. Особенно остро чувствуется это накануне Нового года. Прием
психологического параллелизма ярко подчеркивает состояние предновогодней
природы и душевного состояния главного героя: «В тот день старый год
доживал свои последние часы. Он упорно претерпел упреки и наветы
клеветников и честно выполнил свою работу. Весна, лето, осень, зима. Он
совершил положенный круг и теперь склонил усталую голову на вечный покой.
Сам он не знал ни надежд, ни высоких порывов, ни прочного счастья, но,
провозвестник многих радостей для тех, кто придет ему на смену, он взывал
перед смертью о том, чтобы труд и терпение его не были забыты и чтобы ему
умереть спокойно» [1, с. 89]. Тоби было грустно оттого, что ни старый год, ни
новый год не сулил ему и сотням таких же бедняков ничего хорошего.
По давней традиции в новогоднюю ночь звонили колокола. И именно с их
звоном в повесть входит элемент волшебной сказки. Колокола позвали Тоби и
там, на верху колокольни, он увидел миллионы крошечных призраков, эльфов,
химер колоколов. Пока звонили колокола, духи жили своей жизнью, кружились
в непрерывном круговороте очень похожем на жизнь людей: они разыгрывали
свадьбы и похороны, выборы и бал, одни пристегивали крылья, чтобы летать
быстрее, другие – цепи и гири, чтобы лететь медленнее. В видениях Тоби перед
читателем проходит аллегория человеческой жизни, своеобразно переданная
автором. Дух Времени, обращаясь к Тоби, выражает обеспокоенность
поступками человека и предрекает трагический путь дальнейшего развития
человечества: «Голос Времени взывает к человеку: «Иди вперед!» Время хочет,
чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше
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человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он
продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда
только началось Время, и появился человек» [1., с. 105].
Тоби поведал Духу колоколов, что именно они помогали ему пережить
тяжелые времена, подбадривали его, служили забавой маленькой дочке, когда
умерла ее мать. В новогодний колокольный звон проникает мотив
христианского поучения, призванный достучаться к человеческому сердцу:
«Кто отвращается от падших и изувеченных своих собратьев; отрекается от
них, как от скверны, и не хочет проследить сострадательным взором открытую
пропасть, в которую они скатились из мира добра, цепляясь в своем падении за
травинки и кочки утраченной этой земли, и не выпускали ее даже тогда, когда
умирали, израненные, глубоко на дне,− тот грешит против бога и человека,
против времени и вечности» [1, с. 106].
В повести используется мотив перемещения главного героя Тоби Вэка во
времени. Дух колоколов показывает Тоби будущее его самого, дочери, ее
жениха Ричарда, если Мэг и Ричард откажутся от семейного счастья. Тоби
увидел жалкую судьбу спившегося Ричарда, нищету Мэг и ее единственную
радость в жизни – любовь к ребенку. Тоби выдерживал все, и только видение
рокового шага, на который решилась Мэг (она хотела умереть вместе с
ребенком, не выдержав нищеты и голода), заставило его понять, что самое
главное богатство в жизни – это любовь.
На следующий день Трухти просыпается преображенным: он понял
великий урок Духа: «Я знаю, что мы должны верить, и надеяться, и не
сомневаться, ни в себе, ни в друг в друге. Я узнал это от той, кто мне всех
дороже. Я снова обнимаю ее. О духи, милостивые и добрые, я запомню ваш
урок. О духи, милостивые и добрые, спасибо!» [1, с. 127].
Финал повести счастливый: Мэг и Ричард поженились именно в первый
день нового года, свадьба была веселой и радостной. В заключительных
строках произведения слышится мудрый голос автора, напоминающий
читателю о суровой действительности, и вместе с тем призывающий к
стремлению исправить ее, улучшить, и смягчить. Диккенс вместе со своими
героями мечтает: «Пусть каждый новый год будет счастливее старого, и все
наши братья и сестры, даже самые смиренные, получат по праву свою долю тех
благ, которые определил им создатель» [1, с. 130].
Заключение и выводы.
В завершение следует отметить, что в повести «Колокола», как и во всех
остальных произведениях рождественского цикла, Ч. Диккенс излагает свою
мировоззренческую концепцию, которую многие современные исследователи
называют рождественской философией автора. Суть ее заключается в
оптимистическом взгляде на мир и непоколебимой уверенности в том, что все
плохое можно исправить путем нравственного совершенствовании общества.
Это психология активного героя, убежденного в жизнеутверждающей силе
добра. В глубоком раскрытии этой мысли и заключается роль рождественских
мотивов в повести.
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