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KAPITEL 1 / CHAPTER 1.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF
THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL
INSTITUTIONS FOR PARTNERSHIP INTERACTION IN PROFESSIONAL
ACTIVITY

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО
ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-043

Введення
Вища педагогічна освіта України, що знаходиться сьогодні у центрі
потужних змін, детермінованих реформуванням та модернізацією освітньої
галузі, її динамічним рухом у напрямі євроінтеграції та інноваційного розвитку
суспільства, відносить проблеми підготовки конкурентноспроможних
компетентних фахівців до розряду першочергових і надактуальних. Стратегічні
положення сучасної освітньої політики спрямовані на оптимізацію
функціонування закладів вищої освіти шляхом створення належних умов для
якісної професійної підготовки педагогів. Зокрема це стосується і майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО), одним із показників
компетентності яких має стати готовність до партнерської взаємодії у
подальшій професійній діяльності.
Потреба в удосконаленні механізмів професійної підготовки фахівців,
суперечність між наявним і бажаним, очікуваним станом проблеми потребує
визначення методологічних підходів, реалізація яких у системі вищої освіти
сприятиме якісному вирішенню окреслених завдань.
У філософському енциклопедичному словнику подано таке тлумачення:
«Методологія становить сукупність підходів, способів, методів, прийомів і
процедур, що застосовуються у процесі наукового пізнання та практичної
діяльності для досягнення наперед визначеної мети» [25, с. 374].
1.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Провідний методолог вітчизняної педагогічної науки С.У. Гончаренко
трактував суть цього поняття як базову основу пізнання і перетворення реальної
дійсності, в основі якої «загальна система теоретичних знань, що виконують роль
провідних принципів наукового пізнання, шляхів та засобів реалізації наукового
дослідження» [6, с. 66]. Аналіз й увиразнення принципів і підходів, що
актуалізують нині досліджуваний напрям педагогічної теорії і практики, сприятиме
забезпеченню
ефективності
наукового
пошуку
та
результативності
перетворювальної діяльності.
Основні теоретико-методологічні положення щодо розвитку професійної
готовності педагогічних працівників у неперервній освіті розробили й
обгрунтували вітчизняні (В. Андрущенко, І. Зязюн, Н. Ничкало, О. Олійник,
MONOGRAPH
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М.П. Пантюк) та іноземні (Р. Дейв, М. Ноулз, Р. Сміт) вчені. Роль вищої освіти у
формуванні компетентного педагога висвітлено у працях Т. К. Завгородньої, Л.Є.
Петухової, О.Я.Савченко, О.І.Янкович, І.П.Ящук та ін. За результатами вивчення
вітчизняного та світового досвіду діяльності закладів вищої освіти
(Л.І. Морська, І.В.Стражнікова, Г.В.Товканець, М.І.Чепіль та ін.) було істотно
розширено інформаційне поле, що впливає на формування сучасного змісту
вищої освіти.
Застосування ефективних форм і методів підготовки вихователя до
ефективної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу розробляли
А.М. Богуш [4, с. 271], Н.В. Гавриш [5], Н.В. Лисенко [17], Т.М. Степанова [22,
с. 104] та ін. Вказане значно вплинуло на концептуальні положення,
методологію нашого дослідження: зумовило необхідність зміщення акцентів у
пріоритетах добору педагогічних принципів і підходів, реалізація яких має
забезпечити якісну підготовку майбутніх вихователів ЗДО до партнерської
взаємодії у професійній діяльності.
1.2. Виклад основного матеріалу.
Студіювання відповідної джерельної бази дає підстави констатувати
наявність потужного масиву напрацювань у сучасній педагогічній теорії з
окреслених питань, серйозної уваги до методологічних засад проблеми
професійної готовності фахівців дошкільної освіти. Ураховуючи специфіку роботи
зі студентами педагогічних ЗВО, важливості набуває розгляд проблеми їх
підготовки на сучасному етапі розвитку суспільства.
З огляду на багатоаспектність досліджуваного феномену «здатність до
партнерської взаємодії», який розуміємо як інтегративне особистісне
новоутворення професійно-особистісної сфери майбутнього вихователя ЗДО з
певними сформованими якостями (суб’єктною позицією, комунікативним
досвідом, теоретичною обізнаністю, ціннісно-смисловим ставленням до
партнера, співрозмовника, успішність у професійній діяльності), важливо
враховувати виявлені загальні і специфічні чинники впливу й створювати
відповідні педагогічні умови. Зазначене надає можливості розуміння поняття
«підготовка майбутніх вихователів ЗДО до партнерської взаємодії у вищій освіті»
як відкритого, динамічного та телеологічного (цілеспрямованого) процесу у
методологічному, змістовому і процесуальному аспектах.
Методологія
нашого
дослідження
базується
на:
філософських
(фундаментальних), загальнонаукових і конкретнонаукових теоріях, принципах і
підходах. Водночас, змістовно-процесуальний аспект підготовки майбутніх
вихователів ЗДО до партнерської взаємодії розглядається у трьох площинах:
фундаменталізації, професіоналізації та універсіалізації.
Сьогодні у системі вищої освіти спостерігається певний дизбаланс між
окресленими компонентами. Зазначене відносить до розряду важливих умов
якісної професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти гармонійне поєднання універсальної підготовки, набуття науковоMONOGRAPH
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дослідницького
спрямування,
всебічного,
універсального
світогляду
(фундаментальний складник), що забезпечує високий ступінь творчої
самодіяльності педагога і формування власне педагогічних навичок і умінь;
формування загальногуманітарного складу мислення, оволодіння випускниками
університету новітніми методиками і технологіями педагогічної діяльності,
орієнтацію навчання на рішення дидактичних, виховних і розвивальних завдань
(інваріантний або вузькопрофесійний складник).
Вважаємо ефективним поєднання цих елементів з системою гнучких
навичок, сформованість яких у здобувачів освіти дасть змогу вирішити
проблему співвідношення навчання, виховання і розвитку, допоможе у
розробленні індивідуальної траєкторії професійного зростання в майбутньому
(варіативний або універсальний складник).
У подальшому будемо використовувати поняття «тріада» щодо структури
збалансованої системи підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської
взаємодії, що охоплює вищезазначені складники [28].
Методологічними орієнтирами у розв’язанні наукових завдань на
фундаментальному рівні стали: філософські положення теорії наукового
пізнання, що пояснюють єдність процесів, цілісність і взаємозалежність явищ
об’єктивної реальності; теорії наукової творчості, що доводять унікальність
результатів перетворювальної діяльності; концептуальні положення системного
аналізу теорії й практики педагогічних процесів та ін. Також враховано ідеї
людиноцентризму, педагогіки партнерства, принципи фундаменталізації та
генералізації змісту освіти тощо.
Та передусім, для забезпечення оптимальних умов щодо сформованості
відповідної готовності здобувачів освіти на сучасному етапі необхідною є
реалізація принципів гуманізації та демократизації освіти. Саме на їх засадах
можливим стає освоєння наукової інформаційної бази і сучасної методології
осмислення дійсності, створення на цьому підґрунті вільних від стереотипів,
сучасних неупереджених світоглядних уявлень і переконань, внутрішньої
потреби особистості в саморозвитку і самоосвіті протягом життя в умовах
утвердження демократичних цінностей.
Вищезазначені принципи в педагогічній теорії обґрунтували С.В. Гуменюк,
В.Г. Кремінь, Б.М. Шиян та ін. Аналіз праць науковців засвідчує необхідність
постійної уваги до проблеми гуманізації і демократизації процесу підготовки
майбутніх вихователів до різних видів професійної діяльності, зокрема до
партнерської взаємодії.
Особливістю забезпечення гуманізації і демократизації освітнього процесу
в ЗВО Б. Шиян визнає можливість залучення студентів до вирішення проблем,
їх безпосередню участь у виборі оптимального шляху професійного
становлення та розвитку, що відбувається в тісній співпраці з науковопедагогічними працівниками. Останні, зі свого боку, мають ураховувати думки
здобувачів освіти, дослухатися до їх позиції, критичних суджень та
конструктивних ідей [27]. Усвідомлення сучасних освітніх вимог, розуміння
проблем студентства, довіра між учасниками процесу сприятиме реалізації
зазначених принципів та уможливить високу ефективність і результативність
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партнерської взаємодії в подальшій професійній діяльності.
Розбудова системи підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої
освіти, організація освітнього процесу на гуманістичних і демократичних
засадах передбачає передусім потенціал формування у здобувачів освіти
гуманістичних цінностей молоді та створення умов для її вільного вибору,
всебічного, гармонійного розвитку. Вони є визначальними, пріоритетними, а
головне – наскрізними, такими, вплив яких поширюється на всі складники
перетворювального процесу.
Отже, зупинимось на розкритті змісту та характеристик складників тріади,
першим з яких є фундаментальний. Аналіз науково-педагогічної літератури
доводить, що у межах традиційної (класичної) університетської системи освіти
фундаментальність розуміється як поглиблена підготовка за певним напрямом.
Зокрема, цієї точки зору дотримується В.Кузнєцова, на переконання якої
фундаментальність передбачає: обґрунтування визначеного достатнього кола
запитань з базових сфер знань даного напряму науки та загальноосвітніх
дисциплін, без чого не можна уявити інтелігентну людину; вивчення цього кола
питань з повним обґрунтування, необхідними посиланнями, без логічних
проміжків; визначення набору основних законів і понять, які слугують основою
для вивчення дисциплін.
Відповідно до концепції О. Голубєвої та А. Суханова «фундаментальність
освіти» - це забезпечення різноманітної гуманітарної та природничо-наукової
освіти на основі оволодіння фундаментальними знаннями. Фундаментальність
підготовки передбачає оволодіння узагальненими видами діяльності, які
забезпечують розв’язання численних завдань предметної сфери. Освіта є
фундаментальною, якщо вона представляє процес нелінійної взаємодії людини
з інтелектуальним середовищем, при цьому особистість сприймає це
середовище як збагачення власного внутрішнього світу та завдяки цьому
примножує потенціал самого середовища. Вищевказане є підставами для
оптимізації викладацької діяльності ЗВО та трансформації змісту зазначеного
напряму професійної підготовки майбутніх учителів.
Учені визнають фундаментальними ті поняття, що відображають
фундаментальні
властивості
навколишньої
дійсності,
виступають
універсальними засобами її пізнання, дають інформацію про загальні
властивості матерії [23]. Оскільки завданням фундаментальної освіти є
забезпечення оптимальних умов для виховання гнучкого та багатогранного
наукового мислення, визнаємо надважливим передусім реалізацію принципів
фундаменталізації та генералізації змісту освіти. Тож відразу маємо
розмежувати поняття «фундаментальна підготовка» та «фундаменталізація
змісту освіти».
Під фундаменталізацією змісту освіти більшість дослідників розуміють
об′єднання програмного матеріалу навколо фундаментальних ідей, законів,
понять конкретної науки (Н.О. Гладушина, С.У. Гончаренко, В.Р. Ільченко,
А.В.Степанюк та ін.). На думку А.В.Степанюк, фундаменталізація змісту освіти
як принцип сприяє максимальному розкриттю взаємозв’язку між вихідними
положеннями орієнтації та структурою об’єктивної реальності [23].
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С.Ф. Клепко вважає, що основу фундаменталізації змісту освіти мають
складати знання, які сприяють порозумінню з іншими людьми, інтенсивній
інтеграції особистості в соціум та дають змогу почуватися їй вільною, що
позитивно впливає на самовизначення, самоствердження і самореалізацію,
тобто успішність у майбутній професії [10, С. 13]. Оскільки ознаками
фундаменталізації є цілісність, повнота та інтеграція різнорівневих знань
(філософських, загальнокультурних, психолого-педагогічних та спеціальних),
високий рівень узагальнення і водночас актуалізація здобутих професійних
компетенцій, її забезпечення в освітньому процесі закладів вищої освіти є
обов’язковою умовою ефективності розробленої нами системи.
А.В. Степанюк у своїх дослідженнях акцентує на суголосності контенту
понять «фундаменталізація» і «генералізація», водночас розмежовуючи їх.
Принцип генералізації знань діє при вивченні основ різних наук. Генералізація
як «постійно діючий у науці чинник зменшення обсягу знань шляхом
перетворення їх змісту» [23, С. 121], відбувається не у вигляді лінійного
збільшення знань, коли до наявного змісту певної науки, зокрема педагогічної,
додаються нові поняття, закони, теорії, після чого все підлягає узагальненню.
Натомість йдеться про ущільнення новими теоретичними знаннями, що
впливають на попередні та трансформують їх.
Реалізацію принципу генералізації змісту освіти вчені пов’язують з такими
актуальними методичними проблемами, як збільшення обсягу знань,
скорочення терміну їх вивчення, потребою у більш компактному викладі
навчального матеріалу. Генералізація саме і спрямована на виявлення того
мінімуму знань, який дозволяє успішно вирішити освітні завдання, що стоять
перед сучасним закладом освіти. Таким чином, принцип генералізації
навчальних знань як принцип побудови змісту основних і спеціальних курсів
для вивчення навчальних дисциплін означає вимогу «фіксувати в мінімальному
обсязі знань такий зміст, що характеризується великим пізнавальним
навантаженням» [23, С. 122]. Водночас він передбачає концентрацію матеріалу
фактологічного характеру навколо певної основи знань. Своєрідний підхід до
генералізації знань використано нами при проектуванні змісту системи
підготовки майбутніх вихователів до партнерської взаємодії. Це дасть
можливість студентам засвоювати необхідний теоретичний матеріал на вищому,
метапредметному рівні, що істотно впливатиме на рівень їхньої професійної
готовності.
Другий складник тріади – інваріантність. У контексті нашого дослідження
ми будемо розуміти під терміном інваріантний (від латинського invarians –
незмінний) такий, що відрізняється значною стабільністю, стереотипністю. В
ньому домінують: незалежність від зовнішніх впливів, спрямованість на
збереження традицій; інтегративність і конвергентність процесів, їхня цілісність
і узагальненість; недостатня гнучкість; прагнення до порядку і спадковості.
Інваріантна частина (ядро) психолого-педагогічної підготовки забезпечує
можливість
науково-педагогічному
працівникові
привласнювати
загальнокультурні та національні цінності, але при цьому формувати
професійно значущі якості відповідно до сучасних вимог розвитку психологоMONOGRAPH
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педагогічної науки та практики шляхом їх трансформації відповідно до нових
суспільних умов [28].
Тож
інваріантний
складник
спрямований
на
забезпечення
професіоналізації, що (від лат.) означає оволодіння професією [13, С. 17].
Ґенезу професіоналізації досліджували у другій половині ХХ століття
Б. Ананьєв, Л. Божович, Б. Ломова та ін. Пізніше було обґрунтовано: психологічні
основи суб’єктного становлення вчителя (Н. Кузьміна, А. Маркова, Р.Сміт);
основні положення професіоналізації педагога в неперервній освіті
(В. Андрущенко, Р. Дейв, І. Зязюн, О. Олійник, Є. Тонконога та ін.).
Поняття «професіоналізація педагога» пов’язують із професійним навчанням
та визначають його контент у педагогічній теорії: Т.Л. Миронова (як спеціальну
професійну підготовку суб’єкта до майбутньої професійної діяльності) [16].
А.А. Деркач, В.Г. Зазикіна (як тривалий процес оволодіння професією вчителя в
аксіологічному вимірі), [7], В.В. Примакова (як цілеспрямований процес
становлення педагога і розвитку його професійної компетентності) [19];
К.О.Кікіньова (як здатність і готовність особи до здійснення різнорівневої
професійної діяльності [9]; А.К. Маркова (як «процес наближення стану
професійної діяльності особистості до професіограми (об’єктивних характеристик
професійної діяльності, напрацьованих суспільством), до еталону моделі
спеціаліста») [15, С. 63]. Оскільки професіоналізація передбачає комплексний і
неперервний характер фахової підготовки майбутніх педагогічних працівників, то
пов’язуємо його передусім з інваріантним складником розробленої нами системи.
Відсутність у вищій педагогічній освіті України цілісної системи
формування у майбутніх вихователів готовності до партнерської взаємодії у
професійній діяльності спрямовує на реалізацію загальнонаукових принципів
дослідження проблеми, до яких відносимо передусім принципи системності,
цілісності, моделювання.
Від часів античних філософів принцип системності визнається центральним і
навіть визначальним у науковому дослідженні. Система (від грець. systema – ціле,
складене з частин; поєднання) – це безліч елементів, що знаходяться у
відношеннях і зв'язках один з одним, утворюючи певну цілісність, єдність [21,
С. 16].
Ідея системності, згідно твердженням науковців (Л.Берталамфі, Дж.Кешбі,
С.Подмазін та ін.) полягає в тяжінні до синтезу елементів у концептуальнотеоретичній конструкції й увиразнена конкретизвцією понять «цілісність»,
«структура», «ієрархія» тощо. Суть принципу системності вчені вбачають у
«реалізації вимог загальної теорії систем, згідно з якою кожен об'єкт у процесі
його дослідження повинен розглядатися як велика і складна система і,
одночасно, як елемент більш загальної системи» [21, С. 33]. Зазначене пояснює
необхідність розгляду підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської
взаємодії як відкритої складної динамічної системи та водночас як підсистеми
професійної підготовки педагогічних працівників у закладах вищої освіти.
Оскільки цілісні системи гнучкі і динамічні, то вони характеризуються не
тільки міцними зв’язками між елементами, але й здатні до утворення нових
зв’язків, властивостей, стосунків, способів взаємодії [24, С. 7]. Принцип
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системності надає процесу підготовки майбутніх вихователів до партнерської
взаємодії міждисциплінарного, інтегрованого, цілеспрямованого характеру,
окреслюючи водночас нові різноманітні напрями досліджень і можливості такої
підготовки. Зазначене актуалізує реалізацію принципу цілісності в контексті
нашого дослідження.
Відомо, що єдність на рівні цілісної системи характеризується наявністю
нових притаманних системі та її елементам властивостей. Розуміння цілісності
як внутрішнього прояву системи, якої вона набуває на певному етапі розвитку,
актуалізує необхідність створення оптимальних умов для вирішення конкретного
завдання або організації складного процесу [23]. Оскільки цілісність не є
тотожним поняттям до системності, а виступає її внутрішньою
характеристикою, актуальності набуває принцип цілісності (К.Ж. Гуз,
В.В. Кузьменко, А.В. Степанюк та ін.). Формування у студентів системних
знань в окресленому дослідницькому полі визнаємо основою його реалізації під
час відповідної підготовки.
Цілісні знання А.В. Степанюк розглядає як такі, що адекватно
відображають структуру аналізованих систем (предметів, об’єктів, явищ і
подій), характеризуються показниками якості сформованих уявлень. Такими
показниками науковець визначає системність, повноту та узагальненість
кожного їх складника [23]. Отриманий під час професійної підготовки
майбутнього вихователя досвід важливо аналізувати й оцінювати з точки зору
цих показників.
Цілісність підготовки студентів до партнерської взаємодії у ЗДО
забезпечить цілеспрямована комплексна діяльність з опанування здобувачами
освіти системою фундаментальних, вузькопрофесійних знань, формування
фахових умінь та сукупності універсальних (м’яких) навичок.
Дослідити явища і процеси, що не завжди піддаються безпосередньому
вивченню можливо засобами моделювання. Воно допомагає виявити специфіку
аналізованих освітніх явищ і процесів через розроблення концептуальної
моделі. Моделювання як метод наукового пошуку зі своїми структурними
компонентами уможливлює здійснення дослідження від постановки завдання до
переведення знань з моделі на оригінал (через її створення і перевірку на
практиці) [26]. Зазначене детермінує розроблення структурно-функціональної
моделі системи підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської
взаємодії у професійній діяльності .
З огляду на розбіжності між наявними знаннями про новітні педагогічні
підходи й технології та не достатньою готовністю випускників закладів вищої
освіти до їхньої практичної реалізації, до конкретнонаукових принципів у
розв’язанні проблеми дослідження відносимо також принцип єдності теорії та
практики, інтеграції, у межах яких розглядають підходи: компетентнісний,
синергетичний, інтегрований, діяльнісний, праксеологічний, комунікативний.
Під впливом різних чинників компетентнісно орієнтована освіта
спрямована на трансформацію мети, завдань і змісту освіти. Такий підхід
переорієнтовує методологію класичної педагогіки в інноваційний вектор, що
становить основу формування культури мислення молодого покоління на ідеях
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життєтворчості [2]. Сутність компетентнісного підходу до професійної підготовки
майбутніх вихователів обґрунтували науковці П. Борисов, О. Дубасенюк,
О.Я. Савченко та ін.). Його реалізація в контексті окресленого завдання корелює
рівень їхньої готовності до партнерської взаємодії зі ступенем відповідності
вимогам, що висуваються до такої діяльності.
Результатом упровадження компетентнісного підходу до відповідної
підготовки має стати суттєве оновлення і розширення кола знань з проблеми,
оволодіння уміннями і навичками впорядкування інформації, здатність творчо їх
застосовувати для розв’язання освітніх проблем, розвитку й удосконалення
педагогічної майстерності студентів.
Теорія самоорганізації складних систем І.Пригожина (синергетика) є
теоретичним підґрунтям для визначення сучасних освітніх концепцій [2]. На
всіх етапах підготовки майбутнього педагога до окресленої діяльності
реалізація синергетичного підходу має забезпечити як високий рівень
самоорганізації елементів системи, так і прогнозування результатів (відповідної
готовності), що мають ознаки синергетичної системи. є ресурсом покращення
очікуваного результату аналізованого процесу.
Синергетичний підхід до організації освітнього процесу взагалі та
синергетичний ефект як бажаний результат його реалізації, є ресурсом для
забезпечення певної рівноваги, гармонійної взаємодії всіх елементів системи, її
компонентів, складників. Відповідно до висновків Д.Хена, сучасна освіта має
зосередитись на питаннях: «розуміння взаємовідносин між людиною і
навколишнім середовищем у контексті встановлення рівноваги; розуміння
взаємовідносин між людиною і технологією в контексті «зупинитися, доки не
пізно»; розуміння взаємовідносин між людиною і культурою в контексті
гуманістичної перспективи» [22]. Вищезазначене дозволяє говорити про
важливість реалізації у процесі підготовки майбутніх вихователів у ЗВО до
партнерської взаємодії в професійній діяльності синергетичного підходу.
Водночас це наближує його до сутності поняття «інтеграція», що
забезпечує цілісність і системність уявлень про об’єктивну реальність,
передбачає тісний зв’язок теорії з практикою, взаємопроникнення знань з різних
сфер життя.
Проблему інтеграції в різні часи досліджували науковці та педагоги
Й. Гербарт, А. Дістервег, Я. Коменський, К. Ушинський. Психологічні засади
застосування інтегрованого підходу в системі навчання обгрунтували
Л. Виготський, В. Давидов, С.Савенков та інші. Вплив інтеграції освіти на
становлення особистості розглядали сучасні вчені С. Гончаренко, І. Козловська,
В. Тименко та ін.
В. Кузьменко потрактовує поняття «інтеграція» як «стан взаємозв’язків та
об’єднання окремих частин та функцій системи в єдине ціле, і як процес, який
призводить до такого стану» [12, С. 48]. Суголосними є висновки М. Берулави,
яка визначає інтеграцію як процес і результат взаємодії окремих дисциплін чи їх
циклів, що зумовлює вдосконалення освітнього процесу [3, С. 52].
Погоджуючись із висновками дослідників і зважаючи на потенціал утворення в
результаті цього процесу в студентів якісно нових узагальнених уявлень про
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аналізовану проблему, вважаємо важливим забезпечити реалізацію
інтегрованого підходу щодо формування готовності майбутніх вихователів до
партнерської взаємодії в професійній діяльності.
І. Козловська визнає інтеграцію засобом переходу певної сукупності
елементів у нову якість, що базується на відродженні природних, об’єктивно
існуючих між елементами взаємозв’язків. Вчена визначає певні дидактичні
положення, на яких повинна ґрунтуватися інтеграція. Основними серед них
вона називає: наявність споріднених навчальних дисциплін та достатнього
обсягу матеріалу в них; економічність, що полягає в концентрації навчального
матеріалу, усуненні його дублювання; інтеграцію декількох навчальних
предметів на базі одного з них; супідрядність функцій навчальних
інтегрувальних курсів [11].
На думку М. Іванчук, реалізація в педагогічній практиці інтегрованого
підходу сприяє організації співтворчості педагога і здобувача освіти, а відтак
надає свободу вибору тематики занять, змісту, методів, прийомів і засобів, що
застосовуються в організації відповідного напряму професійної підготовки. Цей
вибір залежить від мети і завдань кожного заняття, спецкурсу тощо [8, С. 10].
Реалізація інтегрованого підходу сприяє оптимізації процесу підготовки,
інтенсифікації індивідуального розвитку кожного студента.
В основу діяльнісного підходу покладено організацію предметної
діяльності, тобто форми активності, що передбачає здатність особистості до
різнорівневих змін у реальності. Обґрунтувавши цей підхід у контексті
педагогічних досліджень, науковці (О. Леонтьєв, О. Пєхота, С. Рубінштейн,
А. Старєва та ін.) акцентували на виключній ролі діяльності особистості у
формуванні в неї ставлення до світу, через яке людина стає суб’єктом пізнання
та перетворення дійсності. Розуміння діяльності як системи взаємодії особи з
навколишнім світом конкретизується в науково-педагогічній площині як
вузькопрофесійна наукова або навчально-пізнавальна форма активності
індивіда. Адже діяльність, що є основою та водночас потужним засобом
розвитку особистості, істотно впливає на характер перетворення об’єктивної
реальності [2]. Реалізація цього підходу в процесі фахової підготовки майбутніх
вихователів у закладах вищої освіти дає змогу забезпечити їхню потребу в
розширенні кола професійних уявлень, вмотивованість і готовність до
партнерської взаємодії в педагогічній діяльності на основі практичного
застосування отриманих під час відповідної підготовки умінь і навичок.
Зазначене сприятиме сформованості у студентів низки вузькопрофесійних та
універсальних (м’яких, гнучких) навичок, здатності до оптимізації своєї
діяльності впродовж усієї педагогічної кар’єри.
Практика як основний критерій істини, актуалізує потребу в реалізації
праксеологічного підходу, що є близьким за метою і завданнями до
попереднього.
В основі праксеологічного підходу – виявлення принципів, структури й
закономірностей організації ефективної діяльності, спрямованої на
професіоналізацію здобувача освіти; тобто не тільки на засвоєння знань, а й на
оволодіння певними уміннями, навичками професійної діяльності, які
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дозволяють розв’язувати відповідні освітні завдання.
Його актуальність визначається відповідністю сучасним вимогам до
педагогічної праці, де більшого значення надається сформованості «м’яких
навичок», що дають змогу досягти у спіху в професійній діяльності. Зокрема,
до них відносять: навички комунікації, лідерство, здатність працювати в
команді, брати на себе відповідальність, діяти в екстремальних умовах,
розв’язувати конфліктні ситуації, управляти своїм часом, критично мислити,
креативність і та ін. Результатом реалізації підходу у системі відповідної
підготовки має стати набуття студентами нових якостей: професійної
самостійності, мобільності; що є важливими на етапах суб’єктного
становлення, подальшого професійного зростання та сприятимуть успішному
вирішенню різновекторних освітніх проблем.
Розгляд міжособистісних стосунків у площині «людина-людина», а саме:
«педагог-вихованець», «педагог-педагог», «педагог-родина» тощо вимагає
реалізації комунікативного підходу до впровадження системи відповідної
підготовки студентів ЗВО. Він передбачає різноаспектність взаємодії у
професійному спілкуванні педагога (С. Омельчук, Т. Сущенко), комунікації на
уроках і в позакласній діяльності (С.Жила, Л. Марецька), контактах з
представниками громади (Л. Савенкова). Називаючи цей підхід полісуб’єктним
або діалогічним [2], результатом його реалізації дослідники визнають здатність
майбутнього вихователя до ефективної комунікації з оточуючими та
продуктивної взаємодії з ними.
Комунікативний досвід, що формується в умовах людської взаємодії,
постійно оновлюється і значно розширюється в результаті спілкування та є
обов’язковою передумовою комунікативної компетентності. Її ж основу
становить комунікативний потенціал особистості, що віддзерклює
комунікативні можливості та впливає на якість, інтенсивність, успішність
спілкування в різних галузях і напрямах життєдіяльності [14]. Відсутність або
недостатній рівень розвитку комунікативної компетентності здобувача освіти
можуть знівелювати дієвість розроблених нами системи і технології, тому цей
підхід також є надважливим в організації відповідної навчально-пізнавальної
діяльності.
Ефективність підготовки здобувача освіти до партнерської взаємодії
вимагає своєрідного особистісно-смислового наповнення процесу, розробленої
системи та технології її реалізації в професійно зорієнтованому освітньому
середовищі ЗВО. Зазначеного можливо досягнути через реалізацію принципів
саморозвитку, у межах яких розглядають такі підходи: суб’єктний,
аксіологічний, акмеологічний.
Специфіка підготовки фахівців до зазначеного виду педагогічної діяльності
у закладі вищої освіти висуває на перший план і особистісно-орієнтований (або
суб’єктний) підхід (І.Д. Бех, О.Я. Савченко, С.С. Подмазін, В.О. Сухомлинський
та ін.). Його реалізація має забезпечити засвоєння студентами основних
положень теорії педагогічної взаємодії, оволодіння інтерактивними формами і
методами організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку. Задоволення
особистих професійних інтересів майбутнього вихователя у цьому напрямі,
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його самоініціативне навчання у закладах вищої освіти можливе за умови
реалізації підходу на індивідуальному, особистісному і суб’єктному рівнях.
Результатом має стати розвиток здібностей та формування пізнавальних
процесів, особистісних якостей у майбутніх педагогів, що сприятиме
успішному виконанню професійної діяльності [2]. Тому через усвідомлення
важливості готовності до партнерської взаємодії треба викликати зацікавленість
у майбутнього вихователя та організувати процес підготовки педагога до
виконання такої діяльності з урахуванням особистісних підстав, визнання
унікальності кожного, опори на рефлексію та самокорекцію. Перевагами
особистісно-орієнтованого навчання є різноманіття методик, способів
організації освітнього процесу за різним ступенем складності, визнання і
переоцінка життєвих цінностей, позитивне ставлення студентів до
навколишнього світу.
Специфіка педагогічної професії визначає духовний світ фахівця
фундаментом його професіоналізації. Духовно-моральний розвиток майбутнього
вихователя в умовах викликів глобалізації, поширення філософських ідей
загальнопланетарного світобачення набуває особливого значення, істотно
випереджуючи за своєю значущістю професійне зростання. Вказане актуалізує
аксіологічний підхід до процесу підготовки майбутніх вихователів до партнерської
взаємодії з людьми, де кожен є безсумнівною цінністю у світі.
Аксіологія (від грецьк. «аксіо» - цінність) трактується як наука про
цінності особистості [18]. У контексті ціннісного ставлення до знань,
усвідомлення їх значущості в опануванні професією, важливим завданням
підготовки майбутніх вихователів до партнерської взаємодії у ЗВО виступає
формування у майбутніх вихователів поглядів і переконань на основі системи
загальнолюдських та загальнокультурних цінностей.
Реалізація цього підходу є стрижневим у забезпеченні готовності студентів до
тонкого процесу формування особистості, основу якого складає бачення і
визнання унікальності й неповторності людини як складного, багатогранного
утворення, яке не вичерпується її педагогічною діяльністю, а вимірюється
системою цінностей, котрі вона сповідує.
Акмеологічний підхід (від грецьк. – «акме», означає «бути у повному
розквіті, на найвищому ступені розвитку» [1] ) також вважаємо важливим для
розгляду і реалізації. Його суть обґрунтовували науковці Є.П. Голобородько,
І.А.Зязюн, О. Пєхота та ін.. Основними чинниками впливу на характер
партнерських стосунків у професійному становленні і зростанні майбутнього
педагога визначають: особисті та освітньопрофесійні досягнення студентів,
їхній вік, стан здоров’я, моральні якості, вмотивованість як усвідомлення
важливості партнерської взаємодії, уміння комунікувати, прагнення успіху тощо
[2]. Майбутній вихователь ЗДО на етапах професійного становлення і розвитку
має демонструвати зацікавлене й активне ставлення до професії та набуття
нових фахових умінь. У подальшому це сприятиме прагненню відпрацьовувати
навички ефективної комунікації для якісної взаємодії з усіма учасниками
освітнього процесу, постійному зростанню фахового рівня, і нарешті –
вдосконаленню педагогічної майстерності нинішніх студентів.
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На важливості забезпечення неперервного розвитку здобувача освіти його
здібностей, індивідуальних потреб, можливостей самовдосконалення
наголошують сучасні вчені. Розкриваючи проблеми теорії та практики
підготовки майбутніх педагогічних працівників, їх професійного розвитку, вони
зорієнтовують передусім на застосування інноваційних методів навчання
студентської молоді, аналіз досвіду європейських країн з підготовки майбутніх
працівників освіти, поглиблення ефективної підготовки до взаємодії фахівців із
сім'єю та громадою, врахування системи цінностей та пріоритет ідей
дитиноцентризму [20]. Тож важко розмежувати роль у відповідній підготовці
акмеологічного та х’ютагогічного (сучасного підходу до неперервної
самоосвіти як провідної форми освіти, що поєднує актуальні, зокрема
альтернативні, практики в організації самоосвіти фахівця).
Третім складником тріади є варіативність. Варіативності властиві:
гнучкість, інноваційна спрямованість, відкритість новому в науках і
технологіях; динаміка внутрішніх процесів, їхня диференційованість і
дивергентність, розчленованість і конкретність; нестійкість і залежність від
зовнішніх змін; домінування диференційованого знання [29]. Варіативний
складник виступає умовою індивідуального розвитку майбутніх фахівців,
визначається індивідуальними запитами й особливостями суб’єктів освітнього
процесу, специфікою професії та дозволяє конструктивно вирішувати проблеми
співвідношення навчання, розвитку і виховання, розробляти індивідуальну
траєкторію професійного зростання. Вона передбачає сукупність спецкурсів,
спецпрактикумів та ін, на яких формуються універсальні навички.
Нами розроблено програму спецкурсу «Технології організації партнерської
взаємодії в освітньому процесі ЗДО». Її зміст і завдання спрямовано на
формування у здобувачів освіти м’яких (гнучких) навичок, необхідних як для
набуття ними навичок ефективної комунікації в умовах партнерської взаємодії у
професійній діяльності майбутніх педагогів, так і для опанування системою
універсальних навичок, важливих для соціалізації у мінливому світі, адаптації
до змін у житті та здатності до продуктивного розв’язання проблемних
ситуацій. Усе це не тільки сприяє професійному зростанню, але й покращує
якість життя людини.
Всі три складники тріади тісно взаємопов’язані між собою. Якість
окремого елементу впливає на загальний показник професійної компетентності.
Високий рівень сформованості фундаментальних знань, умінь та навичок
забезпечує можливість широко розуміти і гнучко застосовувати їх в залежності
від освітньої ситуації. В свою чергу варіативність та інваріантність професійної
діяльності спираються на фундаментальний складник та одночасно є
підґрунтям для творчості, саморозвитку та мотивації до професійного
зростання. Таким чином з`являється обов`язкова вимога – збалансованість усіх
елементів тріади.
Важливою характеристикою аналізованої системи є її відкритість, що
забезпечує якість підготовки та мобільність учасників освітнього процесу.
Зокрема, професійна підготовка не обмежується стінами окремого університету
чи факультету, а є синтезом результатів співпраці з роботодавцями, іноземними
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партнерами, осередками неформальної освіти. Така взаємодія вважається
можливою завдяки реальній та віртуальній співпраці закладів освіти та інших
установ в реалізації науково-дослідницької роботи, освітньої діяльності,
проектної співпраці [28].
Висновки
Таким чином, наукової дослідницької мети, яка полягає в обґрунтуванні
теоретико-методичних засад, розробленні та експериментальній перевірці
системи підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до
партнерської взаємодії у професійній діяльності, досягаємо шляхом контамінації
вищезазначених методологічних принципів і підходів, системи конкретних
методів, що застосовуються для вирішення окреслених нами дослідницьких
завдань. Усебічність та цілісність дослідження простежимо через упровадження
розробленої нами системи підготовки майбутнього вихователя ЗДО до
партнерської взаємодії, яку складає тріада фундаментального, інваріантного та
варіативного компонентів.
Отже,
методологічний
концепт
розкриває
взаємозв’язки
між
вищезазначеними методологічними принципами і підходами до підготовки
майбутнього вихователя ЗДО до партнерської взаємодії та відтворює зміст,
процес і результати впровадження обґрунтованої нами системи в особистісному
аксіологічному вимірі. Вказане передбачає творче використання продуктивних
ідей, теорій, досвіду, що вирішує аналізовану проблему на засадах
вищезазначених педагогічних принципів і підходів.
Логіку дослідження визначає обґрунтування на основі комплексного підходу
теоретико-методичних засад системи підготовки майбутніх фахівців до
партнерської взаємодії, зокрема розгортання методологічних, структурнофункціональних, змістових та організаційно-методичних змін, що відбились у
розробленій нами технології, виявлених чинниках, окреслених педагогічних
умовах.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2.
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE NEW CONTENT OF
EDUCATION

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ І НОВИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-045
Вступ.
В умовах інноваційних змін в розвитку інформаційних технологій,
технологіях донесення і здобуття знань під впливом таких чинників як
глобальна конкуренція, прискорення процесів впровадження інновацій та
прийняття рішень, підвищення продуктивності праці та освідченості
працівників формується потреба в новій функції управління. Ця функція
полягає в концентрації та акумулюванні інтелектуального потенціалу,
виявлення і поширення інформації та досвіду, створення передумов для
поширення і передавання знань та досвіду. Традиційно ця роль належала
науковим та навчальним закладам як інститутам збереження, передання знань
та пошуку кардинально нових вирішень. В сучасних умовах розв’язати це
завдання покликана нова галузь – менеджмент знань (knowegе management).
Прогресивні інформаціно-комунікаційні технології значною мірою
полегшують процес управління знаннями. Однак менеджмент знань не може
здійснюватися тільки за допомогою технологічних вирішень. Сьогодні не існує
достатньої кількості показників та параметрів для оцінки ефективності
використання системи управління знаннями. Для ефективного управління
знаннями в умовах розбудови вищої освіти необхідно створити відповідну
організаційну культуру, що забезпечить вільний обмін знаннями і розвиток
творчого мислення як науково-педагогічних працівників, так і майбутніх
педагогічних кадрів. Епоха інформаційних технологій пропонує головне
джерело розвитку і підтримки конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання яким є заклад вищої освіти - нематеріальні активи якого
феномен знання, що трактується як «…стратегічний ресурс соціальної
трансформації суспільства та чинник системних перетворень на основі
комплексності та єдності закономірностей інтелектуального прогресу…» [2].
При цьому виникає необхідність у розробці нових підходів до формування
методології, методів та методик навчання майбутніх фахівців.
Виходячи з об’єктивних передумов, аналізуючи науково-методичні праці,
володіючи багаторічними досвідом навчання та викладання в закладах освіти
різних рівнів можна стверджувати, що сьогодні світова система освіти на всіх
рівнях перебуває в стані латентної кризи. Це обумовлено тим, що концепція
профільної освіти, якою охоплено більшість розвинених країн, морально
застаріла та орієнтована на індустріальний етап розвитку суспільства. Проте
суспільний розвиток пропонує новий етап – побудову постіндустріального
суспільства, в якій спостерігається значне підвищення ролі людського чинника
в розвитку економіки країн та суспільства в цілому. Цей чинник вимагає
наполегливого вдосконалення системи підготовки кадрів щодо підвищення
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інтелектуального компоненту креативності в будь-якій сфері діяльності
людства.
Метою дослідження є аналіз теоретичних уявлень щодо методології та
методичних підходів до підготовки фахівців, спрямованих на розвиток
особистісних знань працівників та здобувачів освіти, методів формування
нових знань, суті поняття “менеджмент знань”, принципів впровадження
концепції менеджменту знань.
2.1.Теотетико-методичні засади «менеджменту знань»
Аналіз літературних джерел свідчить, що найбільший внесок у розробку
теоретико-методологічних основ менеджменту знань здійснили: А. Уайтхед, Б.
Кагут, Б. Куіні, Б.З. Мільнер, В.Л. Макаров, Г. Руус, Г. Чезборо, Г.Б, Клейнер,
Д. Белл, Д. Тіс, Є. Масуда, І. Іноземцев, І. Нонакі, К. Вінг, М. Зак, М. Полані, Н.
Фосс, О. Тоффлер, П. Друкер, П. Сенге, У. Зандер, Х. Такеучі та інші.
Незважаючи на відсутність цілісного системного погляду на цю нову галузь
управлінської діяльності, вражає різноманіття пропонованих підходів,
технологій і методів. Практично всі автори вважають, що успішність,
життєздатність і майбутній розвиток суб’єкта господарювання значною мірою
залежить від його здатності видобувати, зберігати, генерувати, поширювати і
використовувати у своїй діяльності знання. З цією метою створюється
відповідна інфраструктура, що здатна здійснювати і підтримувати процеси та
організаційні процедури, що дозволяли працівникам створювати і
результативно використовувати свою організаційну базу знань.
Менеджмент знань (“knowledge management” – КМ) виник на стику
багатьох наукових дисциплін. Серед широкого кола думок з приводу означення
поняття “менеджменту знань” (КМ) немає одностайності. Можна виділити три
основні підходи до його трактування:
- техноцентричний підхід: акцентує на технології, що поєднує знання і
технологічні новинки;
- організаційний підхід: ведеться пошук такої організаційної структури, за
якої організація (підприємство) могла б найкраще знаходити,
поширювати та використовувати знання;
- “екологічний” підхід: заснований на ідеї взаємодії людей, знання,
технології та чинників зовнішнього впливу як складної адаптивної
системи (екосистеми).
Неможливо віддати перевагу якомусь із підходів: це залежить від виду
діяльності, технології виробничого процесу, ментальності працівників, якості
організаційної культури тощо. З практичного погляду найдоцільніше визначити
поняття “менеджмент знань” як створення таких умов в організації, за яких
накопичені знання та досвід ефективно використовуються для виконання
важливих для неї завдань. При цьому існує різниця між знанням та
інформацією. Інформацію можна отримати з будь-яких носіїів, а знання
з’являються в процесі використання людиною самої інформації і власного
MONOGRAPH

23

ISBN 978-3-949059-15-5

Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021

Part 7

досвіду. Знання стають надбанням людини, коли інформація включається в її
життєдіяльність. Інформація стає знанням тільки тоді, коли вона опрацьована і
проаналізована людиною, стає для людини особистісно значущою. Саме
людина визначає, чи доцільно використовувати дану інформацію чи ні,
визначає її цінність, формуючи знання. Знання існують нероздільно з людиною.
Тому об’єктом управління знаннями є саме люди – носії цих знань.
Саме через наявність та вплив “людської компоненти” завдання побудови
та управління системою менеджменту знань є складним завданням для
практичної реалізації.
2.2.Структурі компоненти «менеджменту знань»
У менеджменті знань виділяються такі його компоненти:
 люди (працівники, їхні знання та досвід),
 процеси (сформовані алгоритми збору, накопичення, сортування,
обробки, зберігання та поширення знань),
 культура (організаційна культура підприємства та культура окремих
працівників, традиції, “неписані закони” організації, покликані сприяти
обміну та поширенню знань),
 структура (структура системи знань повинна відповідати певним
вимогам, аби нею було легше користуватись)
 технологія (передбачається наявність таких технічних і програмних
засобів, які б задовольнили потреби системи управління знаннями
організації – навчального закладу).
Тому для закладів освіти справедливим є твердження:
1) знання – найбільш динамічний і мінливий ресурс, отже, управління ним
повинно бути безперервним, гнучким, адаптивним, тобто суб’єкт управління
повинен володіти достатнім вмінням, інформацією про зміни в системі та
повноваженнями, щоб вчасно відреагувати на відповідні зміни і прийняти
рішення щодо них;
2) знання невіддільні від людей. Створення електронної бази знань
полегшить обмін знаннями, але аж ніяк не замінить тих ресурсів, що містяться
в головах людей. Тому, впроваджуючи в закладах освіти систему управління
знаннями, не слід перебільшувати значення інформаційних технологій в її
функціонуванні;
3) людей не можна змусити ділитись думками, але можна створити умови,
за яких вони самі захочуть це зробить. Тому, плануючи впровадження системи
управління знаннями, не слід забувати про важливу роль мотивування
персоналу;
4) метою створення бази знань є не нагромадження великої кількості
інформації, що не використовується, а навпаки, формування і структурування
системи таких повідомлень (звітів), які були б зрозумілі, зручні та
легкодоступні для адресата (будь-якого науково-педагогічного працівника за
необхідності), а головне, корисні й здатні полегшити виконання щоденних
виробничих завдань.
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2.3. Підходи до практичної реалізації «менеджменту знань»
Практична реалізація менеджменту знань потребує працівників, що
володіють знаннями, високим рівнем підготовки і навичок, широким
світоглядом та творчим мисленням, здібністю генерувати нові знання [2; 5].
Тому в суспільстві виникає гостра необхідність у розробці нових підходів до
формування методології, методів та методик навчання майбутніх фахівців
практично на всіх освітніх рівнях. На думку Л.Г.Макаренка [6], сучасні
педагогічні технології різних рівнів та типів освіти згруповано навколо
декількох взаємопов’язаних проблем, з яких головними є такі:
− проблема значного підвищення самостійного мислення індивідів в
освоєнні навіть базових освітніх програм;
− проблема подолання фрагментарності мислення нового покоління
індивідів;
− проблема формування критичного мислення.
Перш ніж перейти до розроблення та впровадження системи управління
знаннями в закладі освіти, необхідно відповісти на такі питання:
1) якого результату хоче досягти заклад в коротко- та довгостроковій
перспективі;
2) як можуть допомогти в досягненні цього результату принципи
управління знаннями;
3) що навчальний заклад має на сьогодні з погляду концепції управління
знаннями;
4) що відділяє навчальний заклад від бажаного результату;
5) які ресурси потрібні, щоб досягти мети;
6) чи має заклад (організація) можливість залучити ресурси, необхідні для
досягнення мети;
7) чи виправдовує поставлена мета (впровадження системи управління
знаннями) обсяг витрат, потрібних для її досягнення.
З точки зору дидактики, яка є частиною педагогіки та теорії освіти, і
набула ознак самостійної наукової дисципліни, процеси освіти і навчання
утворюють предмет її дослідження. Ці процеси тісно пов’язані з вихованням,
що є органічною невід’ємною частиною освітнього виховного процесу.
Основна задача навчання – ефективна передача наступному поколінню
суспільного досвіду, знань, вмінь і навичок [5]. Мета освіти і навчання планомірне здійснення процесів озброєння майбутніх фахівців узагальненим
досвідом людства. Основними ж завданнями дидактики залишається
визначення змісту освіти індивідів (чому вчити) і пошуку найбільш ефективних
способів озброєння їх знаннями (як вчити), а також встановлення
закономірностей процесів навчання і засвоєння знань. Зміст навчання та освіти
визначається головним чином економічними чинниками. В часи, коли людство
в основному займалося створенням продуктів харчування та супутніми
ремеслами, коли основним джерелом багатства держави були родючі землі,
природні ресурси, змістом освіти та навчання було навчання трудових навичок
сільськогосподарського працівника і деяких ремесел. На цьому етапі
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використовувався репродуктивний метод навчання, що забезпечував
демонстрацію
способу
діяльності.
З
виникненням
писемності,
книгодрукування, передача суспільного досвіду зводилась до механістичного
навчання, що призвело до розвитку догматичного методу навчання. У період
зростання промисловості переважна кількість населення була зосереджена у
сфері виробництва машин та механізмів. Виникла потреба у великій кількості
вузьких професіоналів, здатних кваліфіковано обслуговувати нові технології,
створювати якісну продукцію і забезпечувати високу продуктивність праці.
Джерело багатства держави на промисловому етапі розвитку визначається вже
не його територією, кількістю населення і навіть не наявністю природних
ресурсів (за винятком нафти, газу, рідкісних металів та ін.), а
високотехнологічним обладнанням і висококваліфікованими фахівцями. Отже,
змістом навчання стає підготовка фахівців, що володіють знаннями, які
необхідні для управління обладнанням і технологіями.
Сьогодні освіта, стала сегментом соціуму, який відчуває значний вплив
фундаментальних чинників різного характеру (політичної системи, економіки,
науки, бізнесу, культурних традицій суспільства, міжнародних зв’язків і тощо).
Соціальне середовище, що систематично змінюється, вимагає адекватних змін у
системі освіти і, зокрема, у сфері цілепокладання. Разом з тим, системі освіти
повинні бути закладені механізми досягнення поставлених цілей, а також
основи для гнучких змін в умовах швидкої зміни соціального середовища.
Перехід економіки до інформаційного етапу розвитку та необхідність
створення принципово нового продукту – наукомістких ідей і технологій,
корінним чином змінили вимоги до якостей фахівців: на перше місце вийшов
людський чинник, тобто, комунікативність як здатність працювати в команді,
здатність до творчості і навчання, креативного мислення та генерування нових
ідей, здатність швидко засвоювати та практично застосовувати нові знання.
Тому що на цьому етапі розвитку економіки на роль базової компетенції
суб’єктів господарювання все більше наполегливо претендує новаторство.
Менеджмент знань стверджує, що потенціал успіху підприємства (закладу
освіти) в теперішній час вимірюється його здатністю до підтримки
інноваційного процесу, яка насамперед опосередковується накопиченими
знаннями, рівнем творчого мислення, темпами нарощування та використання
нових знань [14]. При цьому, культура мислення є результатом
цілеспрямованого впливу на процес виконання суб’єктом розумових операцій з
метою отримання найбільш ефективних вирішень проблемних ситуацій. Такий
вплив на особистість має виконувати насамперед система освіти на базі
рефлексивного методу навчання. Тому, парадигмою сучасної освіти повинна
стати навчання мистецтву користування знаннями та генерація нових знань. А
спектр цілей сучасної освіти та навчання повинен бути спрямованим на:
− розвиток інтелектуальної та духовної культури особистості;
− формування мистецтва ефективного і результативного використання
знань;
− вироблення стилю мислення, що дозволяє аналізувати проблеми в будьякій сфері життя та знаходити їх оптимальне вирішення;
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− формування здатності особистості до самореалізації.
Відповідно до законів розвитку штучних систем, якою є система освіти,
змістом освіти і навчання повинні стати методи організації мислення і розвитку
якостей творчої особистості, для чого необхідний перехід від нерефлексивного
освоєння знань до усвідомленого оволодіння прийомами та операціями
продуктивного мислення. Це вимагає зміни методики передавання знань:
замість репродуктивного передавання, інформації, навчальний процес має бути
організований як групова дослідницька діяльність зі здобування майбутніми
фахівцями нових для себе знань. Так, з точки зору І. Ільясова, навчання
мисленню, або формування культури мислення безпосередньо в навчальному
процесі, може відбуватися тільки тоді, коли навчальний матеріал вводитися не
як описовий, а як той, що містить реальну проблему. Тому при підготовці
фахівця необхідно озброїти його методологією вирішення проблем. У
результаті такого навчального процесу особистість зможе перейти від
нерефлексивного мислення до усвідомленого володіння прийомами і
операціями продуктивного мислення [4].
Як відомо, проблемне навчання не є новим явищем дидактики. Відомо, що
розумова активність сприяє кращому запам’ятовуванню і більш глибокому
проникненню в суть предметів, процесів та явищ. Постановка проблемних
питань була характерна в піфагорійській школі, складні питання ставили
софісти. В 20–30-х роках ХХ ст. технологія проблемного навчання, що
ґрунтувалася на теоретичних положеннях Дж. Дьюї, здобула досить широке
розповсюдження в економічно розвинутих країнах. Згідно з філософськими і
психологічними поглядами Дж. Дьюї, мислити людина починає тоді, коли
стикається з труднощами, подолання яких має для нього важливе значення.
Отже, правильно побудоване навчання, на думку Дьюї, має бути проблемним.
Тому він пропонував усі види і форми навчання замінити самостійним вченням
шляхом вирішення проблем [11].
В 60-х – 70-х роках XX ст. спроба запровадити проблемне навчання у
навчальний процес була здійснена в СРСР, але загальмувалася через відсутність
банку проблемних ситуацій, відповідної методології та непідготовленість
педагогів до переконструювання навчального матеріалу. Розбіжність
методологічних поглядів, відсутність єдиного розуміння сутності проблемного
методу не сприяє його впровадженню в навчальний процес й у нинішній час.
Так, сутність проблемного навчання І.Я. Лернер вбачає у тому, що учень під
керівництвом вчителя бере участь у вирішенні нових для нього пізнавальних і
практичних проблем в певній системі [5]. Тоді як В.О. Вихрущ та деякі інші
сутність процесу проблемного навчання вбачають у висуванні перед
особистістю дидактичних проблем, в оволодінні нею узагальненими знаннями
та принципами розв’язання проблемних завдань. При цьому індивід не тільки
бере участь у вирішенні проблем, але і, головним чином, вирішує їх самостійно
[1]. Під проблемним навчанням (технологією проблемного навчання)
Р.К. Селевко розуміє таку організацію навчального процесу, яка передбачає
створення у свідомості учнів під керівництвом вчителя проблемних ситуацій і
організацію активної самостійної діяльності учнів з їх вирішення, в результаті
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чого відбувається творче оволодіння знаннями і вміннями та розвиток
розумових здібностей [11].
Таким чином, проблемне навчання спрямоване на організацію
самостійного пошуку індивідами нових знань і способів дії, а також передбачає
послідовну і цілеспрямовану постановку перед ними пізнавальних проблем,
вирішуючи які під керівництвом викладача вони активно засвоюють нові
знання. Проблемний метод навчання забезпечує особливий тип мислення,
глибину переконань, міцність засвоєння знань і творче їх застосування у
практичній діяльності. Крім того, він сприяє формуванню мотивації успіху,
розвиває розумові здібності майбутніх фахівців.
2.4.Модернізація освіти на основі «менеджменту знань»
Впродовж останніх років одним з основних напрямів модернізації системи
вищої освіти є впровадження компетентнісного підходу. Однак численні
критики такого підходу вказують на те, що компетентнісний підхід спрощує
кінцеві цілі освітнього процесу, зводячи їх лише до вироблення у майбутніх
фахівців навичок вирішення завдань і проблем, що систематично і спонтанно
будуть виникати у сфері їх майбутньої професійної діяльності. На наш погляд,
така думка неправильна, тому що компетенції включають не тільки вміння і
володіння навичками, але й систему знань, на якій формуються навички.
Поняття «компетенція» і «компетентність», хоч і близькі та не тотожні.
Застосування терміна «компетенція» в різних сферах знань принципово
відрізняється. Наприклад, в юриспруденції під цим терміном розуміється набір
прав і повноважень, а в контексті менеджменту знань компетенція фахівця – це
предметна сфера, у якій він добре обізнаний (тобто володіє високим рівнем
знань, вмінь, навичок) і підготовлений до виконання діяльності [8, 10]. До того
ж компетенція фахівця – це заснована на наявних знаннях розуміння того, що
необхідно здійснити для виконання роботи та забезпечення досягнення
поставленої мети.
Компетенція організації – це знання, навички, вміння, досвід колективу
організації, які можуть розвиватися через колективне навчання [8, 12]. Тобто
компетенціям можна навчити, можна розвинути або здобути. У той час як
компетентність (володіння компетенцією) – це, в першу чергу, інтегрована
характеристика якостей особистості фахівця або організації в цілому, що
визначає здатність вирішувати проблеми в реальних ситуаціях, з
використанням знань, навчального і життєвого досвіду, що забезпечує
ефективність діяльності організації.
З наведених визначень випливає принципова різниця, яка існує в
менеджменті знань між поняттями «компетенція» і «компетентність». Якщо
компетенція – це очікування результатів діяльності, то компетентність – це
здатність досягати результату, використовуючи компетенції і нарощуючи їх.
Якщо в понятті компетенції центральне місце належить потенціалу фахівця або
організації (який в діяльності тією чи іншою мірою реалізується), то в
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компетентності – результативності і ефективності їх діяльності. Саме на
підвищення рівня компетентностей фахівців і організацій в цілому спрямована
діяльність суб’єктів господарювання щодо використання функцій управління
знаннями на кожному етапі оволодіння ними.
Таким чином, компетентність закладів освіти як суб’єктів господарювання
ґрунтується на інтеграції компетенцій персоналу та корпоративної бази знань,
організаційної культури, інноваційного клімату та інших параметрів
внутрішнього середовища, що належать до сфери компетентності організації.
Щодо ключової компетентності, то її можна охарактеризувати як
компетентність вищого рівня, як сукупність унікальних нематеріальних активів,
що виражається в здатності організації виробляти продукт, який створює вищу
цінність для споживачів; а також як ланцюг конкретних параметрів
внутрішнього середовища організації, що базується на ефективній взаємодії
елементів людського й організаційного капіталів, які саме й забезпечують сталі
конкурентні переваги. Тому особливої ваги набуває питання про набір
ключових компетенцій, що має формуватися у фахівців відповідної сфери
діяльності.
Для вирішення цієї проблеми необхідне залучення роботодавців,
представників топ-менеджменту суб’єктів господарювання. Основними
вимогами, що ставляться до майбутніх фахівців фізико-технологічного
профілю, на їх думку, є:
– здатність швидко та якісно аналізувати господарські ситуації і приймати
обґрунтовані нестандартні управлінські рішення, у тому числі в умовах
невизначеності;
− вміти оцінювати наслідки прийнятих рішень і брати ризик
відповідальності на себе.
2.5. Методи «менеджмету знань»
Одним з основних завдань професійної підготовки педагогів фізикотехнологічного профілю є формування у них навичок ситуаційного мислення.
Для цього до методичного арсеналу викладача необхідно включати широкий
спектр інтерактивних методів навчання, таких як: інтерактивні лекції, ділові
ігри, комп’ютерні бізнес-симуляції, кейс-метод. Щодо комп’ютерних
симуляцій, то вони відзначаються наявністю зворотного зв’язку і можливістю
розвивати швидку реакцію на зміну ситуації, навичками аналізу і прийняття
рішень. У той же час у комп’ютерній симуляції, як, втім, і в діловій грі,
учасники діють в рамках декількох можливих, розроблених викладачем,
сценаріїв розвитку ситуації. Тому поведінка учасників значною мірою
регламентована цими сценаріями.
З точки зору універсальності і широти застосування найбільш ефективним
є кейс-метод (метод ситуаційного аналізу), що використовує комплекс
інформації, базований на прикладі, взятому з реального світу. Він дозволяє
зрозуміти ситуацію і вимагає провести аналіз, розібратися в суті проблеми,
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запропонувати можливі рішення і обрати оптимальний варіант. Цей метод
сприяє виробленню навичок аналітичної діяльності та оперативного прийняття
рішень. Одним з основних його переваг є високий рівень активізації творчого
мислення учнів. Кейс-метод – свого роду «мозковий штурм», у процесі якого
допускаються будь-які варіанти розвитку подій і приймаються будь-які
відповідним чином обґрунтовані рішення.
Ілюструючи теоретичні положення конкретними проблемами, що
виникають у практиці діяльності, викладач залучає майбутніх спеціалістів до їх
аналізу і вирішення, що сприяє кращому засвоєнню одержаних знань. При
цьому конкретні ситуації можуть бути як заздалегідь розроблені викладачем,
так і пропонуватися тими, хто навчається. Таким чином, використання кейсметоду в практиці викладання різних дисциплін не тільки підвищує
ефективність і гнучкість навчального процесу за рахунок більшої емоційної
залученості учнів, але й розширює сферу професійних компетенцій самого
викладача.
Безумовно, компетентнісний підхід до навчання не вирішує всіх проблем
сучасної освіти, але його значущість може бути підвищена, якщо в процесі
формування фахівця буде широко використовуватися проблемний підхід, який,
у свою чергу, сприяє розвитку творчості. Справа в тому, що криза існуючої
системи освіти має універсальний характер, вона обумовлена такими
основними суперечностями:
− швидке зростання загального обсягу наукової та ділової інформації, що
потребує збільшення термінів навчання (що практично на сьогодні вже
вичерпано) та спеціалізації навчальних закладів (що призводить до
втрати цілісності та системності науково-об’єктивної картини світу);
− необхідність щодня засвоювати велику кількість нової інформації, що не
залишає часу на її аналіз і усвідомлення (наслідком чого є уповільнення
процесу розвитку мислення);
− переважання в навчанні методів репродуктивного передавання
інформації (що не сприяє розвитку творчих здібностей), а в системі
контролю якості навчання – методів перевірки обсягу знань на базі
механічної пам’яті;
− орієнтованість виховання і навчання на формування індивідуалістичних
якостей особистості (тоді як форми діяльності у складі команди
потребують наявності розвинених комунікативних якостей).
До того ж існуюча система освіти не забезпечує можливості активної
участі індивіда в суспільних відносинах, власній життєтворчості, здатності до
самореалізації в швидко змінюваному світі [6; 11]. Тому, на наш погляд, для
підготовки
фахівця
найближчого
майбутнього
необхідна
система
інтелектуального та психологічного розвитку, яка здатна формувати
соціалізовану особистість зі стійкими компонентами творчого стилю мислення.
Саме така особистість буде не тільки ефективно реагувати на постійні зміни
зовнішнього і внутрішнього середовищ суб’єкта господарювання, але і
розглядати їх як можливість отримати життєво необхідне моральне
задоволення від вирішення на інтелектуальному рівні проблем, що виникають.
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З цією метою, на нашу думку, доцільно використовувати практичну
методологію формування культури творчого мислення на основі розробленої
Р.С. Альтшуллером теорії вирішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) як
усвідомленого, цілеспрямованого і керованого процесу мислення [8].
Пропонована методологія базується на комплексі двох типів вправ щодо
розвитку мислення та уяви. Перш за все це використання системи проблемних
ситуацій щодо виявлення протиріч, вирішення яких здійснюється за
алгоритмом вирішення проблемних ситуацій (АВПС) – сучасної модифікації
ТРВЗ [8]. Тоді як розвиток уяви здійснюється за спеціально розробленими
алгоритмами, що виступають головними компонентами розвитку творчого
мислення. Психологічною основою цієї методології є розуміння творчого
інтелекту як єдності і взаємодії емоційно-образного і логічного компонентів, а
мислення розглядається як технологічний процес з виконання певних
психічних операцій, що здійснюються при пошуку рішення складної проблеми.
Такий процес навчання, спрямований на організацію мислення і усвідомлення
ходу думки, а в цілому – на формування культури мислення, дозволяє
застосовувати його для підготовки фахівців багатьох професій. На думку П. М.
Сенге, для створення нових організаційних знань сучасний менеджер в процесі
навчання зобов’язаний досконало оволодіти системним мисленням
(інструменти якого ґрунтуються на інтуїтивному світогляді), систематичним
удосконалюванням особистої майстерності (шляхом безперервного прояснення
і поглиблення особистого бачення щодо вирішення проблемних ситуацій) та
вмінням працювати з ментальними моделями (глибоко вкоріненими у
свідомості припущеннями, узагальненнями, образами, що впливають на
розуміння світу та на обраний спосіб дій), а також здатністю пізнавати в
команді та вмінням створювати спільне бачення майбутнього [12].
На наш погляд, особливу вагу для формування у майбутніх педагогів
системного мислення мають нові організаційні знання. Але системне мислення,
у свою чергу, потребує вміння будувати нове бачення ситуацій, створювати
інтелектуальні моделі, бути здатним до групового навчання та систематичного
підвищення особистої майстерності. При цьому групове навчання розвиває
здатності прагнути до надіндивідуальних цілей, а вдосконалення індивіда
рівнозначне установці на перманентне навчання та активне ставлення до
суспільства.
Однак доречно відзначити, що тільки особистість може виховати нову
особистість і тільки талант може виростити новий талант. Тому ключовим
елементом будь-якої реформи освіти, будь-якої технології навчання, що
реалізується в шкільному класі або в аудиторії ЗВО, є педагог. Саме підготовка
творчого педагога і вже з його допомогою підвищення продуктивності
навчального процесу – одна з найважливіших проблем сучасної освіти. Для
часткового вирішення цієї проблеми може бути рекомендована згадувана
технологія АВПС, яка також розрахована на працівників системи освіти, що
прагнуть підвищити ефективність своєї професійної діяльності, оскільки сприяє
розвитку культури мислення вчителів безпосередньо в навчальному процесі.
Реалізація концепції управління знаннями в навчальному закладі в
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загальному вигляді повинна забезпечити дотримання таких принципів: ·
 наявний налагоджений механізм формування інтелектуальних людських
ресурсів. При цьому надзвичайно важливим є врахування якісних
характеристик формування трудового колективу науково-педагогічних
працівників; ·
 застосування розгалуженої мотиваційної системи за впровадження і
використання КМ; ·
 використання новітніх інформаційних технологій; ·
 вільний доступ до інформаційних баз даних; ·
 створення навчального середовища закладу освтіи та навчання
правильному використанню інформації і спільному використанню
акумульованих знань.
Отже, концепція менеджменту знань в системі управління займає позицію
одного із елементів підсистеми навчання. Впровадження в заклад освіти
системи менеджменту знань дає очевидні переваги як для окремого працівника,
так і для цілої організації. Окремий працівник, беручи участь у впровадженні
КМ, отримує можливість:
− кращого розуміння службових завдань та полегшення виконання своїх
обов’язків;
− безкоштовного навчання в робочий час, переймаючи досвід та знання
від колег;
− розширення власних знань та професійних вмінь;
− підвищення кваліфікації та здобуття нових компетенції;
− поваги та визнання, а за наявності системи матеріального стимулювання
– цінних винагород;
− позитивний робочий клімат (передбачається система партнерських
стосунків).
Організація, що впроваджує КМ, отримує:
– скорочення часу на виконання виробничих завдань та прийняття рішень;
– більш злагоджену роботу колективу;
– зростання керованості кадрового потенціалу закладу освіти;
– підвищення якості кадрового потенціалу;
– зростання вартості нематеріальних активів;
– перехід процесу управління підприємством на новий якісний рівень;
– як результат – досягнення поставлених цілей.
Висновки.
Менеджмент знань – не є чимось абсолютно новим, але він дає змогу
підійти до управління закладом освіти (організацією, підприємством) та його
кадровим потенціалом, з якісно іншого погляду. Принциповим є те, що завдяки
правильному впровадженню концепції менеджменту знань в закладі освіти
кожна з сторін отримує лише переваги. Перспективи подальших досліджень
вбачаємо в деталізація методики впровадження концепції менеджменту знань у
заклади вищої освіти.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3.
PECULIARITIES OF DISTANCE LEARNING ORGANIZATION IN THE
DNIPROPETROVSK REGION OF UKRAINE DURING THE PANDEMIC

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-025

Вступ
На початку ХХІ століття поміж інших форм здобуття освіти своє чільне
місце займає дистанційна форма. Ще більшого поширення набуває
використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі закладів
освіти різних типів та рівнів, у формальній, неформальній та інформальній
ланках освіти. Стаття 9 Закону України «Про освіту» [3] визнає право особи
здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Дистанційна форма
здобуття освіти визначена як індивідуалізований процес здобуття освіти, який
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій.
Попри можливості, надані українською державою своїм громадянам,
кількість молодих людей, які здобувають вищу освіту в Україні дистанційно,
ще нещодавно не перетинала межі 1%. Менше з тим, пандемія COVID-19 у
березні 2020 року неочікувано актуалізувала питання цифровізації
соціокультурних та економічних систем, системи освіти зокрема. Навіть такий
невеликий відрізок цифрового навчального року, з березня по червень, дає
можливість проведення рефлексії проблем та ризиків, які перед суспільством
підіймає тренд дистанційного навчання, що набирає обертів.
Всесвітня пандемія COVID-19 загострила потребу в адекватному
правовому,
організаційному
та
навчально-методичному
супроводі
дистанційного навчання. Різні заклади освіти в усьому світі вимушені
переходити на дистанційні форми здобуття освіти у зв’язку з пандемією. У
системі освіти України також відбуваються трансформації, які ще декілька
років тому для багатьох учасників освітнього процесу виглядали як
фантастичні. Але більшість закладів різного освітнього рівня в Україні,
сьогодні, також вимушені переходити на дистанційну форму навчання.
Причому, відразу, можна відмітити загальну тенденцію неготовності систем
освіти багатьох країн світу до впровадження повноцінного дистанційного
компонента навчання. Україна в цьому питанні не є винятком. У цілому,
функціонування української освіти в умовах пандемії пов’язане зі значною
кількістю ризиків, викликів та проблем. Серед яких варто виокремити наступні.
1. Цифрова нерівність, цифровий розрив. Розрив на рівні інфо-медійної,
цифрової грамотності вчителів, учнів, батьків (в широкому сенсі
показник цифрової стратифікації суспільства). Потреба підготовки усіх
учасників освітнього процесу до комунікації он-лайн. Не менш вагомим
є інший бік цієї нерівності, що стосується можливості доступу до
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цифрового освітнього середовища. Проблеми Інтернет-зв’язку, низький
соціально-економічний рівень життя частини українців та відсутність у
них (і учнів, і вчителів) технічних засобів для навчання.
2. Відсутність державної цифрової освітньої платформи, рипозитарію
освітніх електронних ресурсів, телевізійного освітнього контенту.
3. Відсутність системного підходу в організації дистанційного навчання.
Карантинний режим навчання загострив потребу у розробці системних
стратегій формування цифрового освітнього середовища, де б навчали,
навчалися, обліковували робочий час, результати роботи і навчання,
спілкувалися учасники освітнього процесу.
Звичайно, що наведеним переліком, не обмежуються всі проблеми, однак,
перебуваючи в середині самого процесу цифровізації освіти, виступаючи
суб’єктом дистанційного сегмента навчання, марно претендувати на
об’єктивність та всеосяжність охоплення проблеми, як наукової. Тож, наразі в
науковому середовищі ведуться плідні міждисциплінарні дискусії з
концептуалізації проблематики дистанційної освіти в умовах пандемії
коронакризи. Серед переліку літератури останніх років, варто зупинитися на
наступних дослідженнях та аналітичних звітах: «Distance learning in basic and
upper secondary schools in the Czech Republic» [4], «Education during a pandemic
crisis: problems and prospects» [5], «Екстрене дистанційне навчання в Україні»
[1]. Окремо варто виділити Інформаційно- аналітичну довідку про результати
опитування щодо стану використання технологій дистанційного навчання у
закладах вищої освіти України [2], в якій наведений детальний опис
особливостей впровадження дистанційного компонента в освітній процес вищої
школи в Україні. Однак, проблеми регіональних рівнів в середовищі середньої
освіти, залишаються практично без аналізу. Чим частково і обумовлене обрання
теми для дослідження.
У вересні 2020 року співробітники кафедри управління інформаційноосвітніми проектами КВЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» провели
соціологічне дослідження на тему: «Проблеми та особливості організації
дистанційного навчання в Дніпропетровському регіоні під час карантину».
Метою даного дослідження було вивчення думки педагогів щодо
удосконалення практик впровадження технології дистанційного навчання,
виявлення проблем та особливостей підвищення ефективності впровадження
цифрових технологій на регіональному рівні в умовах карантину. У опитуванні
прийняли участь 1300 респондентів – педагогів загальноосвітніх шкіл
Дніпропетровської області. Дослідження проводилося методом онлайнопитування за допомогою сервісу google-forms.
Опитування проводилось в рамках виконання теми науково-дослідної
роботи «Управління цифровим розвитком освіти регіону в єдності
інструментально-технологічного та екзистенційно-соціокультурного вимірів».
(0119U000273).
Результати дослідження
Результати опитування показали, що майже всі загальноосвітні навчальні
заклади Дніпропетровської області проводили дистанційне навчання під час
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карантину, про це зазначили 99% опитаних.
Проблема
забезпеченості
загальноосвітніх
навчальних
закладів
комп’ютерною технікою загальновідома. Відповідно в даному опитуванні
більшість респондентів (63%) відзначили, що використовували для проведення
дистанційного навчання під час карантину домашній комп’ютер і власний
смартфон (27%). Лише (8%) опитаних відзначили, що використовували для
проведення дистанційного навчання шкільний комп’ютер.
Результати опитування також показали, що проблема технічного
забезпечення навчального процесу в умовах карантину є актуальною не лише
для вчителів, а для учнів в навчальних закладах регіону. Так (81%) опитаних
педагогів відзначили, що учні в їх навчальних закладах лише частково
забезпечені технічними засобами необхідними для дистанційного навчання.
11% респондентів вказали на те, що їх учні повністю забезпечені засобами
необхідними для дистанційного навчання. Решта респондентів – не визначилась
з відповіддю на вказане запитання.
Опитані вчителі для проведення дистанційного навчання використовували
різні засоби. Більшість опитаних респондентів (23%) відзначили, що
використовували месенджери мобільних пристроїв (Viber, Telegram тощо), 18%
респондентів вказали на те, що активно використовували програми для
організації відеозв’язку (Zoom, skype тощо) та звичайну електронну пошту 17%. Також, серед засобів, що використовувалися під час карантину,
респонденти відзначили веб-сайт школи (9%), соціальні мережі (9%), хмарні
сервіси (9%), популярні сайти для дистанційного навчання (9%). Незначна
кількість опитаних педагогів (4%) відзначили, що змогли організувати
відеотрансляцію власних уроків на YouTube. (Графік 1).
Відповіді респондентів на попереднє запитання опитування свідчить, про
те, що педагоги загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської
області активно використовували програми для організації відеозв’язку.
Переважаюча більшість опитаних вчителів (58%) далі відзначили, що для
трансляції он-лайн уроків та проведення веб-конференцій вони
використовували програму Zoom. Також (20%) респондентів відзначили, що
для трансляції он-лайн уроків та проведення веб-конференцій, під час
карантину, вони послуговувалися програмою Skype. Досить незначна кількість
опитаних - 2% вказали на те, що для трансляції он-лайн уроків та проведення
веб-конференцій використовували Hangouts. (Графік 2).
Варто наголосити на тому, що пандемія внесла свої суттєві корективи в
сегмент дистанційного навчання як такого, так й у сегмент освітянських
вподобань. З огляду на попередньо проведене дослідження, вони суттєво
змінилися 1.
В квітні 2016 року кафедрою управління інформаційними проектами ДОІППО було проведено експертне соціологічне дослідження на
тему: «Використання Інтернет – та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення
інноваційної особистості». Це дослідження проводилося в рамках дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання Інтернет –
та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» ( Наказ
Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації №665/0/212 – 11 від 19.08.2011р. «Про створення мережі
пілотних шкіл області та надання їм статусу експериментальних навчальних закладів обласного рівня»). Дослідження проводилося
методом анкетного опитування. В цілому в опитуванні взяли участь 48 експертів, які є співробітниками загальноосвітніх навчальних
закладів, що приймають участь в дослідно-експериментальній роботі з впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти.
1
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Графік 1 (Відповіді на запитання «Які засоби Ви використовували для
проведення дистанційного навчання?»).

Графік 2 (Відповіді на запитання «Які платформи Ви особисто
використовували для трансляції он-лайн уроків та проведення вебконференцій?»).
Так, результати опитування 2016 р. показали, що для проведення онлайнконференцій та онлайн-консультацій респонденти переважно використовували
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таку систему для відео-зв’язку як Skype (60%), що суттєво відрізняється від
результатів опитування 2020 року. (детальніше див. Графік 3).

Графік 3 (Відповіді на запитання «Які системи відео-зв’язку для
проведення онлайн-конференцій та онлайн-консультацій Ви
використовуєте» дані 2016 року).
Відповіді респондентів в попередніх питаннях анкети показали, що досить
незначна кількість вчителів використовує соціальні мережі для організації та
проведення дистанційного навчання. Більшість опитаних (50%) відзначили, що
використовують для організації та проведення дистанційного навчання
популярну соціальну мережу Facebook. В той же час чверть опитаних (25%)
відзначили, що взагалі не використовували під час карантину жодної з
соціальних мереж. Такі соціальні мережі як Twitter, instagram, LinkedIn, Tik tok
майже не використовувалися респондентами для організації та проведення
дистанційного навчання. Інше відзначили 18% опитаних. (Графік 4).
В попередньому запитанні анкети щодо засобів організації та проведення
дистанційного навчання досить значна кількість опитаних вчителів вказали на
те, що активно використовували месенджери мобільних пристроїв. Наступне
запитання деталізувало саме те, якими месенджерами користувалися освітяни.
(Графік 5).
Результати опитування показали, що в цілому для організації та
проведення дистанційного навчання респонденти переважно використовували
наступні сервіси та платформи: Viber (31%), Zoom (25%), google classroom
(24%). Інші сервіси та платформи для організації та проведення дистанційного
навчання респондентами майже не використовувалися. Так, лише 10%
респондентів вказали на використання Skype та 4% - Microsoft Teams. Майже не
використовували в своїй роботі під час карантину опитані такі сервіси як
Classtime (4%), Сlass Dojo (1%) та Hangouts (1%). (Графік 6).
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Графік 4 (Відповіді на запитання «Якими соціальними мережами Ви
користувалися для організації дистанційного навчання?»).

Графік 5 (Відповіді на запитання «Які месенджери для мобільних
пристроїв Ви використовували для спілкування та організації
дистанційного навчання?»).
В умовах карантину досить значну роль в інформуванні педагогів
відігравали різні освітянські інформаційні сайти, які надавали методичні
рекомендації щодо організації та проведення дистанційного навчання.
Результати опитування показали, що педагоги використовували такі сайти в
своїй роботі під час карантину. Так, більшість респондентів відзначили, що
користувалися сайтами «Всеосвіти», «Освіторії» та сайтом «Нової української
школи». Досить незначна кількість респондентів зазначила про використання у
власній роботі ресурсів зі створення презентацій. (Графік 7).
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Графік 6 (Відповіді на запитання «Якими сервісами та платформами Ви
користувалися, під час карантину для проводення дистанційного
навчання?»).

Графік 7 (Відповіді на запитання «Чи використовували Ви у своїй роботі
під час карантину ресурси зі створення презентацій?»).
Результати опитування показали, що педагоги активно користувалися в
своїй роботі під час карантину і інформаційними ресурсами зі створення
текстів та завдань для учнів. Так, респонденти відзначили, що найбільш
активно використовували під час карантину освітній проект «На урок»,
«Learningapps» та «МійКлас».
Результати опитування показали, що міжнародні і українські навчальні та
інформаційні
ресурси
активно
використовувалися
педагогами
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Дніпропетровської області в своїй роботі для організації та проведення
дистанційного навчання під час карантину. На регіональному рівні також були
створені інформаційні ресурси (сайти), які використовувалися педагогами для
ознайомлення з методичними рекомендаціями та відео-уроками. Одним із
регіональних інформаційних ресурсів, що користувався популярністю у
респонденти є сайт КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти». Майже
(80%) опитаних використовували даний сайт для ознайомлення з методичними
рекомендаціями під час карантину.
Під час карантину співробітники КЗВО «Дніпровська академія неперервної
освіти» на власному YouTube-каналі проводили власні навчальні уроки які
використовувалися педагогами області в своїй навчальній діяльності.
Результати опитування показали, що YouTube-канал Дніпровської академії
неперервної освіти також користувався популярністю у опитаних педагогів. Так
44% респондентів відзначили, що вони інколи використовували відео-уроки
Дніпровської академії в своїй роботі. У той же час 13% відзначили, що
використовували відео-уроки постійно в своїй роботі, решта - 36% не
користувалися цим ресурсом у своїй роботі, 7% респондентів, у свою чергу, не
визначилися з відповіддю на це запитання. (Графік 8).

Графік 8 (Відповіді на запитання «Чи використовуєте Ви у своїй роботі
YouTube – канал Дніпровської академії неперервної освіти «ЗНО на
карантині»?).
50 % респондентів певні в тому, що запровадження дистанційної форми
навчання в цілому негативно вплинуло на якість, зміст та структуру освіти.
Лише (13%) опитаних відзначили, що дистанційне навчання позитивно
вплинуло на якість, зміст та структуру освіти. Цікаво, що третина опитаних
(30%) взагалі не визначилися з відповіддю на це запитанням. (Графік 9).
Більшість опитаних педагогів (50%) відзначили, що навчання на карантині
вплинуло на вибір форми навчання учнів в їх загальноосвітньому навчальному
закладі. У той же час 29% респондентів відзначили, що навчання на карантині
ніяк не вплинуло на вибір форми навчання учнів в їх загальноосвітньому
навчальному закладі. Не визначилися щодо даного запитання (21%) опитаних
вчителів.
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Графік 9 (Відповіді на запитання «Яким чином запровадження
дистанційної форми навчання вплинуло на якість, змість та структуру
освіти»?).
КЗВО «Дніпровській академії неперервної освіти» організувала курси за
напрямком «Організація дистанційного навчання». Результати опитування
показали, що лише 10% респондентів пройшли навчання на таких курсах в
Дніпровській академії неперервної освіти. Переважаюча більшість (90%)
опитаних педагогів відзначили, що навчання за напрямком «Організація
дистанційного навчання» вони не проходили. У той же час, далі, у запитаннях
відкритого типу, педагоги відзначили, що бажають пройти навчання на таких
тематичних курсах, оскільки питання, що пов’язані з дистанційним навчанням
їм цікаві.
Висновки
У Дніпропетровській області під час пандемії COVID – 19 навчальний
процес не зупинився завдяки дистанційному навчанню, яке змогли організувати
педагоги в загальноосвітніх закладах регіону. Результати опитування
дозволяють вести мову про те, що майже всі загальноосвітні навчальні заклади
Дніпропетровської області України перейшли на дистанційне навчання під час
карантину. Педагоги використовували для організації та проведення
дистанційного навчання домашні комп’ютери та персональні мобільні гаджети
(у переважній більшості – смартфони), що свідчить про проблему технічного
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою.
Більшість опитаних педагогів використовували для організації та проведення
дистанційного навчання під час карантину месенджери мобільних пристроїв
(Viber, Telegram тощо), програми для організації відеозв’язку (Zoom, skype
тощо) та звичайну електронну почту.
Для проведення он-лайн уроків та веб-конференцій педагоги найчастіше
використовували програму для організації відео-конференцій - Zoom. Досить
незначна кількість респондентів вказала на використання соціальних мереж для
організації та проведення дистанційного навчання, окремо у цьому сегменті
перебуває лише Facebook. У цілому серед сервісів та платформ, які
використовували респонденти - педагоги Дніпропетровської області для
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організації та проведення дистанційного навчання під час карантину, можна
виділити Viber, Zoom та google classroom.
В умовах карантину досить значну роль в інформуванні педагогів
відігравали різні освітянські інформаційні сайти, на яких можна було знайти
методичні рекомендації щодо організації та проведення дистанційного
навчання. Найбільш популярним виявився сайт «Всеосвіта».
Досить незначна кількість опитаних використовувала в своїй роботі під час
карантину ресурси зі створення онлайн презентацій (Prezi, Canva). У той же час
педагоги активно користувалися інформаційними ресурсами зі створення
текстів та завдань для учнів. Найбільшою популярністю, за даними
дослідження, користуються освітні проекти «На урок», «Learningapps» та
«МійКлас». Також педагоги активно використовували в свої роботі, під час
карантину, відомі українські навчальні платформи для дистанційного навчання.
Найбільшою популярністю у опитаних користуються навчальні платформи
Prometheus та Edera. Під час карантину педагоги також активно користувалися
інформаційними ресурсами (сайтами), створеними на регіональному рівні.
Одним з таких регіональних інформаційних ресурсів є сайт КЗВО «Дніпровська
академія неперервної освіти», на якому педагоги області можуть ознайомитися
з методичними рекомендаціями. У межах КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти» також створено власний YouTube-канал, який, згідно
отриманим результатам, також користується популярністю у педагогів.
Проблема технічного забезпечення навчального процесу в умовах
карантину виявляється актуальною не лише для вчителів, а й для учнів, що
навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах регіону. Опитані педагоги
вважають, що учні в їх навчальних закладах лише частково забезпечені
технічними засобами, необхідними для дистанційного навчання.
Сьогодні педагоги Дніпропетровської області вважають, що впровадження
дистанційної форми навчання в цілому негативно вплинуло на якість, зміст та
структуру освіти. Цікаво, що в більшості країн світу до дистанційного навчання
склалося в цілому негативне стевлення серед педагогів та учнів у навчальних
закладах різних рівнів і ця проблема є світовою тенденцією. Хоча половина
опитаних педагогів Дніпропетровщини відзначила, що навчання на карантині
мало вплив на вибір форми навчання учнів, адже сьогодні, переважаюча
більшість навчальних закладів регіону серед інституційних форм здобуття
освіти, пропонує лише очну форму навчання. Незважаючи на загальну
негативну тенденцію сприйняття дистанційного навчання, опитані педагоги
розуміють, що ця інституційна форма навчання не втратить своєї
актуальності. Відповідно педагоги цікавляться різними аспектами,
пов’язаними з проблемами та особливостями впровадження дистанційного
навчання на державному та регіональному рівнях.
Отже, умови пандемії призвели до артикуляції перед освітою цілої низки
запитань, однозначних відповідей на які сьогодні не існує, що акцентує увагу
на необхідності об’єднання зусиль усієї освітянської спільноти за для
вироблення спільної стратегії дій.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4.
FLIPPED ESP CLASS: A CASE STUDY

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-001

Introduction
ESP university course aims at enabling students to use English efficiently and
fluently in their future professional settings. Current education paradigm tasks ESP
teachers to improve the quality of learning experiences, as well as to create a highly
supportive and productive learning environment allowing students to build relevant
knowledge and develop required skills.
In the actual circumstances, it is rather challenging task as the curriculum is
complex, in-class hours are curtailed and the number of students in academic groups
is inordinate. Thus, ESP teachers are to refocus their teaching strategies and adopt
new approaches to meet the challenges, incorporate facilitative technologies and to
provide models and opportunities for effective and ample practical work.
In this context, the flipped classroom approach is getting more and more
attention from practitioners and researchers.
4.1. Benefits of the flipped class mode.
Having analyzed the recent studies and experiences, in the current paper we
outline four major benefits of Flipped class for ESP
Efficient use of in-class time.
Among the major challenges, both for teachers and students, within the ESP
course at university are complex curricula and very limited amount of in-class hours.
The time spent in the classroom now is not enough for all the explanations and
analysis, discussions, collaboration, reflection and assessment.
Flipped class format enables students to review the materials before the class
and then, having all the fundamental information they participate in interactive
learning activities that push them to apply their knowledge in practice [1-4, 7].
The reserved in- class time may be used for teamwork, comprehension tasks, indepth analysis and discussions, collaborative or individual assignments etc.
Personalization and individual learning pace.
Teachers are trying hard to manage big classes. However, reading the students’
level of comprehension in real time, monitoring understanding the subject, engaging
all the students to class activities, trying to adjust to individual student’s needs and
peculiarities often leads to “teaching to the middle”.
The flipped class offers teachers the flexibility in time needed to spend with
each student [1; 2; 9]. Everyone can get the portion of attention and support he or she
needs. As students have an opportunity to review materials in the time, place and
pace they need it works for their efficiency and productivity.
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The chance to go over important or unclear details as often as necessary and outof-the-class access to the teacher and groupmates lowers the level of frustration and
creates positive motivating learning environment. In addition, students who missed
classes can catch up with their groupmates faster and easier as all the fundamental
material and tasks are available [5-8].
Motivation.
After individual review of the material students come to the class prepared to
ask questions and share the ideas. It is a great opportunity for them to shape the class
sessions, which raises the sense of meaning, and engagement, understanding their
role in the learning process and capacity to influence it [6, 8, 9]. As the class becomes
the place for student- centered interactive environment, where students can develop
the skills and employ the theory in practice it addresses in the responsibility for their
own learning success [3, 6-9].
Exploring subjects in a deeper manner and developing skills.
In a traditional class, students are exposed to the sources of information on a
topic that the teacher offered them in the classtime while flipped content can be
richer.
With flipped class, students get an opportunity to explore more accessing
multiple sources and to build their own learning trajectory. This information diversity
facilitates the developing of critical thinking, informational skills and digital literacy.
All these factors increase better subject comprehension and affect the whole
learning process positively [1, 4, 7, 9]. Reporting positive evidences of employing
flipped classroom approach in language training, the researchers emphasize the close
interrelation between learning outcomes and positive acceptance.
Activities accepted as interesting and useful could function as mediators to
increase students’ motivation, develop and deepen their interest and knowledge. On
the contrary, activities that are inconsistent with students’ needs, preferences and
interests might result in demotivation, increased anxiety and absenteeism.
4.2. Participants and Instruments.
Reporting positive evidences of employing flipped classroom approach in
language training, the researchers emphasize the close interrelation between learning
outcomes and positive acceptance. Activities accepted as interesting and useful could
function as mediators to increase students’ motivation, develop and deepen their
interest and knowledge. On the contrary, activities that are inconsistent with students’
needs, preferences and interests might result in demotivation, increased anxiety and
absenteeism.
Since students’ preferences for training activities are associated with motivation
factors and have a direct bearing on the learning outcomes, choices in training are to
be influenced by students’ perceptions and considered in this context.
The study aims to present the results of the research on students’ attitudes
toward flipped class elements in traditional curricula, since it is reported to be a vital
premise for successful flipped class practical implementation.
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Since we needed to gather data on attitudes and opinions, the survey type of
research was used to investigate students’ perceptions on the implementation of
flipped learning elements in the ESP course.
The design of this research was one-shot survey as we were to determine the
perception of a single group of individuals (students) at one particular point in time
[5]. Therefore, the instrument of this research was a questionnaire.
The statements in the questionnaire were designed so that a comprehensive
understanding of student’s perceptions could be attained and were related to in- class
activities and independent out-of-class performance.
The questionnaire was developed by adopting Likert Scale with five options for
every statement (strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, and
strongly agree). Each statement was also complemented by a blank space for
reasoning and providing expanded narrative responses. The research applied
quantative and quailitive approaches since the questionnaire contained both openand close-ended questions [5]. The questionnaire was administrated online.
A response rate was 100% (considered as an acceptable result to obtain valid
data). Statistical analysis software were used to analyze responses collected from the
closed-ended questions (numerical data, quantative approach) and data collected from
open-ended questions (narrative responses, qualitative approach) was processed by
means of Nvivo.
The implementation was realized in the in the settings of the National technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute».
The subject of our research was a group of students taking the ESP course in
academic year 2020/ 2021. There were 39 students in their ninth term. This selection
was reasoned by the following factors: students in their ninth term 1) have enough
learning experience and 2) mature enough in age.
The implementation period lasted 17 weeks. At the beginning (week 1) the
participants were provided with the explanation part – introduced the objectives and
instructions. At the end (week 17) in order to collect the data for this research, the
questionnaire was administrated online
4.3. Pre-experimental diagnostics.
Since the lack of students’ commitment to adopt new technologies in their
learning process, low level of their ICT literacy and insufficient experience in using
digital tools could be critical obstacles it was decided to research and analyze these
factors as critical for successful implementation of the flipped approach. ICT
solutions are widely used to enrich, facilitate and support the flipped learning, so the
lack of expertise could hinder the process.
As we needed to gather data on attitudes and opinions, the survey type of
research was used to investigate students’ perceptions and experience. The design of
this research was one-shot survey as we were to determine the perception of a single
group of individuals (students) at one particular point in time [5]. Therefore, the
instrument of this research was a questionnaire. The statements in the questionnaire
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were designed so that a comprehensive understanding of student's perceptions could
be attained.
The questionnaire contained four sections:
- Section 1 – aimed to obtain data on Internet access,
- Section 2 – aimed to gather the data on self-evaluation of the ICT literacy
level,
- Section 3 – aimed to collect data on experience in ICT use on a regular basis,
- Section 4 – aimed to reveal particular practical skills.
The questionnaire was developed by adopting Likert Scale, except section 4
(yes-no answer options were offered). Each statement was also complemented by a
blank space for reasoning and providing expanded narrative responses.
The research applied quantitative and qualitative approaches since the
questionnaire contained both open- and close-ended questions [5]. The questionnaire
was administrated online.
A response rate was 100% (considered as an acceptable result to obtain valid
data). Statistical analysis software were used to analyze responses collected from the
closed-ended questions (numerical data, quantitative approach) and data collected
from open-ended questions (narrative responses, qualitative approach) was processed
by means of Nvivo.
The obtained results (described in as a percentage) are presented below.
Section 1: Internet access.
The analyzed data revealed that the participants have no problems with Internet
access. All the participants (100 %) reported regular use of several access points. The
most common was the combination of mobile, university Wi-Fi and home (96.5 %).
Section 2: self-evaluation of the ICT literacy level.
The participants were asked to rate their ICT literacy. The Likert Scale offered
five options: 1- poor, 2 - adequate, 3 - good, 4 - very good, 5 - excellent.
The responses were overwhelmingly positive – 54.65 % and 4,35 % of students
surveyed rated their literacy as very good and excellent.
Section 3: experience in ICT use on a regular basis.
In this section, the participants were asked to indicate the frequency of using
word processing packages, e-mail, spreadsheets, graphics, multimedia (audio and
video), chats and messengers, voice chatting, video chatting, cloud services, online
resources. The Likert Scale offered five options: 1- hardly ever, 2 - occasionally, 3 often, 4 – every day, 5 – several times per day.
This item had very one-sided results with 100 % chose “5- several times per
day”.
Section 4: practical skills.
In this section, the participants were asked to indicate their skills. They were
offered seven yes-no questions:
1. Do you feel free using Power Point?
2. Can you create and manage online account/profile?
3. Can you perform file management?
4. Can you use cloud services?
5. Can you install an application on your mobile?
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6. Can you install software on your computer?
7. Can you upload/download/ share media content on your mobile/computer?
The responses demonstrated that 100 % of the participants have sufficient skills
to join the online learning process and will have no problems accessing material and
tasks delivered in a digital form.
Furthermore, the grand mean of the participants reported their positive
experience with Google classroom (40,7 %), Moodle (31.4 %), KPI Campus (98.8 %)
and several online learning platforms and services (96.5%).
Moreover, the data gathered from the sections for reasoning and expanded
responses enabled the assertion that modern students can be considered as digital
natives with sufficient level of proficiency in using ICT.
In a view of the obtained results, we concluded that the surveyed students were
able to participate in a flipped learning process.
4.4. Students’ perceptions of flipped class experience.
The obtained results or our experimental implementation (described in as a
percentage) are presented the Table 1 and explained in this section.
Statement 1.
The analyzed data revealed that the grand mean of the participants had no
problems with adjusting the time of learning when they had to complete the tasks
independently out of the class.
However, there are 7,69 % of students who stayed neutral. They provided
extended responses clarifying that they experienced difficulties in allowing time in
their schedules due to extra non-curricular load.
Statement 2.
The responses for the statement demonstrated that flipped out-of-class writing
tasks required more time and efforts to complete them. In extended responses section
students mentioned that they spent more time since:
1) the materials offered a wider variety of sources for deeper inside,
2) they were motivated to surf for extra information on the topic,
3) they felt more responsible for the results and wanted to succeed.
Statement 3.
The results for statement made it clear that students favored self-pacing. Most of
the students agreed as they can choose the time when they want to study and focus on
mastering the content without any distraction.
Student also mentioned that they liked nor being rushed to move at the pace set
by the teacher in the class but otherwise it was a more relaxed environment. Other
students appreciated the opportunity to slow the pace down and take extra time on
issues they struggled with.
Statement 4.
46,15 % agreed and 38,47% strongly agreed by explaining that commitment and
motivation is necessary, 10,26 stayed neutral and mentioned that commitment and
motivation is vital for all activities types. On the contrary, 2,56% disagreed and
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Table 1.

Students’ perceptions of flipped class experience
№
Statement
Strongly Disagree Neither Agree Strongly
Disagree
agree nor
Agree
disagree
1. I managed to allow time in
0
0
7,69
56,41
35,90
my schedule when I had to
learn independently out of
the class
2. I spent less time working
0
2.56
7,69
46,16
43,59
on traditional independent
out-of-class tasks
3. I liked self-pacing through
0
2.56
5,13
48,72
43,59
the tasks when I had to
learn independently out of
the class
4. Learning independently
2.56
2.56
10,26
46,15
38,47
out of the class required
my motivation and
commitment to succeed
5. Flipped in-class activites
0
0
5,13
43,59
51,28
created richer learning
opportunities for me
(individual and team work,
analysis, discussion,
presentation).
6. Flipped activities
0
0
5,13
48,72
46,15
improved my learning of
writing
7. The flipped learning was
0
7.69
35,90
30,77
25,64
more engaging than
traditional in- class
instruction
8. The flipped classroom
0
0
7.69
38,46
53,85
learning was effective for
me
9. I think that the flipped
0
0
12,82
51,28
35,90
classroom would be a good
way of learning for me

Statement 5.
The responses on the statement were overwhelmingly positive – 43,59% and
51,28% of students surveyed either agreed or strongly agreed. Most of the students
reported that they appreciated the new balanced portion of writing activity and
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discussion in the classroom, the opportunity to work through problems with their
groupmates. Some students mentioned that it was easier to be social in the class while
doing work.
Statement 6.
The grand mean of the students agreed that the flipped activities improved the
processes of learning and helped them to write better. In extended responses section
students mentioned that they:
1) felt more relaxed with writing tasks,
2) didn’t find writing boring or complicated anymore,
3) felt inspired to deepen their knowledge about writing;
4) became motivated for further writing skills development.
Statement 7.
This statement received mixed results from students. While no one strongly
disagreed, and only 7,69 % disagreed, there were 35,90% of students who neither
agreed nor disagreed.
The median and mode central tendencies indicated tha students agreed with this
statement although there was a wider dispersal of responses. In their extended
responses, they noted that they were satisfied with traditional class instructions, but
appreciated the diversity. Traditional in- and out-of- class activities fitted their needs,
however the new approach gave them new rich experience. Several student
mentioned that deeper class discussions were engaging.
Statement 8.
This item had very one-sided results with 38,46% and 53,85% chose agree and
strongly agree The responses indicated that the majority of students felt more relaxed,
confident and received enough feedback and practice.
The responses in some forms also reported deeper material exploration and
opportunity to pause or replay the course materials whenever they needed. All these
factors were mentioned as the important background pivotal to the success.
Statement 9.
Finally, 51,28 agreed and % 35,90 % strongly agreed and responded that they
were in favor of the flipped class approach while 12,82 % stayed neutral. In the
extended responses section the students outlined that there are some ESP issues that
require guides from the teacher and not all knowledge and skills are is applicable
without teacher’s control.
No student surveyed considered the flipped class as negative experience that
he/she would rather not have. Several students considered flipped class as an
effective for writing tasks and some of them would like to have the same experience
with listening and reading tasks.
Conclusions.
The obtained results support the assumption that the approach has a great
potential to affect the ESP class positively. When used appropriately, flipped class
elements can foster students’ engagement in the learning process, which many
students find beneficial and as the research has shown to decrease attrition, enhance
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students’ positive attitude and motivation, improve students’ satisfaction. It is
compatible with the regular curriculum and has a good potential to reform the
traditional time-consuming in-class components of the ESP course and make it more
topical and motivating. However, the process of implementing new formats of
training requires not only careful planning, but also monitoring the students’
feedback.
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5.
PERSONNEL SELECTION METHOD FOR PERFORMANCE OF
PRODUCTION FUNCTIONS

МЕТОД ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-051

Вступ
Для розв’язування задачі вибору та розподілу персоналу для виконання
виробничих функцій, що передбачені посадовими обов’язками, обрано методи
теорії об’єктивної корисності. Корисність представлена як кількісна
характеристика ступеня відповідності кваліфікаційних характеристик
персоналу і вимог, що висуваються до конкретної посади (профілі посади).
Розроблено функцію корисності розподілу персоналу для виконання
виробничих функцій, яка надає можливості одночасно врахувати велику
кількість багатоцільових, нечітких, стохастичних та неметричних параметрів,
що характерні для професійної діяльності. Узагальнено структурнофункціональну модель та алгоритм раціонального вибору (розподілу)
персоналу для виконання професійних функцій за спеціальностями
(спеціалізаціями). Теоретичне значення розробленого методу полягає у тому,
що на основі комплексного застосування теорій графів, дихотомії, методів
аналізу та математичного програмування вперше синтезовано структурнологічну модель відбору та розподілу персоналу за множиною показників, яка
надає можливість одночасно враховувати багатоцільові, нечіткі, кількісні і
якісні параметри та встановлює оптимальне співвідношення підготовленості й
компетентності персоналу для виконання професійних функцій за
призначенням.
5.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Людські ресурси розглядаються як найважливіший конкурентний фактор
сучасних організацій Kasraee A.R. and Etemadi A.R. [1]. Сільвія Москозо
досліджувала методи підбору персоналу [2]. Сальгадо, Дж. Ф. і Де Фруйт, Ф.
розглянули поточні дослідження щодо особистості в підборі персоналу [3].
Ones, DS, Viswesvaran, C. and Dilchert, S. вивчали роль когнітивних здібностей у
прийнятті рішень щодо підбору персоналу [4]. Heidary Dahooie, J, Beheshti Jazan
Abadi, E, Vanaki, AS, Firoozfar, HR. розширив перелік критеріїв та
організаційних факторів, що впливають на процес відбору персоналу, що часто
розглядається як складна проблема, на яку можна відповісти за допомогою
багатокритеріальних процедур прийняття рішень (MCDM). Ло С. та Сін Л.
вивчали підбір персоналу для сталого розвитку компанії. Метод порівняння
мультиатрибутивної зони наближення рекомендується для вибору ідеального
персоналу через його простоту та точність. Крім того, традиційний найкращийгірший метод був модифікований з лінгвістичними значеннями, щоб отримати
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ваги критеріїв більш відповідним чином. В результаті було створено гібридну
систему прийняття рішень для використання у підборі персоналу [5]. Мамедова
М.Х., Джабраїлова З.Г. досліджувала методологічний підхід до прийняття
багатокритеріальних рішень в управлінні людських ресурсів [6]. Методи
підбору персоналу у віртуальній організації [7]. Калугіна Е. та Швидун С.
провели дослідження ефективної моделі відбору персоналу [8]. Мехрабад, М.С.
та Брожені, М.Ф. вивчав розробку експертної системи для ефективного відбору
та призначення претендентів на роботу в галузі управління персоналом [9].
Важливіть підбору персоналу для виконання виробничих функцій за
приначенням прикордонних відомств досліджувалися у роботах [10-11].
Використання моделювання в системі відбору персоналу вивчали Ф. Шмідт, Д.
Хантер [12], Ю. Фот [13]. Питання оптимізації розподілу персоналу вивчали І.
Катеринчук та І. Кривий [14]. За результатами дослідження вище зазначених
праць, автори дійшли висновку щодо продовження наукових розвідок у
напрямку удосконалення діагностично-результативної компоненти з метою
оптимізації процедури відбору та призначення персоналу для виконання
професійних функцій, що передбачені профілями посад.
Метою дослідження є визначення доцільності побудови структурнофункціональної моделі відповідності підготовленості фахівців до професійної
діяльності за призначенням та розроблення методики оптимізації відбору
персоналу для виконання професійних функцій за множиною критеріїв.
5.2. Результати дослідження
5.2.1.
Змістовний
опис
структурно-функціональної
моделі
відповідності підготовленості фахівців до професійної діяльності за
призначенням.
Посади характеризуються кваліфікаційними вимогами (якісними і
кількісними критеріями) у залежності від того, які професійні функції
передбачені займаною посадою. До таких вимог можна віднести рівень
підготовки, кваліфікацію, досвід роботи, фізичний стан здоров'я тощо.
Кваліфікаційні рівні можуть мати якісні і кількісні оцінки та лінгвістичний
опис. Для побудови моделі вибору та розподілу персоналу для виконання
конкретних професійних функцій, що передбачення посадовими обов’язками,
скористаємося теорією корисності [15-16]. Під корисністю будемо розуміти
найкращу відповідність між можливостями персоналу і вимогами що
висуваються до конкретної посади. Тобто, призначення з точки зору
корисності, мають бути такими, щоб персонал мав достатній рівень підготовки
для виконання професійних функцій, а з іншого – не використовувалися
«надлишкові» ресурси. Функції корисності, на відміну від інших наукових
підходів до розв’язування подібних задач, дозволяють одночасно врахувати
велику кількість багатоцільових, нечітких, стохастичних та неметричних
параметрів. Характеристики і кваліфікаційні рівні, з одного боку
характеризують персонал, а з іншого – виступають у якості вимог до персоналу,
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Модель оперативно-службової діяльності
(посади, функції, завдання)

Персонал. Характеризується можливостями
(якісні та кількісні показники)

Модель підготовки фахівця
(знання, вміння, компетентності)

Суб’єкти

Функції (завдання). Характеризуються вимогами,
якісними та кількісними показниками)

який необхідно призначити для виконання посадових обов’язків, що
передбачають виконання конкретних професійних функцій.
При виборі персоналу для виконання професійних функцій необхідно
враховувати взаємну відповідність вимог, що передбачаються професійними
функціями, та можливостями (рівнем підготовленості: знання, уміння,
компетентності тощо) персоналу щодо їх реалізації (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Структурно-функціональна модель відповідності
підготовленості фахівців до професійної діяльності за призначенням
Кожен суб’єкт і кожен об’єкт характеризуються оцінками за сукупністю
критеріїв. Більшість критеріїв має якісний, суб’єктивний характер; шкали їх
оцінок найчастіше задаються у формі словесних формулювань (лінгвістичних
змінних). Кожна з оцінок шкали має декілька критеріїв, що характеризують
взаємні вимоги і можливості суб’єктів і об’єктів. За таких умов можуть мати
місце ситуації, коли всі об’єкти і суб’єкти можуть бути ідеально суміщені
попарно, Тобто, для кожного суб’єкта вимоги «свого» об’єкта точно
відповідають його можливостям, а вимоги інших об’єктів не відповідають; або
для кожного об’єкта «свій» суб’єкт повністю задовольняє його вимогам, а інші
не задовольняють. Такий розподіл є очевидним та найкращим, будемо його
називати найкориснішим – оптимальний розв'язок.
Проте, у загальному випадку, не існує сукупності очевидних призначень,
що приводять до оптимального співвідношення рівня підготовленості
персоналу тим вимогам, що вимагаються посадами та функціональними
обов'язками. У зв’язку з цим виникає завдання пошуку раціональної
відповідності між вимогами та можливостями персоналу, щодо їхньої
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реалізації. Цю задачу пропонується розв'язувати із застосуванням теорії
корисності, тобто, корисність будемо розглядати як мінімізацію відхилень, що
відрізняються від ідеального варіанта.
5.2.2. Математична модель структурно-функціональної відповідності
підготовленості фахівців до професійної діяльності за призначенням
Розв'язування задачі формування комплексної оцінки підготовленості
фахівців до професійної діяльності за призначенням припускає реалізацію
суперечливих цілей в рамках істотних ресурсних обмежень. В цьому випадку
для ухвалення рішення необхідно використовувати спеціальний механізм
оцінки досягнення цілей.
Розглядатимемо систему підготовки персоналу як складну організаційну
систему, стан якої можна оцінити за множиною показників і критеріїв. Нехай
оцінювана організаційна система підготовки персоналу описується на основі
заданого набору часткових критеріїв вектором K = (k1, ..., ki, ..., kn), де ki –
значення i-го часткового критерію. Завдання полягає в побудові комплексного
критерію підготовленості фахівців до професійної діяльності за призначенням
f(K), що найбільш адекватно відображає ступінь досягнення поставлених перед
системою підготовки персоналу цілей. Рівень підготовленості фахівців
визначатиме види діяльності та спеціальності за призначенням, на які доцільно
призначити того чи іншого фахівця.
Модель оцінки рівня підготовки фахівця відповідного рівня можна подати
у вигляді кортежу:
RP = PZ ; PU ; PK ,
(1)
де RP – рівень підготовленості фахівця; PZ – рівень знань; PU – рівень умінь;
PK – рівень компетентності.
Кожен рівень підготовленості фахівців для виконання професійних
функцій, у свою чергу, також можна представити у вигляді кортежів:
а) рівень знань:
PZ = ZF1 ; ..., ZFі ; ; ZFk ,
(2)
де ZFi – рівень підготовленості фахівця для виконання і-ї функції (i = [1..k]).
б) рівень умінь:
PU = UF1 ; ..., UFі ; ; UFk ,
(3)
де UFi – рівень умінь з виконання і-ї функції (i = [1..k]).
в) рівень компетентності:
PK = KF1 ; ..., KFі ; ; KFk ,
(4)
де KFi – рівень компетентності фахівця для виконання і-ї функції (i = [1..k]).
Кожен окремий рівень підготовленості (ZFi, UFi, KFi) може бути оцінено
окремим критерієм – xij, де i – номер складової оцінки, j – номер окремого
критерію.
Загальний рівень підготовленості персоналу (фахівців) до виконання
професійних функцій за призначенням можна подати у вигляді навантаженого
графа (рис. 2), де під навантаженням розуміється кількісна або якісна оцінка
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окремої складової підготовки.
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Рисунок 2 – Граф оцінювання рівня підготовленості персоналу (фахівців)
до виконання професійних функцій за результатами навчання
Тоді загальну модель оцінки рівня підготовленості персоналу (фахівців) до
виконання професійних функцій за призначенням можна представити у вигляді
ZUK–куба (рис. 3).

Знання, PZ

xi,j,k
xi,j,k – окрема оцінка рівнів: і-го знання;
j-го уміння; k-ї компетентності

Уміння, PU

Рисунок 3 – ZUK–куб, що характеризує рівень X підготовленості персоналу
до виконання професійних функцій за призначенням
Оцінювання у тривимірному просторі має властивість взаємного
заміщення результату, тобто, недоліки в одній сфері можна компенсувати
досягненнями в будь-якій іншій. Крім того, оцінювання за окремими
критеріями та комплексне оцінювання повинне проводитися першими особами
(начальником прикордонного загону, відділу прикордонної служби, чи іншими
посадовими особами. Пропонується, скористатися представленням базових
оцінок в дихотомічному вигляді. На рис. 4 наведено ієрархічну структуру
дихотомічного графа для трьох критеріїв оцінки рівня підготовленості
персоналу до виконання професійних функцій за призначенням: 1) PZ – рівень
знань та PU – рівень умінь; 2) ZU – підсумкова оцінка рівня знань і умінь та PK
– рівня компетентності.
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Представляється природним на першому етапі об'єднати критерії рівня
знань та умінь в один агрегований критерій. Далі, об'єднуючи критерій знань і
умінь та рівень компетентності, отримаємо комплексну оцінку рівня
підготовленості персоналу (фахівців) до виконання професійних функцій за
призначенням. Особливістю ієрархічної структури системи комплексної оцінки
(рис. 6) є агрегація в кожній вершині графа тільки двох оцінок.
Аналогічним чином, можна представити вимоги до кожного окремого
завдання у вигляді ZUK -куба (рис. 4).

Посади, П

yi,j,k
yi,j,k – вимога щодо виконання k-го
завдання, j-ї функції, і-ї посади

Функції, Ф

Рисунок 4 – ZUK–куб, що характеризує рівень вимог Y щодо
підготовленості персоналу для виконання окремого завдання
(визначається профілями посад)
Тоді, процедура відбору за множиною показників та розподілу персоналу
для виконання професійних функцій за спеціальностями полягатиме у пошуку
найкращих відповідностей між xi,j,k окремими оцінками рівнів і-го знання, j-го
уміння, k-ї компетентності, що характеризують рівень підготовленості
персоналу, та yi,j,k – вимогами щодо виконання k-го завдання, j-ї функції, і-ї
посади.
5.2.3. Алгоритм структурно-логічної моделі відбору за множиною
показників та розподілу персоналу для виконання професійних функцій за
спеціальностями.
Для розроблення методики вибору персоналу для виконання завдань
скористаємося підходами, що розглянуті О. Ларичевим [16]. Комплексна оцінка
рівня підготовленості персоналу для виконання професійних функцій за
спеціальностями, як було зазначено вище, формується у вигляді дихотомічного
графа. Таку оцінку, у разі двох критеріїв, зручно проводити, представляючи
результати у вигляді таблиці (матриці). Тоді формалізована постановка
багатокритеріальної задачі полягатиме у такому.
Дано: дві множини елементів по n елементів: P{p1, p2 ..., pi, ..., pn} –
множина елементів-суб’єктів (персонал); F{f1, f2, ..., fj, ..., fn} – множина
елементів-об’єктів (професійні функції або завдання); проведена оцінка
кожного елемента двох множин за kn критеріями (xij) та (yij). Необхідно: на
основі оцінки рангів переваги критеріальних відповідностей визначити і
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вибрати з множини ефективних рішень таке, для якого сума рангів кращих
призначень (Sij) мінімальна.
Алгоритм розв'язування задачі наведено на рис. 5, деталізація алгоритму
розглянуто В. Абчуком [15].
Початок
Аналіз початкових характеристик елементів
двох множин, і перевіряється можливість
отримання ідеального рішення. Завершується
етап виробленням рекомендацій з вибору
стратегії пошуку вирішення багатокритеріальної
задачі залежно від характеру і типу задачі.

Пошук
ідеальних
критеріальних
відповідностей. Якщо вдається знайти n
ідеальних пар, що дають повне рішення задачі,
то це означає, що ідеальне вирішення
багатокритеріальної задачі, що задовольняє всім
вимогам,
отримане
і
аналіз
проблеми
закінчений.

Формування множини допустимих рішень.
На другому етапі формується ділянка
допустимих рішень. Далі, шляхом введення
логічних умов, пов'язаних із забороною певних
призначень або з їх включенням у розв'язок
задачі, уточняється множина допустимих
рішень.

Пошук
остаточного
рішення
багатокритеріальної задачі. Залежно від типу
задач, початкових даних і результатів
попереднього етапу вибираються вирішальні
правила і алгоритми, реалізація яких приводить
до
остаточного
варіанта
вирішення
багатокритеріальної задачі. На цьому етапі на
основі сформованої матриці призначень М(n×n)
визначаються
і
остаточно
вибираються
якнайкращі за критерієм корисності.

Пошук
критеріальних
відповідностей.
Виявляються переваги якості призначень та
формується порядок, що відображає якість
призначень, які входять у визначену раніше
ділянку допустимих рішень. В залежності від
типу задачі використовуються алгоритми,
засновані на застосуванні відносного або
абсолютного індексів відповідності.

Закінчення

Рисунок 5 – Алгоритм розв'язування задачі пошуку оптимального
(раціонального) вибору та призначення персоналу для виконання
професійних функцій за призначенням
Після проведених процедур багатокритеріальна задача зведена до
звичайної задачі про призначення лінійного програмування. Математична
модель такої задачі матиме вигляд:
а) шляхом аналізу вихідних даних формується матриця згорток векторів
відповідності (Gij = SUM(Rij));
б) цільова функція – забезпечити максимальну корисність системи, яка
реалізується через кількість найкращих з точки зору корисності призначень:
n

n

M (xij ) = ∑∑ Gij qij → min .
i=1 j=1

(5)

де qij – параметр призначення; qij = 1, якщо i-й суб’єкт призначається для j-го
об’єкта, в іншому випадку qij = 0;
в) система обмежень:
на кожен об’єкт має бути призначено не менше одного суб’єкта:
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(6)

усі суб’єкти повинні бути розподілені між об’єктами:
n

∑ qij = n ,

j=1

i = 1, n .

(7)

Задача (5)–(7) може бути розв’язаною будь-яким відомим методом
лінійного програмування [15].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Новизна розробленого методу полягає у тому, що на основі комплексного
застосування теорій графів, дихотомії, методів аналізу та математичного
програмування синтезовано структурно-логічну модель відбору та розподілу за
множиною показників персоналу за результатами навчання, яка надає
можливості одночасно враховувати багатоцільові, нечіткі, кількісні і якісні
параметри та встановлює оптимальне співвідношення підготовленості й
компетентності персоналу для виконання професійних функцій за
призначенням. Напрямком подальших розвідок у зазначеному напрямку є
програмно-апаратна реалізація розроблених моделей та алгоритму.
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6.
ONLINE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC A NEW MODEL OF EDUCATION

ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 - НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-008

Introduction
The coronavirus pandemic has accelerated the development of online learning.
Students all over the world had to study remotely during the quarantine. All face-toface classes, including lectures, practical and even laboratory classes with virtual
counterparts, were transferred to the online environment. Teachers had to organize
the educational process through distance learning technologies based on various
methods of delivering electronic content and available communication tools for
students and teachers in the digital and educational environment. Therefore, all
possible resources of universities, partner universities, external providers of content
and services were used to conduct the educational process via the Internet. Many
universities were able to take advantage of free online courses from leading foreign
universities. The highest quality online course portals are: Coursera, EdX, Khan
Academy, FutureLearn, Academic Earth, Inversity and Open Culture. Coursera is
considered to be one of the most popular online educational platforms in the world. It
now has over 15 million users and provides access to 1,500 courses.
Universities have developed IT infrastructure, acceptable for their level of
development, scenarios for the implementation of distance learning, taking into
account available external resources, and requirements for the formats of the
educational process. Thus, each university has obtained its own set of tools and
scenarios for organizing learning in an online environment. At the same time, along
with the obvious challenges and problems, the new teaching format provided a wide
range of opportunities and prospects for changing and improving educational
systems.
6.1.The meaning of the concept “online learning”
The application of the online system in the educational process by higher
education institutions is especially relevant during a pandemic and a quarantine. The
changes that are taking place today attract more and more attention to the content and
organization of the educational process, the means of using digital technologies,
social and psychological features of interpersonal relationships: teacher-student,
student-student. Successful organization of online learning of students is its technical
and technological support [1].
Online learning is a mode in which the entire educational process is based on a
specific online platform: lessons and assignments, tests and assessments,
communication between a teacher and students. These can be services for higher and
secondary education, courses, workshops. The methods, the classes are structured on,
can be both traditional and completely customized [2]. All technical possibilities are
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used: video tutorials, animation, VR.
Let's consider the general types of online learning.
Lectures and video courses. Public lectures from the best universities in the
world are available online today on the basis of entire courses. These are lectures by
professors in several disciplines that millions of people are free to attend.
Massachusetts Institute of Technology suggests a free download of all of its courses
in English, including published lecture notes, exam papers, and homework for
students [3]. Many of the lectures are presented at the Institute's website as video
recordings. Harvard, Princeton, Yale, Stanford, California universities openly post
video lectures for everyone at their websites.
Seminars and online courses. The peculiarity of the “seminar” mode is the
possibility of practical training sessions when students can discuss the material of the
report or a lecture themselves and with the teacher. Students directly participate in the
discussion, make presentations themselves or with the teacher as the coordinator. The
topic is set in advance, the students prepare, and then the workshop starts. Seminars
and online courses are closely related. Their goal is to develop professional
discussion skills and consolidate the material. Webinars are also called web
conferences. They are online meetings of students and teachers in real-time with
presentations, work with documents, videos, images and other materials. Moreover,
each of the participants is at his workplace at the computer, just sitting in front of the
webcam [4]. A narrower type of web conference is a webinar when there is one
presenter, and the feedback is often limited to the exchange of messages through the
chat window. An example of a service for holding a web conference is Google
Hangouts where everyone can arrange their own conference. It is enough to have an
account and a webcam. Opportunities for seminars and entire online courses are very
wide today and used for distance learning.
Online training is another type of online learning. The purpose of online training
is the acquisition of new knowledge by a person and the development of practical
skills in any area of activity or obtaining communication skills in typical work
situations. There is enough workspace using a computer and Internet access to
participate in the training. Online trainings are also used at the universities as an
addition to part-time or full-time learning. Online trainings are especially popular in
corporate training systems because they allow reducing the cost of staff training [5].
Nowadays online learning is considered as part of distance learning where
students and teachers are at a distance, and communication is achieved through the
Internet. However, online learning can be both distance and blended learning. It is no
coincidence in the fact that the vast majority of educational institutions have
announced plans to implement Blended Learning when classic face-to-face classes
are supplemented by work at an online platform. The market for online learning is
very diverse – there are mass open online courses (Coursera, EdX, Udacity, Udemy),
educational platforms of general profile (Nearpod, Kahoot, Quizlet, Prezi, Padlet),
educational mobile applications (MobileApp) and training computers games
(Tinybop, ABCya, Ozobot, Puzzlets), tools for video conferencing, virtual classes
with teachers. The representatives of the global educational platform Udemy state
that the classes via video conferencing in Zoom are among the most popular.
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We can distinguish three components of blended learning technology: face-toface learning - classes in the traditional mode; self-study - search for information via
the Internet; online learning - interaction of students with each other and with the
teacher through information technology, such as Skype conferences, e-mail, etc. [6].
Nowadays, blended learning is implemented online, through synchronous and
asynchronous sessions. Synchronous and asynchronous e-learning is an online
learning environment where students are actively involved in their own training and
where learning activities and expectations are similar to those found in a traditional
classroom. Synchronous learning is online or distance learning that takes place in real
time. Students can ask questions and receive instant answers from their classmates or
teachers thanks to synchronous learning.
Lectures, practical classes, etc., take place at a certain time determined by the
schedule. Asynchronous learning, unlike synchronous learning, takes place through
online channels without real-time interaction. Thanks to asynchronous learning,
students have much more time to comprehend the material they are studying which
means that they are more likely to understand it more carefully. During asynchronous
learning, the lecture can be conducted offline.
Current trends in the development of the education system have led to the fact
that in recent years there has been an intensive process of updating the content of
learning, the transition from unitary to variable education. The teacher faces the
problem of choosing pedagogical concepts, technologies and methods. To solve this
problem it is necessary to find such mechanisms that would help teachers learn the
new content of education, new methods and types of educational work [7].
6.2.Pedagogical model of online learning course: advantages and
effectiveness
Universities are completing their curricula with online tools and are satisfied
with the results. The educational system has evolved into a huge industry with
hundreds of different approaches and methods. Full-time practical sessions were
replaced by online sessions with the help of well-known distance learning programs:
Webex, Adobe Connect, Elluminate, Zoom, Google Meet, Skype, and– the students
have the same assignments in a digital mode instead of written home tasks.
Studies in educational technology prove the fact that online learning is based on
a carefully structured and planned learning process. Barbara Means, Marianne Bakia
and Robert Murphy proposed the main parameters that must be considered when
creating a course, with alternative options for implementing online learning:
• learning model (exclusively e-learning, blended learning with a different ratio
of face-to-face and online modes, e-learning with the inclusion of webinars);
• the rate of mastering (learning at any convenient rate, the rate of mastering set
by the teacher, the set rate of mastering with the ability to complete part of the
course at an arbitrary rate);
• pedagogical technology (explanatory course, practice-oriented course,
research course, course for organizing joint collective activities);
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• the purpose of the assessment in the course (determining the student's
readiness for a new material, organizing adaptive learning, diagnosing the
achieved learning results, cumulative assessment system, identifying students
with low progress);
• the role of the teacher (active interaction with students online, little online
presence, absence of a teacher in the online environment);
• the role of the student (he reads and listens; solves problems and answers
questions, active experimentation through simulators and other tools,
interaction with other students);
• synchronization of interaction (only asynchronous, only synchronous, mixed
interaction mode);
• feedback (automated system feedback, feedback from the teacher or from
other students) [8].
The introduction of blended learning technology during the pandemic has
already proven its effectiveness in the study of various disciplines based on effective
pedagogical methods and techniques, as well as specially designed exercises, learning
tasks, social and psychological trainings with a skilful combination of distance
education.
Considering online exams, the most important thing for a university is to
transfer the content of the exam to the online mode. It means that changes are needed
to be related to the tasks themselves with the adaptation of the content of the tasks
and the mode of the answers, with a change in the conditions under which students
solve certain tasks. When using a distant mode, it is better to give assignments that
don’t require from the student only knowledge, but the ability to apply it for a
specific task quickly. It is easier to take exams online with proctoring the
development of e-learning.
Proctoring is a control procedure at an online exam or testing where the whole
process is supervised by an administrator – a proctor. He monitors the actions of the
student using a webcam and watches what is going on his computer monitor. This
technology allows you to confirm the identity of the candidate, assess his knowledge,
exclude crib notes and other tricks on the exam. Proctoring was used in America in
2008. The company ProctorU, which created this system, used proctoring to monitor
the exam remotely. Then the students were monitored by the administrator through a
webcam and independently recorded all violations. Since then technologies have
gone ahead. A lot of things have been automated and proctoring has begun to be
conducted in 3 ways: a human proctor - the administrator monitors the exam through
a webcam and records violations manually; auto-proctoring - the program
independently verifies the student's personality, monitors his behaviour, direction of
glance, analyzes sounds in the room, fixes violations on video and prepares reports;
person and program - a combined option [9].
The teacher's use of various electronic educational resources, which are an
integral part of online education, contributes to the formation of motivation and
readiness for learning. The use of information technologies in various modes of
organizing the educational process contributes to the creation of a comfortable
educational environment and enables students to plan and organize their activities
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independently. Experiments conducted by American psychologists have shown that a
shift in focus from behavioural regulation and academic success of students to how
students plan their educational process and how they are able to assess their
achievements and results independently leads to the fact that a larger percentage of
students cope with the task successfully and get involved in the process. As a result,
fewer outsiders remain [10].
Another advantage of e-learning is the reduction of time for the transfer of
knowledge and skills from the learning process to real life. The student has the
opportunity to gain not only knowledge but also the experience of applying
something new on simulated, but still realistic and clear examples if learning is
properly planned and based on pedagogical theories and concepts [11].
Correctly selected course materials, based on the goals and objectives of
learning and the characteristics of the educational process in the online environment,
will provide students with an educational result and positive feedback for the teacher.
Nowadays, when science and technology are developing more rapidly than ever,
the question of how rational it is to create new textbooks and manuals arises - every
year they are becoming outdated faster and faster. Therefore, educational literature is
increasingly being transferred to the online mode, and courses or tutorials (a tutorial
is a technique for creating individual training programs aimed at collective learning
of students, aimed at developing their communication skills and reflection) by
professional practitioners can be updated much more often, and it means that the
information will remain relevant for much longer.
Online education during quarantine has shown that the future has come and
schools and universities have moved to virtual learning. However, after months of
virtual learning, students and teachers are increasingly saying that it is necessary to
return to traditional methods or blended learning. In addition, it is necessary to get a
theoretical basis and practical skills, and learn from professionals through live
communication during online learning.
6.3. Prospects for the development of online learning in Ukraine
The education system around the world was stressed by quarantine. Teachers,
students and their parents experienced stress in online learning mode. Since the
universities were not ready for full-time distance learning, the transition took place in
an emergency mode. Teachers have never spent so much effort finding effective
distance learning models, but circumstances have made teachers to invest their
creative and professional potential in online learning.
Distance learning is the only way out to meet the challenges faced by university
teachers in a pandemic. In general, it is necessary to have strong motivation and selforganization for distance learning, because, as you know, distance learning is, above
all, self-education, i.e. the student's ability to work independently. Some students
think it is an advantage, and the others, on the contrary, consider it as a disadvantage
- everything depends on the person and his character [12].
The online learning industry in the world has become one of the fastest-growing
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and most promising ones. It became clear that it would develop rapidly. In Ukraine,
despite the fact that they started using the online mode a long time ago, in general,
the online education market is still in its formation stage. One of the first forms of
manifestation of such education was online courses for studying foreign languages.
At the moment, there are very few educational systems. Even the most high-quality
ones have sufficient technical support to make a quick transition to online learning.
The World Bank recommends a single portal to be used to host all programs,
applications, platforms and materials needed for teaching, as well as user guides for
students and teachers [13]. Thus, it is possible to bring education to a qualitatively
new level: only the best teachers and universities of our country can compete with the
lecturers of world universities. It is necessary to establish international cooperation
for the exchange of educational online resources for the further development of
online learning. E.g. it is possible to use free podcasts and applications, such
resources as Project Gutenberg (gutenberg.org), Open Library (openlibrary.org), etc.,
join professional online communities [14]. During a pandemic, in order to transfer
educational institutions to an online mode, our country had to create an infrastructure
for organizing the process. It, as well as the acquired experience of distance work,
will continue after the end of the epidemic, which will lead to an increase in the share
of online education. It will also contribute to the spread of the principle of continuous
improvement of their knowledge and skills.
Online learning will allow education to go beyond university walls, and
knowledge will become available to more people. Short online courses will be able to
be useful for students with complex specialities at the stage of selection, and mobile
solutions will make it easier to integrate into the educational environment due to the
ability to be engaged in learning at any time. An artificial intelligence will be able to
create individual training programs at a more advanced level, adjusting to the
personal characteristics of the student, so that he ultimately achieves the best result.
Ukraine has its own online education platform Prometheus, which hosts not only
domestic courses but also the translation of the best foreign programs. Prometheus is
the closest to Coursera and EdX. Here long-term academic courses of universities in
the world and Ukraine are collected. There are their own deadlines, types of control,
and it is also possible to obtain a certificate on completion of the course. Another
Ukrainian educational online platform is Eduget. The site has about 40,000 monthly
users, and its content ranges from preparation courses for external testing to hands-on
professional development courses. Thus, you can find lectures and classes on
marketing, IT, English, management and other subjects from practising teachers on
Eduget. Perhaps, Ukraine will follow the example of the world-leading universities,
which have announced plans to introduce blended learning.
Modern world dictates its conditions to us. We get used to adapting and
changing modes of learning. It is important to focus on recipient audiences: the
behaviour of students in the process of understanding information, the choice of
materials and channels of information, assessment, expectations and tasks for
knowledge formation [15]. Obviously, the future education is connected with the
introduction of new technologies and services that allow learning online without
losing quality.
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Сonclusion
Higher educational institutions and the entire education system as a whole, have
passed a serious test on the effectiveness of their work. Online learning will not
completely replace classical full-time education. The coronavirus pandemic has
shown the possible effectiveness of digital part of the training which will make
learning more flexible, personalized and improved in the future. The transition to
online learning helped universities, teachers, students and authorities to see new
opportunities and gain a new positive experience.

MONOGRAPH

65

ISBN 978-3-949059-15-5

Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021

Part 7

KAPITEL 7 / CHAPTER 7.
THE EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL
PRACTICE IN THE PERIOD OF DISTANCE LEARNING BY ICT

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЗАСОБАМИ ІКТ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-042

Введення
Сучасний розвиток суспільного життя в умовах стрімкого проникнення
короновірусної інфекції COVID-19 в 2019-2021 роках, спричинив динамічне
проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери
життєдіяльності особистості та зумовив пошук нових підходів до організації
освітнього процесу, а й згодом перехід до дистанційної форми навчання. У
зв’язку з цим активне впровадження комп’ютерних та телекомунікаційних
систем, елементів мобільного навчання почали відігравати провідну роль в
організації сучасного освітнього процесу. Адже, інформаційно-комунікаційні
технології навчання забезпечують не тільки гіпермедійну презентацію
навчальної інформації, але й є ефективним та швидким засобом інтерактивної
взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу.
В сучасних умовах актуальності набуло й питання організації педагогічної
практики студентів в дистанційному режимі, адже вона є невід’ємною та
обов’язковою освітньою компонентою, яка забезпечує формування
професійних компетентностей майбутнього педагога. Перед керівниками
практики та методистами постали надзавдання:
- адаптувати програми педагогічних практик до сучасних умов;
- підвищити у здобувачів освіти внутрішню мотивацію до майбутньої
професійної діяльності;
- удосконалити навички інформаційної культури та формувати цифрову
грамотність майбутніх вчителів початкової школи;
- навчити орієнтуватися в широкому потоці інформації та підборі
ефективних форм і методів навчання;
- охарактеризувати
функціональні
можливості
застосування
різноманітних інформаційних засобів для навчання школярів;
- створювати освітнє середовище, в тому числі інтелектуальне та
інтерактивне, яке буде безпечним для всіх учасників освітнього процесу.
Ми повністю погоджуємося з науковою думкою І. Савченко, яка
стверджує, що «сьогодні ефективним засобом підвищення якості професійного
навчання виступають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), що
зумовлюється гіпершвидкою трансформацією постіндустріального суспільства
в інформаційне співтовариство, в якому виробництво і споживання інформації є
найважливішим видом діяльності, а інформація визнається найціннішим
ресурсом. Саме воно надає сьогодні особистості більших можливостей щодо
підвищення власного загальнокультурного і професійного рівня особистості
упродовж усього життя» [8, С. 68].
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7.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Психолого-педагогічні дослідження та методичні питання використання
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої
освіти, а саме під час професійного становлення майбутніх вчителів початкової
школи, упродовж останніх десяти років набуло актуальності. Значної уваги у
своїх дослідженнях, питанню інформатизації освітнього процесу та
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, приділяли видатні
українські та зарубіжні педагоги В. Биков, Р. Гуревич, А. Гуржій,
О. Співаковський [9], Л. Петухова [5], В. Коткова [2], С. Сисоєва, О. Спірін.
Питанню організації, змісту та навчально-методичного забезпечення
педагогічної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова
освіта присвячені роботи О. Кислої, Н. Стрілецької, Н. Іванової, Т. Грінь та ін.
[11, С. 165].
Однак,
проблемі
організації
педагогічної
практики
засобами
інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційній формі, на нашу думку,
приділено недостатньо уваги.
Нормативно-правовою базою для розробки програм та організації і
проведення педагогічної практики здобувачів освіти є Державний стандарт
початкової загальної освіти (2019 р.) [1], Галузевий стандарт вищої освіти (2016
р.) [10], Освітньо-професійні програми підготовки вчителів початкової школи
(2020) [4], Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України (1993 р.) [3], Положення про проведення практики студентів
Херсонського державного університету (2017 р.) [6].
7.2. Виклад основного матеріалу.
Практична підготовка майбутніх вчителів початкової школи на
педагогічному факультеті Херсонського державного університеті є
неперервною протягом усього терміну навчання. Педагогічна практика
починається з першого року навчання, тривалість кожного виду практики
поступово збільшується у зв’язку з ускладненням завдань практики та
поглибленням теоретичної та методичної підготовки студентів.
Головним засобом інформаційної підтримки проходження педагогічної
практики студентів було створення на спеціалізованому сайті факультету
вкладки «Педагогічна практика». Метою створення даної вкладки є
забезпечення методичної, теоретичної та інформаційної підтримки студентівпрактикантів як денної форми навчання так і заочної, які зазвичай проходять
практику за місцем постійного проживання, яке дуже часто знаходиться далеко
від закладу вищої освіти. Відповідна вкладка вміщує необхідні документи для
проходження педагогічної практики: програми практик, методичні
рекомендації до виконання програмових завдань та форму електронного
щоденника студента-практиканта. Також, окрім вкладки створено групу в
Вайбер, учасниками якої були здобувачі, керівники від закладу вищої освіти та
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керівники практик від бази (ЗЗСО). Це дало змогу забезпечити інформаційну
підтримку студентів під час проходження педагогічної практики та здійснювати
зворотний зв'язок студентів з керівниками практики.
Використання на підготовчому етапі до педагогічної практики Googleтаблиць (рис. 1.1), дало змогу здійснити швидкий розподіл студентів за базами
практики, а засобами електронного листування було здійснено зв'язок з
керівництвом закладів загальної середньої освіти.

Рис. 1.1 Google-таблиця для розподілу студентів на бази педагогічної
практики
Перед початком практики було проведено настановну конференцію в
дистанційному режимі засобами платформи ZOOM, яка дає можливість
проведення конференц-зв’язку в онлайн-режимі. Метою проведення
конференції є ознайомлення з завданнями-практики, проведення інструктажу
здобувачів вищої освіти щодо безпеки життєдіяльності, ознайомлення з
дотриманням карантинних вимог та соціальної дистанції, а також
консультування щодо складання календарного графіку проходження
педагогічної практики.
Програми педагогічних практик було реструктуризовано та адаптовано до
дистанційного освітнього процесу як закладу вищої освіти так і закладів
загальної середньої освіти. Програмові завдання було переорієнтовано таким
чином, щоб здобувач освіти міг їх виконати віддалено (дистанційно)
використовуючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Так,
наприклад, якщо практикант досліджував нормативно-правову базу школи та
документацію вчителя початкових класів йому безпосередньо надавалося
посилання на документ або файл, який розміщено на офіційному сайті
Міністерства освіти і науки України або ж на офіційному сайті закладу освіти
до якого розподілено практиканта.
Одним з основних завдань навчальної практики студентів молодших
курсів було написання стенограми до переглянутих уроків. Відповідно, до
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початку практики методистами факультету було підібрано збірку кращих
онлайн-уроків вчителів початкової школи України та надано посилання
практикантам, які їх переглядали та за визначеною схемою оформили
конспекти розгорнутих стенограм. Зворотний зв’язок керівника практики та
практиканта встановлювався засобами електронного листування та вайбер
групи.
Також в період практики студенти молодших курсів створювали проєкти
«Портрет сучасного вчителя початкової школи», оформлювали теки
дидактичних та розвивальних ігор для учнів початкових класів. Всі ці завдання
сприяли розвитку мотивації до майбутньої професійної діяльності,
удосконаленню навичок професійної самопідготовки та формування уявлення
про вчительську професію та специфіку організації освітнього процесу школи в
сучасних умовах.
Однак, ключовим завданням практики, ми вбачали, створення
здобувачами-практикантами персональних сайтів, за допомогою яких було
висвітлено результати виконаних завдань студентом-практикантом. Метою
створення сайтів є вміння презентувати свої здобутки, підвищення цифрової
компетентності здобувачів, знайомство з методикою сайтобудування та
можливостями, які він надає для роботи з учнями початкової школи, а також в
майбутньому ускладнення цього завдання – створення електронного портфоліо
вчителя.
Задля виконання цього завдання для здобувачів вищої освіти було
розроблено методичні рекомендації з покроковою інструкцією, щодо створення
персонального сайту. Для того, щоб створити особистий сайт студенту
необхідно наявність акаунту Google. Служба Google Sites має безкоштовний
хостинг для створення власних сайтів. Обмеження на розмір сайту - 100 МБ.
Google Sites дуже зручні та зрозумілі для новачків, якщо у них зовсім немає
досвіду сайтобудування. На сайт практиканти могли завантажувати текстові
документи, створювати таблиці, презентації або форми для опитування учнів та
батьків, використовуючи Google Docs, відеоролики з YouTube, мали змогу
розміщувати календар і карти Google і використовувати велику кількість
готових гаджетів з Google [7].
В структурі сайту студентам пропонувалося створити наступні сторінки
(вкладки) сайту:
- Головна сторінка;
- Персональні відомості;
- Мої досягнення;
- Нормативно-правова база вчителя початкової школи;
- Стенограми уроків;
- Відеоуроки;
- Творчі проекти.
В результаті виконання наданої здобувачам інструкції щодо створення
персонального сайту здобувач отримав власний сайт в мережі Інтернет. Сайт
створений студентом відображався на сторінці sites.google.com в розділі «Мої
сайти» (Рис. 1.2). Студенти за бажанням мали змогу вносити зміни та
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оновлення до свого сайту, оскільки являлися його адміністраторами. Посилання
на персональний сайт було подано керівникові практики та вчителеві, що дало
змогу проаналізувати виконані завдання практикантом та здійснити експертну
оцінку.

Рис. 1.2 Приклади персональних сайтів здобувачів вищої освіти
Відповідно до впровадженої програми практики, нові вимоги було
розроблено й до оцінювання досягнень студентів за результатами проходження
практики та здійснено розподіл балів, що присвоювалися за виконання того чи
іншого завдання практикантами (Таблиця 1.1).
Таблиця 1.1
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві вищої освіти
Програмові завдання
Академічний
Бали
контроль
День 1.
Ознайомлення із організаційно-методичними аспектами роботи закладу
загальної середньої освіти, вивчення особливості його функціонування
- Ознайомлення зі Статутом школи та річним
планом роботи школи на поточний навчальний рік.
- Ведення «Щоденника практики».
- Розробка Паспорта закладу загальної середньої
освіти.
- Створення персонального сайту майбутнього
вчителя початкової школи.

Щоденник практики
Паспорт закладу загальної
середньої освіти
Персональний сайт

- Аналіз нормативно-правової бази вчителя
початкової школи.
- Схема тексту інструкції до однієї рухливої гри.
- Ведення «Щоденника практики»

Щоденник практики
Текст-інструкція однієї
рухливої гри для школярів.

- Аналіз організації освітнього середовища класної
кімнати.

Щоденник практики
Одна розгорнута
стенограма уроку

від 0 до
20 балів

День 2.
Аналіз нормативно-правової бази вчителя початкової школи
від 0 до
10 балів

День 3.
Ознайомлення з особливостями організації освітнього середовища класу
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Заповнена форма
організації освітнього
середовища класної
кімнати.

День 4.
Вивчення специфіки роботи та функцій (професійних обов’язків) вчителя
початкової школи
Щоденник практики
- Аналіз «Професійного стандарту вчителя

початкових класів закладу загальної середньої
освіти».
- Скласти «Портрет сучасного вчителя початкової
школи».
- Написання однієї розгорнутої стенограми
переглянутого онлайн-уроку.
- Ведення «Щоденника практики».

Одна розгорнута
стенограма уроку
Портрет сучасного вчителя
початкової школи.

- Підготувати творчий проект «Я - майбутній
вчитель початкової школи».
- Ведення «Щоденника практики».

Щоденник практики
Посилання на
персоніфікований сайт
студента-практиканта.
Творчий проект «Я майбутній вчитель
початкової школи».

від 0 до
20 балів

День 5.
Створення персоніфікованого сайту майбутнього вчителя початкової
школи
від 0 до
15 балів

Підсумкове оцінювання

Звітна документація, презентація творчого проекту
та персонального сайту здобувачем на підсумковій
конференції з практики.

Тека звітної документації
Творчий проект з практики
Презентація персонального
сайту студента

від 0 до
15 балів

Разом: 100 балів
Після проходження студентами педагогічної практики нами було
проведено опитування студентів в якому приймало участь 84 респонденти ІІ та
ІІІ курсів спеціальності 013 Початкова освіта педагогічного факультету
Херсонського державного університету. За результатами анкетування 100%
практикантів можуть користуватися сайтом педагогічного факультету, а саме
вкладкою «Педагогічна практика». 86,9 % респондентів визнали, що завдання
дистанційної практики були цікавими та достатньо легкими у виконанні, дали
змогу підвищити інформаційну та цифрову компетентність. Лише 13,1%
студентів визнали, що в них виникали труднощі з виконанням програмових
завдань практики, а однією з причин називали відсутність доступу до мережі
Інтернет у віддалених районах області.
Також, в межах нашого дослідження, здійснено опитування викладачівкерівників практики з приводу наповнення програм практики адаптованими
завданнями дистанційного формату. Таким чином, 89,9% викладачів
відзначають, що вкладка «Педагогічна практика» та створення персональних
сайтів здобувачами є необхідними елементами організації педагогічної
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практики й лише 10,1 % керівників практики дотримуються нейтральної думки.
Та 100 % викладачів вважають, що комп’ютерні технології міцно ввійшли в
освітній процес й сучасному вчителеві не можна обійтися без їх застосування та
впровадження.
Висновки
Таким чином, на підставі відсоткового співвідношення ми можемо
стверджувати, що здобувачі вищої освіти, викладачі-керівники практики та
вчителі закладів загальної середньої освіти отримали можливість інформаційної
підтримки педагогічної практики, відкритий доступ до педагогічної інформації,
що дало змогу підвищити якість практичної підготовки майбутніх учителів
початкової школи. У практикантів з’явилася можливість персоналізувати свої
результати практики засобами ІКТ технологій. Створено інструментарій для
інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу викладачів ЗВО –
студентів-практикантів – вчителів ЗЗСО.
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8.
THEORETICAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY: SOCIOPSYCHOLOGICAL ASPECT

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-020

Введение
Ведущая роль в современном обществе принадлежит деятельности,
возникшей и развивающейся на основе труда. Понятие деятельности имеет
статус общенаучной категории. Она изучается в рамках многих наук:
экономике, педагогике, социологии, инженерных дисциплинах, философии,
физиологии, психологии и др. В общем виде она определяется как
специфическая человеческая форма отношений к окружающему миру и
характеризует способ включения личности в существующую структуру
общественного
разделения
труда.
Это
философское
определение
специфическим образом конкретизируется в каждой из наук, изучающих
деятельность, а необходимость синтеза получаемых в них знаний обозначается
как принцип комплексности в изучении деятельности.
8.1. Сущность и структура профессиональной деятельности
В энциклопедическом словаре по психологии труда содержание термина
«деятельность» определено как взаимодействие человека и окружающей среды,
в которой человек сознательно и целеустремленно изменяет мир [45].
Основным видом деятельности человека является трудовая деятельность,
направленная на создание материальных и духовных ценностей. Трудовой
процесс – основа существования человека в обществе – связан с напряжением
физических и психических качеств человека, поэтому особенности
профессиональной деятельности предъявляют разные требования к ним.
Важной разновидностью трудовой деятельности человека является
профессиональная деятельность, которая трактуется как род трудовой
деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических
знаний, практических навыков и необходимых качеств, приобретенных в
результате специальной подготовки и опыта работы [36].
В. А. Бодров определяет профессиональную деятельность как основную и
конкретную форму трудовой активности человека, которая занимает
значительный период жизненного пути и играет существенную роль в его
жизнедеятельности, социальном развитии, самореализации и самоутверждении
[34].
Существующие разработки по вопросу исследования профессиональной
деятельности позволяют утверждать, что профессиональная деятельность
человека имеет единую общую психологическую структуру, но разный состав
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компонентов, которые ее дополняют, что предопределяется конкретной целью
деятельности, способами ее достижения и т.п. [19, 27, 28, 32, 37, 41].
В качестве психологической структуры профессиональной деятельности
учеными предлагаются разнообразные последовательности ее составляющих:
потребность – осознание – мотивация – решение – установка – действие
(Д. А. Кикнадзе); необходимость – потребность – заинтересованность – цель –
воля (А. Г. Здравомыслов); цель – мотив – средство – результат
(К. К. Платонов) [32].
В свою очередь, Г. В. Суходольский считает, что психологическая
структура деятельности должна содержать такие компоненты, как: потребность,
направленность, мотив, цель, результат, оценка [37].
Тем не менее, по мнению ведущего советского ученого Б. Ф. Ломова
психологическая структура деятельности содержит следующие компоненты:
мотив, цель, планирование деятельности, переработка текущей информации,
оперативный образ, принятие решения, действия, проверка результатов и
коррекция действий. Разработанная им концепция системного подхода в
психологии
существенно
повлияла
на
развитие
проблематики
психологического содержания деятельности. В ней определена система
психологических категорий, в частности личность, деятельность, отображение
и т.п., которая обусловливает закономерности формирования субъекта труда и
его активности. Важным моментом отображения активности субъекта является
его профессиональная пригодность, которая, по мнению автора, служит
системным качеством субъекта [5, 28, 29].
Известный ученый В. Д. Шадриков в концепции системогенеза
профессиональной деятельности осуществил сведение основных структурных
компонент профессиональной деятельности, к которым он отнес мотивы, цели,
программы, восприятие информации, принятие решений, профессионально
важные качества [41], в единую структуру. Эта концепция выступает как
единство системного, генетического и психологического изучения
деятельности. В ней формируется представление об идеальном объекте
психологического анализа деятельности как системы представлений о
структуре ее составных. Ученый показал, что процесс овладения
профессиональной деятельностью не является аддитивным, в том смысле, что
сначала формируются одни ее составляющие, а потом другие. Деятельность
будто закладывается вся целиком, но в не развитой форме. При этом, развитие
каждой из ее составляющих на определенном этапе освоения деятельности
достигает лишь того уровня, который является достаточным для обеспечения
этого этапа [23, 42].
Опираясь на методологию системного подхода, В. Д. Шадриков
предложил осуществлять анализ профессиональной деятельности на таких
уровнях: личностно-мотивационном – изучение системы потребностей
личности с одной стороны, и возможностей к их удовлетворению, заложенные
в особенностях профессии, – с другой; компонентно-целевом – выяснение цели
и значения каждого действия, каждой операции в общей структуре
профессиональной деятельности; структурно-функциональном – изучение
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принципов организации и механизмов взаимодействия отдельных действий в
целостной структуре деятельности; информационном – выявление тех
признаков, ориентируясь на которые специалист выполняет трудовое действие;
психофизиологическом – изучение физиологических систем, опосредствующих
деятельность; индивидуально-психологическом – изучение самого субъекта
деятельности [43].
Весомое место в проблематике анализа деятельности и выяснении ее
структуры занимает подход, предложенный А. В. Карповым и имеющий
название структурно-морфологической парадигмы психологического анализа
деятельности. Согласно этому подходу основным структурным компонентом
деятельности выступает действие, а организация деятельности в целом
трактуется как иерархия систем действий разного уровня сложности [16, 17].
Наиболее полно, на наш взгляд, этот подход раскрыт в психологический теории
деятельности А. Н. Леонтьева, согласно которой деятельность имеет три уровня
организации: уровень операций, уровень действий, уровень автономной
деятельности. Операция – одна из составляющих деятельности,
определяющаяся условиями выполнения действия и являющаяся способом ее
выполнения. Одна и та же операция может входить в структуру разных
действий. Действие – это основная единица структуры деятельности,
представляющая собой произвольную активность, направленную на
достижение осознаваемой цели. Высший уровень структуры деятельности
занимает самая деятельность, соотносящаяся не с целями и тем более не с
условиями их достижения, а непосредственно с мотивами личности, с системой
ее доминирующих потребностей [25].
Известный специалист Г. В. Ложкин, дополняя и обобщая взгляды
исследователей указанной проблематики, отмечает, что психологическая
структура деятельности включает функциональные блоки, компоненты или
подсистемы, в состав которых входят: мотивы, цели и программа деятельности;
информационная основа деятельности; принятие решений и познавательные
процессы; психомоторные процессы и рабочие движения; профессионально
важные качества [27].
Анализируя литературные источники, следует отметить, что в
современной науке, особенно в психологии, разработан ряд концепций
профессиональной деятельности, направленных на раскрытие ее содержания,
отдельных компонентов и требований, которые выдвигаются со стороны этой
деятельности к личности.
К наиболее известным, на наш взгляд, относится разработанная авторским
коллективом в составе Г. М. Зараковского и В. И. Медведева концепция
психолого-физиологического содержания деятельности, которая определяет ее
четырехкомпонентный состав. Интенционный компонент, по мнению авторов,
обеспечивает формирование цели деятельности через «определенные
потребности» и актуализацию мотивов. Операционный компонент
представляет собой процесс преобразования информации и энергии,
направленный при посредничестве деятельности на ее предмет. Активационнорегуляторный компонент, который с помощью специфичной и неспецифичной
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активации, а также волевых усилий, руководит процессами, протекающими в
обеих названных компонентах. При этом базовый компонент содержит в себе
функциональные процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организма,
регуляцию его функций в соответствии с характером деятельности [14].
Важное значение для изучения деятельности и профессиональной
пригодности к ней имеют работы О. А. Конопкина, связанные с обоснованием
механизмов осознанной регуляции деятельности, где значительную роль в
процессе саморегуляции деятельности и достижения заданного уровня
профессионально важных качеств выполняет цель деятельности, принятая
субъектом. Она отображает не только реальный или идеальный результат
трудового процесса, но и нормативный уровень ее достижения для конкретного
субъекта, который, в свою очередь, характеризует уровень профессиональной
пригодности [40].
В пределах развития психологической теории деятельности большое
значение
приобретает
изучение роли
состояния
психических
и
физиологических функций организма человека в обеспечении его
профессиональной надежности. Исследования, проведенные В. А. Бодровым,
свидетельствуют о том, что состояние функциональных систем организма,
степень развитости и реактивности профессионально важных функций и
качеств человека непосредственно или опосредованно влияют на уровень его
трудоспособности. Между функциональным состоянием и надежностью
деятельности существует непосредственная причинно-следственная связь,
которая и определила использование понятия «функциональная надежность»
человека в системе деятельности. Указанное свойство проявляется в
адекватном требовании деятельности к уровню развитости профессионально
важных качеств и механизмов их регуляции в нормальных и экстремальных
условиях [19].
Важной особенностью некоторых видов деятельности является
необходимость
одновременного
выполнения
нескольких
операций,
направленных на решение разных задач, так называемая «соединенная
деятельность». Очевидным является тот факт, что профессиональные качества,
оцениваемые по критериям успешности выполнения каждой из задач отдельно,
при «соединенной деятельности» не всегда являются такими как при
выполнении отдельных задач. Особой актуальности указанный вид
деятельности приобретает для условий особых и экстремальных ситуаций [23].
Разработанное В. В. Чебышевой положение о роли тренировки,
профессионального опыта в развитии механизмов соединенной деятельности, в
частности в формировании «единых функциональных комплексов»
разнообразных структур интегрального психического образа, отображает
взгляд на динамичность процесса регуляции этого вида деятельности,
взаимодействие и объединение элементов психологической структуры
отдельных задач. Соответственно, профессиональные качества личности,
значащие для выполнения соединенной деятельности, формируются на основе
психологической системы деятельности, которая существенно отличается от
системы деятельности каждой из задач отдельно [40].
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Изучение психологического уровня регуляции субъектно-объектных
взаимосвязей в процессе трудовой деятельности позволяет субъектный подход,
разработанный Е. А. Климовым. Он рассматривает труд в качестве
функциональной психической системы, центральным звеном которой является
личность. Этот подход направлен на познание психологической сущности
труда индивида, осуществляющего конкретную социально значимую
деятельность. Концепция субъективного подхода обеспечивает познание сугубо
индивидуальных процессов психики, актуализируемых человеком в трудовой
деятельности, а также особенностей формирования когнитивных, личностных и
эмоционально-волевых регуляторов, обеспечивающих адекватную реализацию
субъекта в деятельности [23].
Не менее важным условием регуляции деятельности является разработка
алгоритмов подготовки и принятия решений. Весомый вклад в этом
направлении сделал советский ученый А. В. Карпов [17], выделивший три
способа подготовки и принятия решения в зависимости от условий
неопределенности выбора: принимается максимальный критерий преимущества
полностью детерминированного решения; при значительном дефиците времени
и информации минимизируется критерий преимущества; в условиях неполной
информации устанавливаются инвариантные ситуации деятельности, которые
однозначно определяют конкретную программу действий. По мнению ученого,
любое решение предусматривает необходимость обратной связи с его
результатом. Лишь в этом случае деятельность может быть эффективной и
результативной, появляется возможность изучения и накопления опыта
профессиональных решений.
Положение о личностном подходе при изучении профессиональной
деятельности и, в частности, динамики развития личности, достаточно
обоснованное в работах К. А. Альбухановой-Славской [1], Б. Г. Ананьева [3] и
др., позволяет реализовывать представление об особенностях проявления
внутренних факторов деятельности и их роли в регуляции процессов развития
личности, ее профессионализации, адаптации к деятельности и управлению
трудовым процессом [34].
Значимой для рассмотрения профессиональной деятельности и субъекта в
ней представляется нам субъектно-деяльностная теория, согласно которой
личность в результате присоединения к процессу деятельности, общения и
других видов активности приобретает специфические свойства и качества
самоорганизации, саморегуляции, самоконтроля, согласованности внешних и
внутренних условий активности, координации всех психических процессов,
состояний и свойств с объективными и субъективными условиями своей
активности, и, в частности, профессиональной деятельности.
Характер профессиональной деятельности, качество выполнения и ее
конечный результат в значительной мере зависят от мотивов и целей этой
деятельности. Основная функция мотивов – мобилизация способностей,
функциональных возможностей, профессионального опыта личности на
достижение поставленной цели, результатов деятельности. Для мотивации
поведения личности ведущую роль играет характер познавательных,
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социальных и других проблем – степень их конкретности, и личной значимости
[5].
Следует также добавить, что на современном этапе развития науки при
изучении и анализе профессиональной деятельности широко используется
акмеологический подход, сущность которого заключается в создании модели
субъекта работы, методики исследования, формировании и реализации его
потенциала [9].
Таким образом, как свидетельствует проведенный теоретический анализ,
центральной идеей исследования профессиональной деятельности является
выяснение требований этой деятельности к ее субъекту и его качествам, а
психологический анализ, при этом, рассматривается как средство их
обоснования.
На основе проведенного анализа сущности и структуры профессиональной
деятельности выяснено, что профессиональная деятельность определяется как
род трудовой деятельности человека, который владеет комплексом
специальных теоретических знаний, практических привычек и необходимых
качеств, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы.
Психологическая структура профессиональной деятельности выступает
как единство разных психических компонентов и взаимосвязей между ними. В
качестве основных функциональных компонентов профессиональной
деятельности исследователи и специалисты выделяют: мотивы, цели,
переработку информации, принятие решения, действия, профессионально
важные качества.
Каждый из этих компонентов представленный на одном из трех уровней
профессиональной деятельности: операции, действия и сама деятельность.
Для изучения и оценки профессиональной деятельности, как
свидетельствует проведенный анализ, важно рассмотреть совокупность, а также
степень развитости необходимых качеств и свойств ее субъекта, поскольку
любая деятельность реализуется на базе системы его профессионально-важных
качеств (ПВК), которая представляет собой целостный набор взаимосвязанных
субъективных свойств, специфических конкретной профессиональной
деятельности.
8.2. Определение роли и места профессионально важных качеств в
структуре профессиональной деятельности
В формировании системы деятельности особое место принадлежит
профессионально важным качествам, которые определяются как некоторые
качества субъекта, включенные в процесс деятельности и обеспечивающие
эффективность
ее
выполнения
по
определенным
параметрам
производительности, качества работы и надежности [44].
Анализ литературных источников свидетельствует, что проблематике
профессионально важных качеств специалистов в разных областях
профессиональной деятельности посвящено большое количество научных
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работ, накоплен значительный багаж знаний, доказательством этого являются
основательные исследования В. А. Бодрова, В. Ф. Ванды, Б. А. Душкова,
Э. Ф. Зеера, А. В. Карпова, Е. А. Климова, Б. Ф. Ломова, М. С. Корольчука,
А. Н. Леонтьева, Г. В. Ложкина, С. Д. Максименка, С. П. Мосова,
О. Р. Охременко, В. Ф. Рубахина, В. В. Стасюка, В. Д. Шадрикова,
Г. П. Щедровицкого и др.
По мнению В. Д. Шадрикова профессионально важные качества
определяются как индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие
на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К профессионально
важным качествам он относит также и способности [42].
В. Л. Марищук отмечает, что под профессионально значащими
качествами, как правило, понимают динамические черты личности, отдельные
психические или психомоторное свойства, а также физические качества,
отвечающие требованиям определенной профессии к человеку и оказывающие
содействие успешному овладению этой профессией [31].
М. С. Корольчук под профессионально важными качествами понимает
качества личности, обеспечивающие выполнение профессиональных задач в
экстремальных и повседневных условиях и определяемые отдельно для каждой
группы специальностей. Кроме того, отмечает ученый [22], изучая требования
профессий к личности, их можно обобщить по уровням специальности и
представить полную иерархию групп ПВК специалистов в таком виде:
качества, необходимые любому современному специалисту; качества,
профессионально важные для выпускников всех учебных заведений (любого
руководителя); качества, общие для руководителя того или иного направления
деятельности; качества, отображающие своеобразность работы руководителя
определенного профиля профессиональной деятельности (командного,
инженерного); специальные качества, специфические только для какого-то вуза
(конкретного специалиста).
По мнению авторского коллектива в составе А. В. Батаршева,
И. Ю. Алексеевой и Е. В. Майоровой профессионально важные качества
следует рассматривать как индивидуальные свойства субъекта деятельности,
необходимые и достаточные для реализации этой деятельности на нормативно
заданном уровне [6].
А. С. Борисюк обращает внимание на то, что под профессионально
значащими качествами необходимо понимать ряд важных качеств специалиста,
оказывающих содействие успешному выполнению его профессиональной
деятельности, эффективному решению профессиональных задач, личному
профессиональному росту и совершенствованию [7].
Э. Ф. Зеером обоснована необходимость перенесения акцентов с
профессиональной компетентности на профессионализм, который, кроме
широкого круга профессиональных знаний и умений, учитывает также
профессионально
важные
качества,
позволяющие
обеспечить
профессиональную самореализацию человека и поддержку его личностного и
профессионального роста [15].
Исследуя данную проблематику, можно сделать вывод о том, что
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значительное количество исследователей и специалистов считают, что
профессионально
важные
качества
могут
выступать
в
форме
профессиональных требований к личности [5, 7, 20, 21, 22, 23, 27, 31].
Так, например, Е. А. Климов настаивает на том, что труд эффективен в том
случае, если индивидуальные личностные качества субъекта отвечают
требованиям, выдвигаемым к нему самой профессией [20, 21].
И. П. Подласый, основательно изучая ПВК педагога, утверждает, что
профессионально значимыми качествами преподавателя являются человеческие
качества, а именно: человечность, доброта, порядочность, ответственность,
щедрость, объективность, уважение, и т.п. [33].
А. С. Борисюк доказывает, что совокупность ПВК определяет
профессиональную компетентность будущего специалиста и выделяет
профессионально значащие качества медицинского психолога: мотивационноценностные, когнитивные, эмоционально-волевые, морально-регулятивные,
коммуникативные [7].
А. С. Губарева, исследуя психологические особенности формирования
профессиональной компетентности работников органов внутренних дел (ОВД),
подчеркнула, что система профессионально важных качеств работника ОВД
представляет
собой
комплекс
необходимых
эмоционально-волевых,
регуляторных, характерологичных, коммуникативных и интеллектуальных
качеств, чье содержание определяется типом деятельности [13].
Определяя роль и место ПВК в структуре профессиональной деятельности,
можно указать, что большинство исследователей [5, 27, 42 и др.] отмечает их
ведущее место. В частности, В. Д. Шадриков подчеркивает, что важнейшими
составляющими психологической системы деятельности человека являются ее
качества. Их развитие в процессе профессионального становления приводит к
формированию профессионально важных качеств [42].
Г. В. Ложкин и Н. И. Повякель также заостряют внимание на том, что в
психологической системе деятельности особое место принадлежит ПВК,
выступающим как внутренние характеристики человека [27].
Результаты
проведенного
анализа
литературных
источников
свидетельствуют о том, что значение ПВК в успехе освоения и реализации
профессиональной деятельности определяется тем, что в них проявляются все
основные
характеристики
структуры
личности,
определяющие
психологические особенности системы профессиональной деятельности [5, 27].
С
одной
стороны
ПВК
являются
предпосылкой
эффективной
профессиональной деятельности, а с другой, они сами совершенствуются в ней.
С позиции системного подхода, любая деятельность реализуется на базе
системы ПВК, а это значит, что, во-первых, каждая деятельность нуждается в
некоторой определенной совокупности ПВК, а во-вторых, эта совокупность не
задана в готовом виде, а формируется у субъекта в ходе освоения им
деятельности [12, 18, 42].
Выделяют две категория ПВК: качества, характеризующиеся
непосредственной связью с параметрами деятельности и обозначаемые как
ведущие; качества, имеющие наибольшее количество внутрисистемных связей,
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и соответственно, занимающие центральное место во всей системе качеств и
обозначаемые как базовые. Именно базовые качества, по убеждению
А. В. Карпова, представляют собой основу для формирования подсистемы ПВК
в целом. Вокруг них и на их базе объединяются, структурируются все другие
качества субъекта, необходимые для обеспечения деятельности или ее
отдельных функций. Поэтому, отмечает ученый, ПВК являются
структуроформирующими для любой деятельности.
Для некоторых видов деятельности необходимо выделять не только ПВК,
выступающие такими в обычных условиях ее выполнения, а также и те,
которые необходимы в условиях экстремальных ситуаций, поскольку такие
условия требуют от человека иных качеств и свойств, чем те, которые
необходимы при обычных условиях [23]. Для экстремальных условий, как
свидетельствует анализ, не только характерны иные ПВК, но и другие системы
ПВК в целом.
Анализируя литературные источники по избранной проблематике, можно
выделить ряд подходов, с помощью которых исследователи систематизируют
ПВК и в основу которых положены разные классификационные признаки.
Наибольшее распространение, на наш взгляд, приобрело распределение ПВК на
общие и специальные [22, 31]. К общим профессиональным качествам
исследователи относят те, которые обеспечивают относительную легкость в
овладении знаниями, умениями, навыками и обеспечивают эффективность в
разных видах деятельности. Специальные качества включаются в деятельность
специалистов лишь отдельного профиля и формируются (или развиваются) в
процессе подготовки к выполнению этой деятельности и в процессе
целенаправленного действия.
Изучая литературные источники, следует отметить, что значительное
количество исследователей [4, 7, 8, 23, 26, 27, 30, 35, 38] уделяет особое
внимание вопросам формирования и обязательного развития профессионально
важных качеств, как средства повышения надежности профессиональной
деятельности специалистов. А сам процесс развития определяется как
прогрессивное изменение, связанное с усовершенствованием и обретением
новых положительных качеств и свойств.
По мнению Г. С. Костюка «развитие» – это беспрерывный процесс,
который оказывается в количественных изменениях человеческого существа,
т.е. увеличение одних и уменьшение других признаков (физических,
физиологических, психических, и т.п.) [39].
С. Д. Максименко говорит о развитии как о «потребности в саморазвитии и
реализации собственного генезиса» [30].
Н. Ю. Волянюк утверждает, что с точки зрения субъектно-деятельного
подхода развитие – это процесс и результат становления человека субъектом
деятельности [11].
В. О. Лефтеров
считает,
что
под
развитием
(личностнопрофессиональным) следует понимать индивидуальный и социально
обусловленный, активный и интегративный процесс психосоциального и
профессионального роста человека, направленный на его профессиональную
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самореализацию и самоутверждение как субъекта жизнедеятельности [26].
Д. Сьюпер подчеркивает, что профессиональное развитие, состоит в
развитии и реализации « Я-концепции» [46].
При этом Г. В. Ложкин, например, обращает внимание на то, что
содержание, степень выразительности, а также особенности развития
профессионально важных качеств обусловливают эффективность и надежность
деятельности специалиста [27].
Н. А. Агаев, изучая психологические факторы адаптации военнослужащих
миротворческого контингента к деятельности в особых условиях, отмечает, что
формирование, поддержание и восстановление у личного состава
профессионально значимых психологических качеств обеспечивает высокую
психологическую стойкость военнослужащих, готовность выполнять боевые
задачи в любых условиях обстановки [2].
М. И. Варий, Н. Н. Козяр и М. С. Кузнец отмечают, что современная
морально-психологическая подготовка войск заключается в целенаправленном
формировании и развитии специфических морально-психологических качеств,
обеспечивающих выполнение военнослужащими задач, поставленных
командованием, что является особо важным в сложных условиях современной
войны [10].
Обобщая подходы к изучению профессионального развития личности,
М. С. Корольчук обращает внимание на то, что значительное количество
ученых рассматривает развитие как интеграцию двух процессов: развитие
личности в онтогенезе и профессионализация личности с момента
профессионального самоопределения к завершению активной трудовой
деятельности. Рассматривая этапы профессионального развития личности, он
выделяет такие из них: допрофессиональное развитие, развитие в период
выбора профессии и развитие в период профессиональной подготовки и
дальнейшего становления профессионала [23].
Для нашего исследования наиболее интересным является этап развития в
период профессиональной подготовки и дальнейшего становления
профессионала. Этот этап, по убеждению Е.А. Климова, можно поделить на
периоды [21]: адепта – обучение человека в учебном заведении, где он
приобретает необходимые профессиональные знания и умения; адаптанта –
привыкание молодого специалиста к работе, молодой специалист адаптируется
к нормам коллектива, в который он попадает, знакомится с тонкостями работы,
привыкает решать творческие задачи; интернала – это уже опытный в своей
сфере работник, любящий свое дело и способный самостоятельно справляться с
профессиональными функциями; мастерства – работник может решать как
простые, так и сложные профессиональные задачи; авторитета – мастер своего
дела, уже хорошо известный, как минимум, среди профессионального круга;
наставничества – авторитетный мастер своего дела в любой профессии имеет
единомышленников.
Тем не менее, по мнению Э. Ф. Зеера, указанный этап целесообразно
поделить еще на четыре периода: профессиональной подготовки – получение
профессиональных знаний, умений и навыков; профессиональной адаптации –
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«вхождение»
в
должность,
профессиональное
самоопределение;
профессионализации – развитие личностных и профессиональных качеств,
необходимых для квалифицированного выполнения профессиональной
деятельности; профессионального мастерства – полная реализация личности в
профессиональной деятельности [15].
Некоторые иные исследователи [11, 19, 24] «сходятся» в мысли, что этап
становления профессионала имеет такие периоды, как: профессиональная
подготовка – овладение знаниями и умениями будущей профессиональной
деятельности; профессиональная адаптация – привыкание к условиям
профессиональной деятельности; первичная профессионализация – обретение
необходимых умений, навыков и качеств путем саморазвития личности в
деятельности,
эффективное
выполнение
деятельности;
вторичная
профессионализация – высококачественное и продуктивное выполнение
профессиональной деятельности; мастерство – высокопроизводительная,
творческая, инновационная деятельность.
Итак, можно сделать вывод о том, что в период первичной
профессионализации происходит развитие качеств, умений и навыков
личности, необходимых для эффективного выполнения профессиональной
деятельности,
т.е.
формируется
опытный
специалист,
способный
самостоятельно выполнять профессиональные задачи. В основе этого развития
лежит принцип саморазвития личности в деятельности.
Таким образом, на основании результатов проведенного анализа
литературных источников нами выяснено, что под профессионально важными
качествами специалиста понимают конкретные индивидуальные качества
личности, наличие и соответствующая степень развитости которых
обеспечивает эффективное выполнение профессиональных задач.
Подсистема профессионально важных качеств занимает одно из ведущих
мест в психологической системе профессиональной деятельности, поскольку
отображает профессиональные требования к ее субъекту и обеспечивает
выполнение деятельности в соответствии с заданными критериями
эффективности.
Установлено, что процессы формирования и развития профессионально
важных
качеств
являются
средством
повышения
надежности
профессиональной деятельности специалистов.
Установление совокупности и развитие ПВК специалистов является
крайне важным аспектом изучения и эффективного выполнения любой
деятельности, поскольку каждая деятельность, как свидетельствует анализ,
нуждается в некоторой определенной совокупности ПВК и необходимой
степени их развития.
Особенно актуальна эта проблематика для круга специалистов,
деятельность которых осуществляется в особых или экстремальных условиях,
поскольку отсутствие и недостаточная степень развития этих качеств, особенно
у молодых специалистов, у которых отсутствует необходимый опыт командной
деятельности, может приводить к принятию ими ошибочных решений, крайне
отрицательно влияющих на ход проведения оперативных действий
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подчиненными им структурами, а также может привести к нанесению
значительного людского и материального ущерба государству.
В связи с этим, возникает насущная необходимость в исследовании
профессиональной деятельности таких специалистов с целью определения
объективных нормативных требований к ним и дальнейшего развития их ПВК
для повышения эффективности профессиональной деятельности.
Выводы
1. Профессиональная деятельность определяется как род трудовой
деятельности человека, который владеет комплексом специальных
теоретических знаний, практических привычек и необходимых качеств,
приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы.
2. Психологическая структура профессиональной деятельности выступает
как единство разных психических компонентов и взаимосвязей между ними. В
качестве основных функциональных компонентов профессиональной
деятельности исследователи и специалисты выделяют: мотивы, цели,
переработку информации, принятие решения, действия, профессионально
важные качества.
3. Подсистема профессионально важных качеств занимает одно из
ведущих мест в психологической системе профессиональной деятельности,
поскольку отображает профессиональные требования к ее субъекту и
обеспечивает выполнение деятельности в соответствии с заданными
критериями эффективности.
4. Установление совокупности и развитие ПВК специалистов,
деятельность которых осуществляется в особых или экстремальных условиях,
поскольку отсутствие и недостаточная степень развития этих качеств, особенно
у молодых специалистов, у которых отсутствует необходимый опыт командной
деятельности, может приводить к принятию ими ошибочных решений, крайне
отрицательно влияющих на ход проведения оперативных действий
подчиненными им структурами, а также может привести к нанесению
значительного людского и материального ущерба государству.
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9.
PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF COVID-19 IMPACT ON
HEALTHCARE PROFESSIONALS

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-005

Введение
Крупномасштабные эпидемии заболеваний создают различные проблемы
для людей всех возрастов и культур, но эмоциональный стресс, испытываемый
медицинским персоналом, является серьезным и может быть устойчивым.
Новый коронавирус 2019 года (COVID-19, появившийся в китайском Ухане,
привел к пандемии, не похожей ни на одну другую в прошлом столетии.
По состоянию на 20 января 2021 года во всем мире зарегистрировано 3 090
445 случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 217 769 случаев смерти [1].
Пандемия COVID-19 оказала огромное воздействие на системы
здравоохранения многих стран, увеличив риск психологических расстройств
среди медицинского персонала.
Вспышки
инфекционных
заболеваний
не
редко
связаны
с
неблагоприятными психологическими последствиями. Меры сдерживания,
включая
принудительный
или
самокарантин
и
социальную
дистанцированность, особенно если они затяжные, могут увеличить риск
психических расстройств, таких как депрессия, тревога, расстройства
мышления и посттравматический стресс (ПТС) [6].
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что каждый десятый
медицинский работник заражен коронавирусом в некоторых странах.[1] в марте
2020, 9% пострадавших с COVID-19 в Италии были медицинские работники.[4]
в мае 2020 года Международный совет медсестер сообщила, что по меньшей
мере, 90 000 медицинских работников были инфицированы и более 260 сестер
умерли в COVID-19 пандемией.[5] в марте 2020 года, одной в четырех врачей в
Великобритании были на больничном, в отрыве или уходе за членом семьи с
COVID-19.[6]
По сравнению с населением в целом, медицинские работники более
склонны испытывать широкий спектр негативных психологических
воздействий после чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, например,
эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) 2003 года [3],
болезнь, вызванную вирусом Эбола 2014 года, и вспышку ближневосточного
респираторного синдрома (БВРС) 2015 года [4, 5].
Существующие исследования свидетельствуют о том, что медицинские
работники испытывали высокий уровень эмоционального напряжения, тревоги,
депрессии и ПТС во время или даже после вспышки инфекционных
заболеваний [6].
Острое стрессовое расстройство (АСД) имеет сходные симптомы с
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диагностируется от
трех дней до 1 месяца после травмы и является хорошим предиктором ПТСР
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[7]. В исследовании, проведенном среди медицинских работников тайваньской
больницы во время вспышки атипичной пневмонии, им страдали 5% [1].
Неблагоприятные
психологические
исходы
среди
медицинских
работников обычно определяются различными факторами во время вспышки
инфекционного заболевания с высоким уровнем смертности, включая
неопределенную продолжительность карантина, неадекватное медицинское
обеспечение, страх перед инфекцией, стигматизацию и дискриминацию и
т.д. [2].
Настоящее исследование было направлено на изучение наличия
неблагоприятного психологического исхода, тревоги, депрессии и ПТС,
испытываемых медицинскими работниками во время вспышки COVID-19, и
оценку связанных с этим факторов, чтобы лучше понять психологические
состояние медицинских работников.
Цель настоящего исследования - изучить распространенность
психологических проблем у различных медицинских работников (то есть
врачей, медицинских ординаторов, медсестер, техников и специалистов
общественного здравоохранения) во время пандемии COVID-19 в России и
изучить факторы, связанные с возникновением психологических проблем у
этой группы населения во время кризиса общественного здравоохранения.
Методы исследования. С 23 ноября по 5 декабря 2020 года было
проведено online обследование среди 330 медицинских работников с
использованием
стандартных
анкет,
измеряющих
неблагоприятные
психологические исходы.
Основным ограничением данного исследования является неоднородность
выборки.
Результаты и обсуждение. Пандемия коронавируса сформировала общую
атмосферу настороженности и неопределенности. К числу наиболее уязвимых
групп населения в силу целого ряда причин можно отнести медицинский
персонал.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в
некоторых странах коронавирусом был заражен каждый десятый медицинский
работник [1]. В мае 2020 году Международный совет медсестер сообщали, что
по меньшей мере, 90 000 медицинских работников были инфицированы и более
260 медицинских сестер умерли в COVID-19 [5]. В марте 2020 года каждый
четвертый врач в Великобритании был на больничном, в изоляции или
ухаживал за заболевшим членом семьи [7].
Случаи смерти медсестер и врачей из-за COVID-19 были
зарегистрированы в нескольких странах.[4]. В марте 2020 года сообщалось, что
по меньшей мере 50 врачей умерли в Италии из-за COVID-19 [4]. Число
смертей в Италии продолжало расти. К апрелю 2020 года, по оценкам ВОЗ,
число смертей врачей составило около 119, а для медсестер - около 34. В том
числе двое покончили жизнь самоубийством [5].
Исследование, проведенное в Сингапуре, показало, что медицинские
работники, ухаживающие за пациентами с COVID-19, сообщали о тревоге,
депрессии и стрессе [7].
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Медицинские работники подвержены риску развития травм или других
связанных со стрессом расстройств из-за страха заболеть и незнания того, что
произойдет в будущем. Посттравматический стресс был распространен среди
медицинского персонала, причем медсестры демонстрировали более высокую
вероятность развития или возникновения тревоги среди других коллег.
Посттравматическое
стрессовое
расстройство
(ПТСР)
это
распространенное психическое расстройство, проявляющееся симптомами
вторжения, гипервозбуждения и избегания после травматического события.
Результаты нашего исследования выявили высокую распространенность
ПТС среди российских медицинских работников во время вспышки вируса
COVID-19. 97,9% респондентов испытывали по крайней мере один симптом
ПТСР. Этот показатель также находился вне диапазона 10-27% вероятного и
клинического диагноза ПТСР, зарегистрированного во время эпидемии Эболы
в 2014-2016 годах и при вспышке ОРВИ 2003 г. [4].
Согласно более ранним исследованиям, у медицинских работников,
вероятно, развиваются неблагоприятные психологические проблемы, такие как
депрессия и посттравматический стресс в результате их травматического опыта.
В условиях вспышки инфекционного заболевания персонал, работающий в
«красной зоне», всегда испытывают страх быть инфицированными или
заразить других, особенно когда они испытывают какие-либо физические
симптомы, связанные с инфекцией.
Между тем, с блокированием городов или даже стран из-за вспышки
COVID медицинские работники стали, очевидно, населением высокого риска
для передачи вируса, с которым у них были тесные контакты, и неудивительно,
что они находились в ситуации стигматизации или дистанцирования от других.
В нашем исследовании ОДВ дала три измерения из 8 пунктов восприятия
угрозы, а именно стигматизацию/дистанцирование, страх заражения и
воспринимаемый высокий риск своей работы. Ранее было доказано, что
похожие ситуации связаны с неблагоприятными психологическими исходами.
Активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблем,
могут привести к улучшению отношений между человеком и окружающей
средой и, таким образом, привести к положительному эмоциональному
отклику.
На основе полученных данных можно предположить, что стратегии,
способствующие активному стилю совладания и обеспечивающие достаточную
социальную
поддержку,
могут помочь уменьшить
возникновение
неблагоприятных психологических симптомов, таких как депрессия, тревога и
стресс. Это согласуется с предыдущими исследованиями, согласно которым
активное совладание и социальная поддержка были наиболее важными
буферными факторами негативного психологического здоровья среди
медицинских работников.
Наше исследование также показало, что пассивные копинг-стратегии, в
основном ориентированные на эмоциональный дистресс, были в значительной
степени связаны с ухудшением психологического здоровья, включая ПТС,
депрессию, тревогу и симптомы стресса.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что у медсестер с
большей вероятностью могут проявляться тревожные симптомы. Это
объясняется тем, что медсестры всегда контактируют с пациентами с
различными заболеваниями, с различным социально-экономическим статусом и
непосредственно получают доступ к образцу крови пациентов, следовательно,
имеют самый высокий риск заражения вирусом COVID-19.
Умеренные и тяжелые уровни эмоционального истощения и снижения
личных достижений присутствовали более чем в 60% выборки, а умеренные и
тяжелые уровни деперсонализации - более чем в 25% выборки [4]. Эти
результаты являются новыми, поскольку, насколько нам известно,
Распространенность
эмоционального
выгорания
среди
медицинских
работников во время пандемии COVID-19 ранее не изучалась.
С точки зрения специалистов, выгорание связано с повышенным риском
как физических, так и долгосрочных психологических последствий.
Учитывая потенциальную продолжительность пандемии, негативное
воздействие высокой распространенности эмоционального выгорания может
снизить способность систем здравоохранения справляться с возросшим
спросом на медицинскую помощь, который, вероятно, возникнет как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Респонденты также показали очень высокий уровень тревожности, что
может
свидетельствовать
о
наличии
всепроникающего
состояния
напряженности, которое может способствовать развитию или ухудшению
симптомов эмоционального выгорания и психологического дистресса.
Двести тридцать пять респондентов (71,2%) имели оценки состояния
тревоги выше клинической границы, 88 (26,8%) имели клинические уровни
депрессии, 103 (31,3%) тревоги, 113 (34,3%) стресса, 121 (36,7%)
посттравматического стресса. Что касается выгорания, то 107 (35,7%) имели
умеренный и 105 (31,9%) тяжелых уровней эмоционального истощения; 46
(14,0%) имели умеренный и 40 (12,1%) тяжелых уровней деперсонализации;
132 (40,1%) имели умеренный и 113 (34,3%) тяжелых уровней снижения
личных достижений [3].
Предикторами всех трех компонентов эмоционального выгорания были
рабочее время, психологические сопутствующие заболевания, страх перед
инфекцией и воспринимаемая поддержка со стороны друзей.
Предикторами как эмоционального истощения, так и деперсонализации
были женский пол, работа медсестрой, работа в больнице, контакт с
пациентами COVID-19. Снижение личных достижений также было
предопределено возрастом.
Уязвимость коллег и членов семьи также была значимой причиной
беспокойства, как сообщалось в итальянском исследовании (Rossi et al., 2020),
заражение было связано с симптомами депрессии, в то время как
госпитализация коллеги или помещение его в карантин были связаны с ПТСС,
тогда как смерть коллеги была связана с депрессией и бессонницей.
В десяти исследованиях была отмечена важность социальной поддержки, с
акцентом на необходимость усиления механизмов социальной поддержки и
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регулярных контактов с семьями. Их отсутствие оказало негативное
психологическое воздействие на медсестер, которые решили изолироваться от
своих семей во время лечения пациентов с Торс. Соответственно, отсутствие
социальной поддержки во время вспышки атипичной пневмонии привело к
дискриминации со стороны социума, а также к дистанцированному поведению
со стороны собственных семей медицинского персонала. Исследование в США,
в котором приняли участие 1557 медсестер выявили три фактора отношения
(страх перед здоровьем, социальная изоляция и стресс на работе),
опосредовавшие связь между контактом с пациентами с Торс и
психологическим стрессом.
Во время пандемии COVID-19 было обнаружено, что режим работы
повышал уровень стресса среди медсестер. Аналогичным образом, бремя
соблюдения строгих защитных мер, по-видимому, увеличивает уровень
дистресса. Было обнаружено, что тяжелое защитное снаряжение приводит к
физическим перегрузкам при проведения процедур.
Испанские врачи и медсестры, которые считали, что уровень защитных
мер недостаточен, недостаточную, фиксировали более высокий уровень
депрессии, тревоги и острого стресса, чем те, кто воспринимал ее как
адекватную. В отличие от этого, результаты исследования во время вспышки
атипичной пневмонии показали, что 96% сообщали о том, что применяемые
меры индивидуальной защиты были эффективными, 93% сочли, что
институциональная политика и протоколы были четкими, а 90% своевременными [1].
Стивен Тейлор, автор книги «Психология пандемий» и профессор
психиатрии в Университете Британской Колумбии, утверждает, что «для
несчастного меньшинства людей, возможно, от 10 до 15%, жизнь не вернется к
нормальной», из-за воздействия пандемии на их психическое благополучие.
Многие риски, связанные с благополучием медицинского персонала,
недостаточно хорошо изучены. После Торс были проведены некоторые
исследования в этой области, но мало что известно о психологическом
воздействии во время вспышек инфекционных заболеваний. Неблагоприятные
исходы, такие как выгорание, травматический стресс, тревога и депрессивные
симптомы, были зарегистрированы даже после окончания вспышки
заболевания, что предполагает долгосрочные последствия и после COVID-19.
Неблагоприятные психологические симптомы были зафиксированы у
медицинских работников во многих странах. Скрининг на ПТС был бы полезен
для выявления тех, у кого может развиться ПТСР в последующие месяцы или
годы.
Медицинские работники сталкивались с многочисленными угрозами,
включая стигматизацию, риск заражения или заражения других людей,
отсутствие необходимых медицинских принадлежностей и чрезмерную
рабочую нагрузку. Отсутствие социальной поддержки и неадаптивное
совладание были важными факторами риска возникновения у них негативных
психологических исходов.
В рамках проведенных исследований было установлено, что поддержка со
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стороны руководителей и коллег является значительным негативным
предиктором психических симптомов и ПТСР. Другие предикторы
психического здоровья среди группы китайских врачей и медицинского
персонала включали упорство, силу и доступность социальной поддержки.
Психологическая поддержка и помощь со стороны общества по вопросам
страхования и компенсации так же оказывали защитный эффект против
стресса. Параллельно с этим появилась положительная обратная связь, когда
консультанты попросили медицинский персонал поделиться тем, как они
справились с этой сложной ситуацией. Другое исследование показало, что
позитивное отношение на рабочем месте помогло медикам пережить эпидемию.
Следует отметить, что недавнее исследование обнаружили, что 36,3% (361 из
994) медицинского и сестринского персонала имели доступ к психологическим
материалам, 50,4% (501) имели доступ к психологическим ресурсам через
средства массовой информации и 17,5% (174) участвовали в консультировании
или психотерапии. Таким образом, разработка стратегий совладания, повидимому, включала в себя предпочтения ВПЦ, которые различались в разных
культурах и в разных медицинских профессиях.
Выводы
Неблагоприятные психологические симптомы были распространены среди
медицинских работников в Китае во время эпидемии COVID-19. Скрининг на
наличие неблагоприятных психологических исходов и разработка
соответствующих профилактических мер были бы полезны для снижения
негативных психологических исходов. Данные исследования свидетельствуют
о том, что медицинские работники имеют высокий риск возникновения
эмоционального выгорания или психологических состояний из-за пандемии
COVID-19. Постоянный мониторинг и своевременное лечение этих состояний
необходимы для сохранения здоровья специалистов и повышения готовности
систем здравоохранения к средне - и долгосрочным последствиям вспышки
заболевания.
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10.
PERSONAL TRANSFORMATION AS A MEANS OF OVERCOMING A
PERSON'S LIFE CRISIS

ОСОБИСТІСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ ЛЮДИНИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-028

Вступ
Сучасні реалії життя зі стрімкими змінами економічної, соціальної,
політичної, інформаційної систем розвитку суспільства, часто призводять до
переживання людиною різноманітних кризових станів [7]. Криза може
сприйматися як щось неприємне, гнітюче та потребує напруження всіх ресурсів
людини задля її подолання. Але за умови гармонійного виходу з кризового
стану відбувається трансформація особистості людини, яка змінює світогляд,
систему її ставлень, цінностей, розширюється репертуар когнітивних,
емоційних та поведінкових стратегій поведінки, з’являється новий досвід,
якийнадає людині впевненості під час загроз нових криз у подальшому [4].
Розуміння кризи та їх подолання вивчали вітчизняні та зарубіжні вчені
(Е. Еріксон, С. Гроф, Д.Маттесон, Е.І. Киршбаум, С.К. Нартова-Бочавер, В.
Франкл, А.Г.Амбрумова, Л.І. Анциферова, К.Н. Артемова, К.Н. Василевська,
Є.Ф. Зеєр, Є.Є. Симанюк, А.А. Кронік, Р.А. Ахмеров, Т.С. Кириленко, Е.П.
Крупник, М.Ш. Магомед-Емінов., І.П. Маноха, Л. Пельцман, Т.М. Титаренко,
А.А. Файзулаєв, Л.В. Сохань, І.О. Черезова, П.В. Лушин, В.М. Заіка, В.Ф.
Моргун, Є.О. Варбан та ін.)[11; 8; 14; 16; 18; 19; 20-23].
Зміни особистості людини в умовах кризи розглянуті у дослідженнях
вітчизняних та зарубіжних вчених (О. Биков, Н. Волкова, В. Заіка, М.МагомедЕмінов,Дж. Келлог, К. Ленктон, С. Ленктон, П. Лушин, Дж. Нокрос, Р. Мей,
Л. Пономаренко, Дж. Прочаска, О. Родіонова, Д. Свириденко, В. Сатір,
Дж. Уіланд-Бергсон, Е. Фром, О. Штепа, К. Юнг та ін.) [2-12; 21-24].
У наукових розробках представлено видикриз, їх стадії, особливості
переживання та подолання, трансформація психіки людини внаслідок
подолання, її стадії, особливості протікання та якісні зміни трансформацій. Але
нас саме цікавить розуміння суб’єктивних особливостей переживання,
подолання та трансформації особистості людини, які можна отримати за
допомогою актуалізації досвіду переживання кризового стану респондентів, на
що і направлене дане дослідження.
Таким чином, метою даної роботи є дослідження особливостей
переживання, подолання та трансформації особистісної сфери людини
внаслідок перебування в стані життєвої кризи.
10.1. Динаміка переживання та подолання життєвої кризи
З метою вивчення психологічних особливостей переживання, подолання та
трансформації особистості внаслідок подолання життєвої кризи людиною нами
був проведений констатувальний експеримент, вибірка якого склала80
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чоловіків та жінок. Дослідження проводилось на базі Полтавської благодійної
організації з допомоги наркозалежним і людям, що живуть із ВІЛ/СНІД «Світло
надії» та серед інших людей із різними видами життєвих криз, які працюють в
установах та громадських організаціях міста. Віковий діапазон досліджуваних
від 20 до 54 років, при цьому чоловіків – 50 осіб (62,5%), а жінок – 30 осіб
(37,5%). Враховувалося те, що пережита кризова ситуація вже вирішена, що
підтверджується анкетними даними (термін після подолання кризи коливається
в межах 6 місяців – 5 років). Важливим також є те, що описана респондентами
життєва криза булла останньою в житті й саме вона, за їхньою думкою, стала
причиною трансформацій особистості.
Серед криз, які переживали та долали опитувані, маємо такі різновиди:
залежність (37,5%), безробіття (15%), кризи здоров’я (12,5%), кризи стосунків
(12,5%), самореалізації (10%), втрати (7,5%), насильства (5%).
Під час дослідження ми розробили та застосувалианкету на виявлення
життєвої кризи респондента, процесу її переживання, шляхів подолання та
трансформації особистості внаслідок її розв’язання («Життєтранс», за В. М.
Заікою) [2; 7].
За наслідками аналізу отриманих даних маємо такі особливості відповідей:
всі опитувані розуміють “життєву кризу” як негативне явище, що заважає їх
звичному способу існування. Наприклад: це “стан невизначеності та
невпевненості”, “ломка життєвих планів”, “знаходження на бездоріжжі”,
“непередбачувані обставини, яких не можна уникнути”, “… які порушують
звичний ритм життя”, це “особливо великі труднощі і проблеми життя”,
“безвихідь”, коли “неможливо жити далі”, “втрата” тощо. Знаходячись у
кризовому стані,досліджувані визначають, що відчували:“приєднання
додаткових проблем”, “внутрішнє напруження”, “неспокій”, “страх”, “тривогу”,
“безпомічність”, “відсутність власного контролю над тим, що відбувається”,
“жах”. Цікавою є відповідь, що “вже існуючий життєвий досвід не допомагає”
вирішити проблемну ситуацію, і, навіть, “заважає”.
Усі досліджувані у своєму онтогенетичному розвитку переживали різні
види кризових ситуацій і мали свій власний досвід їх розв’язання. Але їх
перелік починається приблизно з підліткового віку (ніхто не згадав дошкільний
вік, адаптацію до школи, початкові класи): з першого кохання,
самоствердження тощо.
Як чоловіки, так і жінки називали по 2 – 3 – 4 пережитих життєвих кризи у
минулому. Була помічена закономірність, що чим старша людина, тим більш
важливим для неї є досвід останніх років, а про віддалене минуле (молодість)
не згадується. Пережита криза залишила свій відбиток у пам’яті досліджуваних
відповідно до глибини переживань цієї кризи та пов’язаних із нею наслідків.
Наприклад, цільова група в минулому залежних, вказує тільки ті кризові
ситуації, які були пов’язані саме з вживанням психотропних речовин (це
відсутність коштів, конфлікти в сім’ї, відсидка в тюрмі, втрата сім’ї, роботи,
навчання, проблеми з поліцією, зі здоров’ям тощо) і зовсім витіснились із
пам’яті ті проблеми і те життя, що було до початку вживання наркотичних
речовин. Серед різноманіття пережитих криз досліджувані вказують:
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розчарування в коханні, нерозділене кохання, страх бути побитим у школі,
конфлікти в сім’ї, безробіття, розлучення батьків, зміна місця проживання, нова
робота, самотність, виключення з ВНЗ, власне розлучення, проблеми зі
здоров’ямтощо.
Остання життєва криза, яку описують респонденти, має різний термін
тривалості від 2 тижнів до 11 – 16 років, у залежності від виду кризи та
причини її виникнення (на думку респондента).
Як видно з аналізу показників результатів найбільший термін тривалості
мають кризи залежності, на другому місці – кризи відсутності самореалізації, на
третьому – кризи безробіття та кризи здоров’я (кілька років). Кризи втрати
кохання, втрати матеріальних цінностей та психологічна агресія мають менший
термін протікання (кілька місяців).
Процес переживання кризового стану характеризується фізичною та
психологічною симптоматикою, що виражається у респондентів: тривогою і
депресією, захопленістю проблемою, гнівом, соромом і відчуттям провини,
порушенням сну, відчуттям не контрольованості того, що відбувається,
відчуттям тягаря відповідальності, порушенням мислення і концентрації уваги.
Рідше зустрічаються: втрата апетиту, м’язове напруження, загострення
хронічних або виникнення нових хвороб. Досить суттєво відрізняються
відчуття групи залежних людей в минулому, а саме: галюцинаціями, відчуттям
виходу з тіла, сприйманнями знаків Всесвіту, що вказують правильний шлях,
матеріалізацією думок, читанням думок оточуючих, зустріччю з
трансцендентними явищами та образами (Бог, ангел, демон тощо), відчуттям
голосу іншої істоти, які можна пояснити або дією психоактивних речовин, або
переконаною вірою в існуючі явища (всі опитувані проходили реабілітацію за
системою “12 кроків”).
На запитання: “Чи було у Вас бажання покінчити з життям під час
кризового стану?” 15% респондентів відповіли позитивно (більшість – залежні
в минулому, які мали такі спроби). Як вони позбавились цього бажання:
стримували “любов до рідних”, “страх перед невідомим потойбіччям”,
“молитва”, “пройшло само собою”, “відчуття відповідальності за своє життя”.
Окремо розглядались питання відносно того, де бралися сили, енергія,
ресурси, щоб триматися під час кризи і що допомагало триматися. На це
респонденти відповідають так: “бажання вижити і власні ілюзії”, “допомога
інших”, “батьків”, “віра в Бога”, “надія у власні сили”, “воля, бажання
перемогти”, “сила духу”, “упевненість у кращій долі”, “підтримка оточуючих”,
“переключення уваги на улюблені справи”, “книги”, “природа”, “мистецтво”,
“творчість” і “кохання” тощо.
Шляхи подолання кризового стану мають такі особливості. Аналізі
відповідей виявив, що більша кількість респондентів зверталась за допомогою
до спеціалістів (психолог, медик) (37,5%), на другому місці стоять ситуації,
вирішені за допомогою близьких (родичі, друзі) (25%), на третьому – за
допомогою власнихособистісних якостей (сила волі, стійкість, наполегливість)
(22,5%). Менша кількість опитуваних розв’язувала життєву кризу за допомогою
представників нетрадиційних шкіл допомоги (цілителі, маги, екстрасенси)
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(7,5%) і за допомогою власної віри у надприродні сили (7,5%).
Під час аналізу шляхів подолання кризової ситуації опитувані
використовували наступні стратегії: “медитацію”, “роздуми”, “зміну стратегій
життя”, “переоцінку цінностей”, “осмислення ситуації”, “розв’язання ситуації
шляхом безпосередньої включеності”, “очікування”, “ситуація розв’язувалася
сама” тощо.
Усі використані стратегії нами були класифіковані на когнітивні (35%) і
поведінкові (65%). Домінуючою є зміна стратегій життя (35%), на другому
місці – зміна ставлення до ситуації (20%), на третьому – поведінкова адаптація
до ситуації (пристосування) – 17,5%. Менше використовувались: поведінкова
зміна самої ситуації (12,5%), когнітивна зміна самої ситуації (10%), прийняття
ситуації (5%).
Як видно з наведених даних у ході подолання кризових ситуацій
найчастіше використовувалась допомога інших людей (70%) і рідше
розв’язувались самостійно (30%). Також помітне переважання поведінкових
стратегій подолання (65%) над когнітивними (35%).
10.2. Трансформаційний потенціал
внаслідок подолання життєвої кризи

особистісної

сфери

людини

Аналіз особистісних змін, що відбулися внаслідок подолання кризової
життєвої
ситуації,виявивзалишкові
явища
посттравматичного
стресовогорозладу. За даними анкетних відповідей респондентів усі 100%
опитуваних подумки інколи повертаються до подій минулої кризи, водночас у
65% спостерігаються негативні почуття (“сором”, “образа на себе”, “почуття
приреченості”, “занепокоєння”, “тривога”, “відчай”) характерні для періоду
перебування у кризовому стані. Позитивні почуття виникають у 35%
респондентів (“гарний урок”, “гордість за себе”, “полегшення, що все позаду”),
які більш гармонійно змогли пережити стан кризи.
Пригадування подій минулої кризи відбувається за умов потраплянні в
аналогічну складну ситуацію, під час зустрічі людей, які пов’язані з
протіканням кризи тощо.
Досліджувані у більшості (80%) відчувають, що з ними відбулися зміни,
вони стали іншими людьми. Так не вважають20% опитуваних, хоча деякі
аспекти впливу життєвої кризи на власне життя вказують, але не вважають їх
суттєвими.
Характерною особливістю названих змін є їх направленість на зовнішнє
життя (практично-дійова структура життя) (75%), а саме: набуття навичок
життя у змінених умовах (кризи втрати матеріальних цінностей, втрати
кохання), зміна стратегій життя від непродуктивних до більш гармонійних
(кризи залежності, здоров’я, відсутності самореалізації), розширення меж
існування (поява роботи, сім’ї, вступ до ВНЗ, поява нових інтересів).
Кількість респондентів, що вказують на помітні внутрішні зміни менша
(25%). До цих змін можна віднести: перебудову структури ставлення,
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світогляду, зміни в ієрархії життєвих цінностей.
Помітним є те, що внутрішні зміни простежуються у кількісному та
якісному показниках у наслідок порівняння ставлення респондентів до та після
кризи стосовно таких аспектів, як “ставлення до себе, до оточуючих, до життя”,
“поняття життя і смерті, добра і зла, істини, бога, сенсу життя” і “головні
життєві цінності”. Це видно з наведених прикладів відповідей представників
експериментальної групи, а саме: негативним, незрозумілим, необдуманим
ставленням до вище вказаних понять (до кризи), що проявлялося у скупості слів
і фраз при поясненні понять або в їх песимістичному представленні. Після
кризи, навпаки, досліджувані у яскравій, багатослівній формі пояснювали
задані поняття, з чого видно, що зміни відбулися до позитивного,
оптимістичного ставлення до них, більш якісного розуміння себе та оточуючого
світу, що говорить про рефлексію власного досвіду переживання життєвої
кризи та її вплив на внутрішній світ людини.
Цікаві дані ми отримали з проективного малюнку «Мої особистісні зміни
після подолання життєвої кризи». Так, 32% респондентів зобразили себе
нового, оновленого, зміненого (сильнішого, радіснішого тощо). Менша
кількість людей намалювала малюнки з сонцем, морем (18%), квітами,
деревами (12%), тваринами (8%), будівлями (8%), дорогою (5%) та іншими
людьми (5%). Також були варіанти зображення символів пережитої кризи
(втрачені предмети, перекреслені шприци, алкогольні напої тощо) (12%). При
цьому 32% людей ототожнювали себе з малюнком свого фізичного образу,
менша кількість – з морем і сонцем (4%), з квіткою (4%), символами пережитої
кризи, що відійшли у минуле (закреслені) (4%), з власним будинком (2%). Але
54% респондентів не ототожнюють себе ні з яким об’єктом, дисоціюючись від
свого досвіду.
Научуваність представників експериментальної групи перевірялася
варіантами дій (алгоритм дій) у можливій складній життєвій ситуації.
Досліджувані виявили високий показник імовірнісних стратегій поведінки у
складних умовах, що показує їх досвідченість у цьому питанні. Прикладами
відповідей були: “складання плану дій”, “аналіз того, що відбувається”,
“звертання до минулого досвіду”, “визначення основних напрямків діяльності”,
“не втрачати віру в себе (не падати духом)”, “невпинно шукати вихід”, “не
панікувати”, “пошук різних шляхів вирішення проблеми”, “спроби шукати
допомогу в оточуючих”, “не тікати від проблеми, а йти їй назустріч”,
“визначення цілі, до якої треба прагнути”, “якщо не знаєш, що робити – дій
неочікувано (спонтанно)” тощо.
Узагальнене розуміння того, що пережила людина, яка подолала життєву
кризу, межі розширення її самоідентичності за рахунок включення кризового
досвіду проявляються у таких відповідях на запитання “Що для Вас означає
досвід переживання життєвої кризи?”: “це зовсім новий досвід, який потрібен у
житті”, “він примушує замислитись над тим, для чого я живу”, “він змінює
власний сенс буття”, “це власний живий досвід, якого ніде, окрім життя, не
отримаєш”, “він дає поштовх для розвитку”, “він привчає шукати причину
проблеми перш за все в собі”, “він змінює життя на краще” тощо.
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Висновок
Отже, зміни особистості людини, її внутрішнього світу та зовнішньої
практично-дійової структури життя є засобом оптимізації процесу переживання
життєвої кризи та пошуку виходу з неї, що розширює досвід людини, надає
змогу продуктивно, гармонійно жити в оточуючому світі та адекватно
реагувати на виникаючі складні життєві ситуації, по-філософському ставитись
до життя та його явищ.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі може виступити
дослідження особливостей вироблення власних стратегій та тактик
трансформації з метою прискорення процесу власних змін у кризових умовах,
які потребують швидкого реагування.
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KAPITEL 11 / CHAPTER 11.
HISTORICAL RISE OF LOGICAL IDEAS

ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП ЛОГІЧНИХ ІДЕЙ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-062
Вступ
Генезис і розвиток логічного знання відбувався насамперед у контексті
формування й розгортання філософської культури. Виникнення філософії як
любові до мудрості, до роздумів про світ і людину та її місце в світі означало
становлення філософської думки про себе. Це були міркування людини над
змістом і природою власної свідомості й мислення, наслідком чого поставало
розпізнавання істини й омани, гадки і знання, фантазії думки та реальності
буття. Зародилося і почало розвиватися логічне знання як підсумок
дослідження мислення, його структури і законів функціонування.
В історії логіки, яка нараховує майже три тисячоліття, можна схематично
виокремити такі головні етапи її розвитку, як античну логіку (500-ті рр. до н.е. –
поч. н.е.), схоластичну логіку (поч. н.е. – перша пол. XIX ст.) та сучасну логіку
(друга пол. XIX ст. – XX ст.). Усередині кожного з цих етапів наявні історичні
періоди, які іноді істотно відрізнялися один від одного природою і рівнем
розвитку логічних ідей.
11.1. Логіка стародавнього світу
Витоки логічного розгляду процесу міркування можна знайти ще у
філософських ученнях Стародавнього Сходу. Однак змістовні основи логіки
були закладені в античній філософії давньогрецького і давньоримського
суспільства. У період античної логіки Парменід (бл. 540-480 до н.е.) вперше
поставив питання про логічне обґрунтування чуттєвого світу, протиставивши
мислення чуттєвому сприйняттю. Підкреслюючи нестійкість, плинність
людських відчуттів і чуттєвого буття, яке він називав світом гадки, Парменід
надавав головну роль у пізнанні мисленню, світу думки. Його учень і
послідовник Зенон Елейський (бл. 490 – бл. 430 до н.е.) у своїх знаменитих
логічних парадоксах (апоріях) звернув увагу на утруднення у відображенні
логічними поняттями суперечливого характеру руху, пов’язуючи складність
вирішення таких проблем із протиріччям між даними спостереження і
спробами їх мисленнєвого аналізу. Сократ (469 – 399 до н.е.) пов’язував знання
з поняттями про загальне, зміст якого розкривається через визначення, а
узагальнюються через індукцію. Тому істина, на його думку, встановлюється
завдяки методу «іронії», який дозволяє зводити об’єкт вивчення до загального
поняття і на його основі судити про предмет думки. Платон (427-347 до н.е.)
розробив свою уславлену теорію ідей, в якій поняття визнавалося основою
судження, а останнє – головним елементом мислення. «Ідея» Платона, як думка
про буття, є загальним, або родовим поняттям про сутності мислимого
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предмета. А міркування – це процес узгодження родових понять і «видів», на
які вони розпадаються. Згідно з Платоном, узалежнювати ідеї з предметами
допомагає «діалектика» як мистецтво розподіляти предмети (і поняття про
предмети) на роди, а в середині роду – розрізняти його види.
Але першим систематизатором, а відтак і фундатором логіки слід вважати
давньогрецького філософа з міста Стаґіри Арістотеля (384-322 р.р. до н.е.),
хоча для нього вона була не окремою наукою, а тільки інструментом
(«органоном») будь-якої науки. Він вперше глибоко і послідовно виклав учення
про поняття і судження (в працях «Категорії», «Про тлумачення»), розробив
теорію умовиводу й доведення («Перша аналітика», «Друга аналітика», «Про
софістичні спростування»), відкрив основні логічні закони – тотожності,
суперечності, виключеного третього («Метафізика») тощо.
Вперше в історії філософської культури визначення предмета і методу
логіки було сформульоване саме Стаґіритом у «Першій аналітиці»:
«Насамперед слід сказати, про що дослідження і справа якої воно [науки]: воно
про доведення, і це справа науки, що доводить» [1, с.119]. Основним вихідним
положенням арістотелівської логіки було висунуто принцип відповідності мови
речам. Джерело неправильних умовиводів («помилкових силогізмів»)
Арістотель вбачав у недотриманні цієї вимоги. Тому головну увагу в логічних
дослідженнях він зосередив на пізнанні аподиктичного («доказового»)
силогізму, який базується на необхідних і достовірних засновках та призводить
до епістеми як істинного знання.
Силогістика Арістотеля була першою логічною системою дедукції. Його
теорія силогізму і доведення будувалася на дослідженні й розв’язанні проблеми
логічного синтезу, індукції та дедукції; на визначенні суб’єктно-предикатного
відношення як увиразнення діалектики загального й одиничного; на
дослідженні логічних понять і категорій як форм мислення та виявленні
закономірного зв’язку між ними. Оригінальна, дуже ретельно розроблена
логічна система Арістотеля спричинила надзвичайно великий вплив на
подальший розвиток логіки як науки.
У післяарістотелівський період логіка посідала важливе місце в філософії
Стародавньої Греції. Непересічне значення для становлення логіки як науки
мали логічні ідеї давньогрецького стоїцизму, найвідомішими представниками
якого в ІІІ–ІІ столітті до н.е. були Зенон з Кітіона, Клеанф, Хризіп (останній,
наприклад, написав понад 311 творів з логіки). Навіть існуванням такого
поняття, як «логіка» ми завдячуємо саме стоїкам.
Здавалося б, логічні пошуки стоїків були повністю «запрограмовані»
логікою Арістотеля. Спадкоємність логічних ідей Стаґірита виразно маніфестує
і логічна проблематика стоїків, зокрема дослідження арістотелівської
силогістики, засад доведення, логічних понять і категорій, суб’єктнопредикатного відношення як увиразнення діалектики загального й одиничного
тощо. Проте давньогрецькі стоїки висунули цілу низку оригінальних логічних
ідей, які не тільки розвивали арістотелівську логіку, але й значною мірою
зумовили становлення сучасної формальної логіки. Приміром, не лише для
логіки, але й загалом для філософії і науки досить продуктивним виявився
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здогад стоїків про єдність логіки, діалектики й теорії пізнання в античному
розумінні цих термінів. Неабияке значення в становленні цієї ідеї стоїків
відіграло те, що їхня логіка містила риторику і діалектику, а також теорію мови
й музику, поетику і навіть теоретико-пізнавальні проблеми. Саме тому логічну
частину свого вчення деякі з них розподіляли на дві науки – риторику та
діалектику, інші додавали «ще й такий вид як науку про визначення і науку про
канони та критерії», «як засіб для знаходження істини» [9, с.282]. Загалом, їх
філософське вчення поділялося на три основні частини – логіку, фізику й етику
– і базувалося на формальній єдності логіки, діалектики та теорії пізнання.
Хоча логіка стоїків дійшла до нас у досить фрагментарній формі, треба
відзначити досить широкий спектр проблем, які вона охоплювала. Це
пояснюється тим, що на думку стоїків, логік дає непохитне осягнення дійсності,
або ж таке оволодіння уявленнями, яке вже не може бути порушене розумом.
Це вона дозволяє «розпізнавати істинне і хибне, вирізняти достовірне і
двозначне, а без цього неможливі послідовні питання й відповіді» [9, с. 283].
Тому давньогрецькі стоїки стверджували, що мудрець повинен володіти
тонкощами мистецтва міркування як безцінного надбання досвідченого
діалектика. Тому головну увагу в логічних пошуках вони зосереджували на
розгляді складних, насамперед умовних суджень, започаткувавши розвиток
логіки висловлювань. Судження визначалося ними як висловлювання, яке буває
істинним або хибним. Як уважав зокрема Хризіп (281-204 до н.е.), у судженнях
ми висловлюємося «за» або «проти», тому вони є те, що можна стверджувати
чи заперечувати саме по собі. Серед складних суджень стоїки розрізняли
сполучні, розділові й гіпотетичні, вдосконалюючи їх класифікацію за
допомогою чітких визначень. Уважалося, що такі визначення дають можливість
встановити адекватні значення складних висловлювань, тоді як описи тільки
приблизно занурюють у предмет висловлювань, оскільки лише спрощено
увиразнюють їхні значення.
Найбільш ретельно давньогрецькі стоїки розробляли формальну
концепцію умовиводу як основу вчення про доведення. Умовивід трактувався
ними як вивід із висловлювань, що дає підставу вважати їх логіку
пропозиційною. Водночас логіка стоїків містила лише зародкові міркування
про числення висловлювань. Але їх думка про те, що з простих атомарних
суджень можна утворювати складні висловлювання за допомогою певних
сполучників, дозволяла дослідити нетрадиційні з погляду арістотелівської
логіки аспекти мислення. Тобто, логічною парадигмою стоїків був не стільки
зв’язок між суб’єктом і предикатом, як це має місце в судженнях, скільки
узалежнення знаків з означуваними ними предметами. Саме тут треба шукати
коріння пріоритету стоїків у розробці вчення про імплікацію, передбачення
деяких правил кон’юнкції і диз’юнкції та дослідження певних видів
еквівалентних висловлювань.
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11.2. Середньовічна логіка і схоластика
Спираючись на арістотелівське уявлення про логіку як органон наук –
своєрідне вчення про універсальний метод пізнання і теорію міркування
загалом, – середньовічна логіка успадкувала античну логічну традицію. Однак
раннє середньовіччя сприйняло арістотелівську логіку не з першоджерел, а
лише завдяки нечисленим перекладам праць знаменитого логіка й філософа та
коментарям до них Марціана Капели (перша пол.V ст.н.е.) і Северина Боеція
(бл. 480-524). Особливе значення для історії логіки мали боецієвий переклад і
коментарі до арістотелівських «Категорій» та «Вступу» («Ісагоги»)
неоплатоніка Порфирія. Саме завдяки коментарям С. Боеція, в яких предмет
логіки тлумачився як дослідження класів понять, категорій і розпізнавання
істинного та хибного, середньовіччя уподібнювало логіку руці, яка є одночасно
і частиною тіла (філософії), і його інструментом.
У період розквіту середньовічної схоластики з’явилися не тільки нові
латинські переклади логічних трактатів Арістотеля на підставі творів його
арабських послідовників та коментаторів, але й посібники з логіки Ламберта із
Оксера (сер. XIII ст.) та Вільяма Шервуда (помер 1249 р.), з яких найвідомішим
був підручник Петра Іспанця (бл. 1210-1277) «Summulae logicales». У цьому
«Короткому зводі основ логіки», який посідав провідне місце в навчальній
літературі з логіки аж до початку XVI ст., викладалося вчення про судження,
силогізм, хибні умовиводи, субпозиції (підстановки), властивості термінів та
інші аспекти логічної теорії.
Робота Петра Іспанця закріпила в середньовічній схоластиці «логікограматичний» погляд на логіку крізь призму доцільних прийомів мислення з
переважанням технічних, суто формальних елементів і операцій під час
тлумачення і обробки арістотелівської спадщини. Водночас у гранично
формалізованому вигляді створювалася і розроблялася латинська термінологія,
а також різні конструктивні мнемонічні засоби і схеми для полегшення
запам’ятовування численних логічних правил та співзалежностей. Проте
абсолютизація формальних схем призвела до того, що середньовічна
схоластика перетворила логіку в просте знаряддя ведення словесних диспутів і
мистецтво екзегези як трактування авторитетних текстів (зокрема, Біблії) та
релігійних догматів.
Виступаючи проти тих католицьких філософів, які заперечували будь-яке
доведення і пояснення віровчення засобами логіки, Раймунд Лулій (1235-1315)
у праці «Велике мистецтво» поставив завдання доповнити логіку доведення
логікою відкриття. Оскільки логіка, на його думку, є мистецтвом відокремлення
істинного від хибного, можна механічно змоделювати логічне мислення за
допомогою семи концентричних кругів, кожний з яких містить певну
сукупність подібних понять (наприклад, «бог», «ангел», «людина», «істина») та
логічних відношень (наприклад, «благість», «відмінність», «суперечність»,
«рівність»). Обертання кругів один щодо одного дозволяє одержати різні
комбінації термінів. Тому за допомогою такої «логічної машини» навіть
незнайома з логікою людина може відкривати для себе нові істини. Ідея
MONOGRAPH

100

ISBN 978-3-949059-15-5

Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021

Part 7

формалізації логічних дій за допомогою оперування різними загальними
знаками дає сучасним логікам підстави вважати Р. Лулія попередником
комбінаторних методів у новітній логіці. Однак як би не відрізнялися логічні
ідеї Петра Іспанця і Р. Луллія, їх об’єднувала вірність усталеним принципам
викорис тання логічного знання і традиційна інтерпретація логіки.
11.3. Логічна думка в філософській культурі Ренесансу
Неспроможність аргументації одержання нового знання засобами
вихолощеної арістотелівської логіки призвели до її критики в епоху Ренесансу.
Зокрема, «Діалектика» Григорія Трапезундського (1395-1484), «Про істинні
принципи і правильне філософування проти псевдофілософів» Маріо Нізоліо
(1498-1576), «Проти псевдодіалектиків» Хуана Луїса Вівеса (1492-1540)
пронизані критичним ставленням до схоластичної логіки за її відірваність від
людини і прив’язаність до авторитету, а не до доказів розуму, за згортання
предмета логіки та її зведення переважно до проблем доведення. Водночас
мислителями-гуманістами логіка сприймалася не як наука про мислення, а як
вчення про правильне використання слів, імен і знаків. Першим серед
гуманістів, хто поряд із критикою схоластичної логіки запропонував позитивне
вирішення низки логічних проблем, був Лоренцо Валла (1407-1457). У праці
«Перекопування» (перегляд) усієї діалектики разом з основами загальної
філософії» він намагався відновити логіку як мистецтво і науку мовлення та
зробити її помічницею ораторської майстерності. Саме для цього й необхідно
було переглянути, «перекопати» схоластичну логіку. Бо софізми розуму, на
думку Л. Валли, походять від незнання істинного значення слів, термінів мови і
тих «реалій», яких стосується певне міркування.
Орієнтацію Л. Валли на природну мову поділяв і німецький мислительгуманіст Рудольф Агрікола (1443-1485), який розглядав логіку як інструмент
ораторського мистецтва. Засуджуючи ставлення до логіки як до органону
теологічних суперечок, він проте ще не трактував її як сферу наукового і
філософського міркування, хоча й зробив перший крок у цьому напрямі.
Критичні зауваження представників ренесансного гуманізму виявилися
підставою для реформи логіки, пов’язаної з ім’ям Петра Рамуса (латинізоване
ім’я П’єра де ла Раме, 1515-1572). На його думку, логіка має бути корисною для
ерудиції, оскільки вона є мистецтвом міркування, обговорення, обміну думками
і вмінням «добре сперечатися». Подібне розширення предмета логіки дійсно
відривало її від схоластичного досвіду середньовіччя, а головне, зосереджувало
увагу навколо двох основних цілей логіки – відкриття і міркування. Проте
найважливішим нововведенням основного логічного трактату Петра Рамуса –
«Діалектики» (вона витримала до 1770 р. 249 видань) – було вчення про метод,
в якому втілилося бажання автора поставити логіку на службу науковому
пізнанню епохи. Метод П. де ла Раме розпадався на два види: природний метод
і метод розсудливості. Природний метод тлумачився як науковий спосіб
дедуктивного виведення з найзагальніших тверджень науки менш загальних. А
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метод розсудливості поставав способом пізнання, який ґрунтується на
твердженнях, у котрих увиразнена чуттєва природа речей. Застосування
природного методу дозволяє одержати достовірне знання, тоді як використання
методу розсудливості призводить лише до гадки, тобто імовірного знання.
11.4. Ідея сучасної логіки в філософії Нового часу
Розвиток науки XVI-XVII століття викликав необхідність створення логіки
з більш досконалими методами пізнання і теоретичного перетворення
досвідних показників. Тому витоки логіки вчені шукали не в метафізичних
спекуляціях і не в теологічних суперечках, а, як тоді вважалося, в реальній
практиці пізнання – у досвіді, спостереженні, оперуванні поняттями. Тому
Френсіс Бекон (1561-1626) називав логіку наукою про мислення і вважав її
ключем до решти наук. Цей англійський мислитель підкреслював, що «логіка
вивчає процеси розуміння і міркування» [4, с.76]. Однак, щоб стати наукою про
мислення, вона має пройти певні ступені розвитку. «Логіка, – писав він, –
розподіляється на чотири розділи залежно від тих цілей, які стоять перед
кожним з нас. Під час мислення людина або знаходить те, що вона шукала, або
складає судження про те, що вона знайшла, або запам’ятовує те, про що вона
склала судження, або передає іншим те, що вона запам’ятала. Тому наука, яка
вивчає мислення, природно, має розподілятися на чотири розділи: мистецтво
дослідження, або відкриття; мистецтво оцінки, або судження; мистецтво
«збереження», або пам’яті; мистецтво висловлювання, або повідомлення» [3,
с.279]. Хоча цей розподіл свідчить про цілковиту залежність Ф. Бекона від
попередньої логічної традиції, у ньому проявляється настанова мислителя щодо
створення особливої науки, «яка рухається за допомогою індукції, охоплює
все» [4, с.76]. Як метод продуктивного відкриття індукція, з погляду вченого,
має розгортатися за чітко визначеними правилами. Вони мають об’єктивну
природу і жодною мірою не залежать під час застосування від індивідуальних
особливостей дослідника, забезпечуючи сходження мислення від експериментів
до загальних понять та аксіом.
Розвитком логічних ідей Ф. Бекона були логічні вчення П’єра Гассенді
(1592-1650), для якого питання походження понять виявилося однією з
основних проблем дослідження, і Томаса Гобса (1588 – 1679), який проголосив
логічну програму вивчення зв’язку міркування з іменами й мовними знаками.
Рене Декарт (1596-1650) вважав, що традиційна логіка пояснює лише те,
що є вже відомим. І хоча вона містить багато правильних і необхідних вимог,
«до них, однак, примішано стільки інших – або шкідливих, або непотрібних, що
відокремити їх майже так само важко, як розгледіти Діану або Мінерву в
необробленій брилі мармуру» [8, с.273]. На думку Р. Декарта, логіка має
містити небагато правил, оскільки їх чималу кількість важко дотримуватися.
Тому замість численних правил арістотелівської логіки він сформулював
чотири правила власного дедуктивного методу дослідження, які вимагають від
вченого, по-перше, приймати за істинне безумовне, цілком очевидне, по-друге,
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розподіляти ціле на якомога простіші частини, по-третє, вивчення розпочинати
з елементарного і найпростішого, зрештою, нічого не випускати з уваги й
прагнути досягнути повноти будь-якого дослідження.
Як уважав Р. Декарт, предмет логіки має складати вивчення логічних
засобів і форм одержання достовірного й чіткого знання. Через те, що найбільш
загальною і адекватною наукою на той час вважалася математика, Р. Декарт
ототожнював принципи математичного мислення з логічними принципами
міркування загалом, а роль дедукції відводив загальній математиці.
Якщо в логічних ученнях П. Гассенді й Т. Гобса розроблялися
обґрунтовані Ф. Беконом ідеї, то славнозвісна праця Антуана Арно (1612-1694)
і П’єра Ніколя (1625-1695) «Логіка, або мистецтво мислити» (1662) успадкувала
настанови, закладені Р. Декартом. Своєю чергою, А. Арно і П. Ніколь вважали,
що «логіка покликана дати правила для всіх дій розуму – не тільки для суджень
і умовиводів, але й для простих ідей» [2, с.30], тобто понять. Тому логіку вони
визначали як «мистецтво правильно спрямовувати розум у пізнанні речей» [2,
с.30], яким необхідно опанувати всім людям, зацікавленим у вихованні
«точності розуму» логічними засобами. Мета логіки полягає у вивченні
діяльності розуму, яка своєю чергою, увиразнюється утворенням понять і
суджень, одержанням умовиводів та здатністю керувати міркуванням. Тому
поряд із критикою схоластики, автори «логіки Пор-Рояля» (як іноді називають
роботу А. Арно і П. Ніколя за назвою янсеністського монастиря, в якому вони
жили) описували процес утворення понять, здійснювавали їх класифікацію,
висували критерій їх істинності, який вбачали у виразності й чіткості. Багато
місця в зазначеній праці відводилося різним видам суджень (запроваджувалися
нові види, наприклад, відзначальні та виняткові судження) та силогістиці (в
логіку запроваджувалися нові, несилогістичні, тобто дедуктивні умовиводи). У
вченні про метод розрізнялися два їхні види – аналіз і синтез. Популярності
«Логіки, або мистецтва мислити» значною мірою сприяли її гуманітарна
природа, простота й виразність стилю, чіткість формулювань, вдалий підбір
прикладів, систематизація і певна формалізація теоретичних положень. Вона
виявилася своєрідним підсумком формально-логічних ідей Нового часу,
принагідно відкриваючи майбутні перспективи розвитку перед традиційною
логікою.
Її нові, незвідані горизонти виявив Ґотфрід Ляйбніц (1646-1716), який
здійснив першу спробу синтезувати логіку і математику в єдину дисципліну.
Зокрема, Г. Ляйбніц розвинув формально-логічне вчення попередників про
аналіз і синтез, сформулював четвертий закон традиційної логіки – закон
достатньої підстави, розробив найповнішу для свого часу класифікацію
визначень тощо. Йому також належить усталене в сучасній логіці
формулювання закону тотожності, низки принципів і понять. Він намагався
побудувати таке універсальне числення, в межах якого було б можливим не
тільки доведення встановлених істин, але й відкриття нових, наскільки це є
безсумнівним з огляду на те, що вже відомо. На думку Г. Ляйбніца, «немає
нічого такого, що не допускало б увиразнення через число» [12, с.412] . Тому
він пропонував викласти людські знання шляхом побудови подібної до мови
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алгебри універсальної символічної мови. В межах подібного символізму ним
були відкриті основні закони і принципи алгебри логіки: принцип двозначності
речень, закони ідемпотентності, комутативності, зняття подвійного заперечення
тощо. Розроблені Г. Ляйбніцом в алгебраїчній формі логіка класів і числення
висловлювань склали в подальшому фундамент математичної логіки.
Послідовник, систематизатор і популяризатор логічного вчення
Г. Ляйбніца Християн Вольф (1679-1754) беззастережно вірив у логічний ідеал
знання і в математику як надійний та достовірний метод пізнання. Логіку як
науку про пізнавальну здатність відрізняти істину від помилки в міркуванні він
вважав вступом до філософії. Як філософська пропедевтика, вона вивчає форми
мислення (поняття, судження й умовиводи) і є фундаментом онтології, яка
покликана бути поясненням і обґрунтуванням усіх інших частин філософії.
Водночас логіка у Х. Вольфа є наукою про формально-логічні принципи і
закони мислення. Як така, вона належить до складу раціональної і навіть
емпіричної психології як частини теоретичної філософії. Водночас Х. Вольф
наділяв універсальним значенням розсудково-дискурсивний спосіб мислення,
вважаючи його теоретичним обґрунтуванням і розв’язанням основних проблем
традиційної логіки. Він також віддавав перевагу практичному шляху пізнання
дійсності як використанню логічного знання для збагачення людського розуму.
Заслуга Х. Вольфа в історії логіки полягала в тому, що поставивши перед
собою мету побудувати засобами традиційної логіки цілковито необхідну,
логічно послідовну систему метафізики як науки, він окреслив контури
подальшого розвитку логічної думки.
Теоретичне осмислення й реалізація сформованої Х. Вольфом мети
виявилися можливими тільки в німецькій класичній філософії. Її засновник
Іммануїл Кант (1724-1804) вважав формальну логіку наукою, «яка ґрунтовно
викладає і критично доводить одні тільки формальні правила будь-якого
мислення» [10, с.83] . Тому вона є пропедевтикою, тобто вступним курсом, до
будь-якої науки загалом. «Оскільки в цих науках повинен бути розум, то дещо в
них має бути пізнане a priori, й тому пізнання розумом може стосуватися
власного предмета подвійно, а саме: або просто визначати цей предмет і його
поняття (воно може бути надане іншим шляхом), або реалізовувати його.
Перше означає теоретичне, а друге – практичне пізнання розумом» [10, с.3].
Так само, логіка має розподілятися на два головних розділи – аналітику, яка
встановлює формальні критерії істини, і діалектику, що вивчає ознаки й
правила, за якими можна взнати, як думка узгоджується з критеріями істини.
Але логіка як наука про правила абстрактного мислення нічого не провадить
про саму істину. Отже, вона має бути доповнена більш глибокою логічною
концепцією, яка могла б вирішувати набагато складніші пізнавальні проблеми,
Подібну логіку, яка досліджує у формах мислення те, що надає знанню
апріорну (додосвідну), синтетичну (загальну) і необхідну природу, І. Кант
назвав трансцедентальною логікою, або логікою істини. Щодо неї правила і
закони формальної логіки є, на його думку, досить умовними. Під цим оглядом
І. Кант передбачив необхідність дослідження найзагальніших принципів і
контурів предмета нової логіки як науки, але не зміг до кінця реалізувати цю
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проблему.
Йоган Фіхте (1762-1814) обґрунтував необхідність виведення всіх
логічних правил і законів на підставі вивчення мислення як сфери суб’єктивної
пізнавальної діяльності. Філософія тотожності Фрідріха Шеллінґа (1775-1854)
загострила проблему поєднання діалектики як форми знання, що розвивається, і
логіки як системи правил мислення. Синтезував діалектику і логіку в єдину
теорію діалектичної логіки Ґеорг Геґель (1770-1831). Логіка Г. Геґеля виявилася
глибоко розробленою системою загальних форм мислення – категорій, а з
огляду на наявні між ними взаємодії виводилися закони діалектики. Мало того,
у Г. Геґеля логіка збігається з діалектикою і теорією пізнання, тому що вона є
наукою, яка виробляє загальний метод руху знання до об’єктивної істини. Як
вчення про метод досягнення істини, геґелівська логіка охоплювала всі сфери
дійсності, починаючи від суто логічних форм її зображення, переходячи далі до
природи й духу, і закінчуючи категоріальною діалектикою, чка відтворила
історію духовного розвитку людства. Головним досягненням цієї логіки було
вчення про загальний розвиток понять, предметів і процесів унаслідок
розгортання діалектичних суперечностей.
Критично переосмисливши логіку Г. Геґеля, Карл Маркс (1818-1883)
застосував концепцію матеріалістичної діалектики як науки про загальні
зв’язки і розвиток, про найбільш загальні закони буття і мислення для
дослідження матеріальних основ суспільного життя. Під цим оглядом учення
про закони і форми теоретичного мислення було поширене К. Марксом на
розв’язання проблем пізнання і розвитку соціальної дійсності й виявилося
складовою частиною суспільної науки і практики ХХ століття. Логіка Г. Геґеля
і К. Маркса знаменувала перехід людського мислення до найвищої історичної
форми його розвитку – свідомої діалектики.
11.5. Логічне знання в філософській культурі ХХ століття
Поряд з діалектичною логікою в другій половині XIX століття як відповідь
на запити прогресуючого природознавства сформувалася і швидко розвинулася
математична логіка, ідея якої була закладена ще Г. Ляйбніцем. У ній, як у
символічній логіці, схеми правильних умовиводів реалізуються за допомогою
логічних символів, які є скороченими знаками, які замінюють набагато довші
мовні звороти [6, с.5-11].
Математична логіка виникла й існувала спочатку як застосування
математичного методу до вирішення логічних задач, а потім – як уживання
логіки для розв΄язання проблем математики. Джордж Буль (1815-1864), з ім’ям
якого пов’язаний період становлення математичної логіки, узасадничив власні
математичні дослідження на ідеї аналогії між алґеброю і логікою. Застосувавши
до логіки методи сучасної йому алґебри, мову символів і формул, Д. Буль
розробив логічне числення. Використання законів і операцій математики
дозволило йому створити алґебру логіки. Своєрідність булевої алґебри полягає
в тому, що вона сформувалась як алґебра висловлювань і відрізнялася від
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звичайної алґебри (наприклад, відповідно до закону ідемпотентності алгебри
логіки A • A = A , тоді як у звичайній алгебрі A× A = A2 ).
Завдяки працям Огастеса де Морґана (1806-1871), Вільяма Джевонса
(1835-1882), Чарльза Пірса (1839-1914), Ернста Шредера (1841-1902),
Платона Порецького (1846-1907) булева алґебра була значно розвинена, а
математична логіка сформувалася як сучасний етап у розвитку формальної
логіки. Досліджуючи мислення за допомогою формалізованих мов, сучасна
формальна логіка виявилася логікою за предметом і математикою за методом.
Це допомогло подолати труднощі, які виникли в математиці в зв’язку із
становленням та розвитком неевклідової геометрії, а також аналізом нескінчено
малих чисел і парадоксів теорії множин. Під час обґрунтування математики
Ґотлоб Фреґе (1848-1925), Бертран Расел (1872-1970), Альфред Вайтхед (18611947), Давид Ґільберт (1862-1943), Курт Ґедель (1906-1978), Лейтзен Брауер
(1881-1966) одержали фундаментальні підсумки власних досліджень, які значно
вплинули на розвиток математичної логіки й новітньої математики.
Бурхливий поступ сучасної формальної логіки в XX столітті спричинив
формування її нових численних розділів. Були побудовані розмаїті аксіоматичні
теорії множин, розроблені різні формалізації поняття алгоритму і створена
теорія алгоритмів, яка почала проникати в інші розділи математичної логіки.
Крім того, ідеї та методи математичної логіки стали широко застосовуватися не
тільки в математиці, але й у кібернетиці, структурній лінґвістиці, в технічних
науках.
Стрімкому розвиткові сучасної формальної логіки в XX столітті сприяли
нові, часом несподівані, наслідки логічних пошуків, здійснюваних
представниками найвпливовіших напрямів сучасної філософії та науки –
неокантіанства, позитивізму, праґматизму, феноменології, герменевтики тощо.
Неокантіанство, найвідомішими з численних шкіл якого були Марбурзька
(Герман Коген (1842-1918), Пауль Наторп (1854-1924), Ернст Кассірер (1874945) та ін.) і Баденська (Вільґельм Віндельбанд (1848-1915), Генріх Ріккерт
(1863-1936), Еміль Ласк (1875-1915) та ін.), зробило наголос на логічному
аспекті кантівського вчення про мислення. Розглядаючи пізнання як суто
понятійне конструювання предмета (марбурзці) та встановлення логічних і
формально-методологічних особливостей соціальних та природничих наук
(баденці), неокантіанці наразилися на нерозв’язну для них проблему
об’єктивності пізнання. Спроби її вирішення в межах «логіки чистого пізнання»
Марбурзької школи призвели до орієнтації на математику й наукові форми
пізнання дійсності. «Логіка наук про культуру» баденської школи
еволюціонувала від обґрунтування протиставлення природничих і суспільних
наук до інтерпретації історичних наук, предметом яких постала культура як
специфічна сфера досвідного узалежнення окремих предметів з цінностями.
Представники логічного позитивізму Людвіґ Вітґенштайн (1889-1951),
Моріц Шлік (1882-1936), Рудольф Карнап (1891-1970) та інші єдино можливим
знанням вважали тільки спеціально-наукове знання. Тому вони намагалися
відмовитися від застосування філософських категорій під час вирішення
проблеми формалізації і співзалежності емпіричного й теоретичного рівнів
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наукового пізнання. «Вся чиста математика зводиться до логіки», –
наголошував Р. Карнап [11, с.316]. Розглядаючи крізь цю призму розвиток
наукового пізнання як формально-логічний процес, логічні позитивісти
обмежувалися логічним аналізом наукового знання і його мови, тлумачили
логіку і математику як формальні перетворення в мові науки.
Важливу роль у становленні неопозитивістських поглядів на логіку
відіграла Львівсько-Варшавська школа логіків і філософів (Ян Лукасевич (18781956), Станіслав Леснєвський (1886-1939), Тадеуш Котарбінський (1886-1981),
Казімєж
Айдукевич
(1890-1963),
Зигмунд
Завірський
(1882-1948),
Альфред Тарський (1901-1983) та ін.). Представники цієї школи, які працювали
між двома світовими війнами головним чином у Варшаві, Кракові та Львові,
негативно ставилися до ірраціоналізму, прагнули логічними засобами чітко й
вичерпно проаналізувати наукове дослідження, розробляли проблеми логічної
семантики. Вони зробили значний внесок у розвиток математичної логіки,
основ математики, методології наук та історії логіки. Загалом, логічний
позитивізм, позиції якого розвивали представники Львівсько-Варшавської
школи під час розгляду широкого кола логічних проблем, сприяв становленню і
розвитку логіки науки як комплексу формально-логічних досліджень структури
наукового знання.
Логіка праґматизму (Чарлз Пірс (1839-1914), Вільям Джеймс (1842-1910),
Джон Дьюї (1859-1852) та ін.) була спрямована на обґрунтування законів і
форм мислення як корисних або зручних фікцій, які сприяють розв’язанню
практичних проблем. У наш час Уїллард Куайн (1908-2000) та Нельсон Гудмен
(1906-1998) запропонували своєрідний синтез праґматизму, сучасної логіки й
аналітичної філософії, прагнучи обґрунтувати логічні засади наукової теорії як
єдиної системи опису процесу набування знання. Річард Рорті (1931-2007)
розробив варіант «комунологічного праґматизму» як сплаву ідей
американського праґматизму, аналітичної філософії і західноєвропейського
нігілізму, де логіці відводилася роль посередника у взаєморозумінні та
обопільній злагоді людей.
Феноменологія висунула ідею опису процесів мислення як спрямованої на
об’єкт «чистої свідомості» (потоку свідомості). «...Ніщо не існує для мене
інакше, ніж завдяки актуальним і потенційним здійсненням моєї свідомості» [7,
с.52], – наголошував засновник феноменології Едмунд Гусерль (1859-1938).
Тому предметом логіки, на його думку, є незалежна від суб’єкта і його актів
мислення сфера «чистих можливостей». Подібну «чисту логіку» Е. Гусерль
мислив як формальну апріорну науку про основи всіх наук, виокремлюючи в
ній три пласти логіки – чисту науку про форми, логіку чистого досвіду і логіку
істини. Головним методологічним принципом чистої логіки проголошувався
принцип очевидності, а основною чистою структурою – інтенціональність як
спрямованість свідомості на предмет і на саму себе. Увиразнені в різних
варіантах (Едмунда Гусерля, Мартіна Гайдеґера (1889-1976), Жана Поля
Сартра (1905-1980), Макса Шелера (1874-1928), Моріца Мерло-Понті (19081961)) ці та інші основні ідеї феноменології мали певні точки дотику практично
з усіма течіями сучасної формальної логіки.
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Своєрідним ірраціональним протестом проти логіко-дискурсивного
мислення виявилися логічні ідеї сучасної герменевтики як мистецтва
тлумачення текстів і теорії інтерпретації. М. Гайдеґер розвинув погляди
Вільґельма Дільтея (1833-1911) на тлумачення як специфічний метод «наук про
дух» і створив учення про мову як «помешкання буття», в якому речі
сприймаються крізь призму питання «для чого?» немовби «через» суб’єктивне
в людині. За Гайдеґером, необхідно тільки навчитися мову правильно «питати»,
щоб уміти розуміти й тлумачити. Для цього, зауважував Ганс Ґадамер (19002002), треба також вміти увійти в герменевтичне коло: для розуміння цілого
необхідно зрозуміти його окремі частини, але для розуміння окремих частин
вже необхідно мати уявлення про зміст цілого. «Логіка наук про дух, як
свідчить це міркування, є логікою питання» – наголошував Г. Ґадамер [5,
с.435]. Герменевтична онтологізація мови призвела до її дослідження як
«вторинного розуміння реальності», яка на думку Поля Рікера (1913-2005), є
цілісним контекстом культури і однією з найсуттєвіших основ діяльності
людини в культурі.
Висновки
Отже, сучасний етап розвитку логіки передбачає розгляд широкого
спектру проблем і підходів до їх вирішення. Проте зміни, що сталися в логіці
XX століття, наблизили її до реального мислення як особливого процесу
людської діяльності. Під цим оглядом більш детальне дослідження визначних
логічних ідей відомих логіків надалі уможливлюється і може бути
поглибленим у царині розгляду відповідних логічних проблем.
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KAPITEL 12 / CHAPTER 12.
TRANSFORMATION OF ANCIENT MOTIFS IN THE WORKS OF
UKRAINIAN NEOCLASSICISTS

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНИХ МОТИВІВ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-059

Introduction
The works of Ukrainian neoclassicists as the representatives of the era of
“Executed Renaissance”, who left an invaluable heritage and made a tremendous
contribution to the enrichment of not only Ukrainian but also world literature, have
repeatedly become the subject of scholars’ research. These works mostly concerned
certain aspects of poetic vocabulary and poetic thinking of M. Zerov, M. Rylsky, P.
Phylypovych, Y. Klen, M. Dray-Khmara. The researchers raised the questions related
to the originality of the artistic language and linguo-creativity of neoclassicists; they
considered verbal images, analyzed the functioning of idioms in poets’ language,
highlighted the specifics of euphony and poetic syntax of the works.
As the researchers note [1; 4; 9], the principles of spirit aristocracy, creative
intellect, attraction to high culture of thinking and the discipline of poetic speech
were common for neoclassicists, which predetermined their enthusiasm about the
perfection of the ancient lyric poetry. The representatives of the informal society
“neoclassicism”, which was formed in Ukraine in the 20s of the 20th century,
professed an aesthetic concept of spiritual renewal of the writer’s consciousness and
the nation in general, disciplined the cardiocentric element of the “executed
Renaissance” generation of artists, combining the Dionysian tradition with the
Apollonian culture.
The purpose of this research is to analyze the specifics of the perception and
transformation of ancient motifs and images in the literary heritage of Ukrainian
neoclassicists of the early 20th century, in particular Mykola Zerov and Maksym
Rylsky. The main research methods are contextual and comparative analysis of the
works.
12.1. The aesthetic platform of the neoclassicists
As G. Knabe notes, the transmission of culture from one nation to another takes
place at three levels:
1) borrowing of individual elements;
2) influence as a result of a direct contact of the carriers of different cultures;
3) the absorption of the content, character, spirit and style of the past cultural
era, due to the consonance with it and the need for its historical and cultural
experience [8].
G. Knabe offers the last level to be called the “entelechy of culture”, the very
need for historical and cultural experience of the previous epochs is a prerequisite for
the emergence of the Ukrainian neoclassicism.
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The 20th century passed under the theme of modernism. It was the time of
innovation, the search time. Different trends were emerging on the literary arena:
futurists, constructivists, symbolists, acmeists, imaginists, expressionists,
neoclassicists, “proletarian” and “newly-rural” poets. “However, critics considered
only avant-garde search, search for new forms, new means of expression to be
modern. And it sometimes was limited to primitivism. As a result, there is a long
series of poems devoid of musicality, coloring, “good syntax and good vocabulary”
(as the neoclassicist M. Zerov wrote). And that’s why in 1922 the following
appeared:
Wonderful plasticity and sharp contour
Perfect style, iron track –
Here is your path, poetry.
(M. Zerov. New Ukrainian poetry. “Sonnets and elegies”)
And M. Rylsky would say: “Everyone has found, but I am still looking for…”
When the pages of Soviet periodicals were replete with the slogans such as
“Let’s throw Pushkin off the ship of modernity” or “2x2=5”, a small group of
Ukrainian poets (M. Zerov, M. Rylsky, M. Dray-Khmara, P. Phylypovych, O.
Bourgardt) got united first around the journal “Knygar” (“Bookman”), and later
around the publishing house “Slovo” (“The Word”), which published the collections
“The Earth and The Wind” by P. Phylypovych and “The Blue Distance” by M.
Rylsky, later – “Kamena” by M. Zerov, “Through the Storm and Snow” by M.
Rylsky and “Space” by P. Phylypovych. These poets cut themselves off from the
primitive pieces of the then culture, they sought to imitate the art of the past epochs,
referred to classical models in their own works, in particular to the ancient motifs,
themes, stories and images.
M. Zerov and M. Rylsky were the most consistent and the most talented
representatives of this trend; they were people of high culture and civic courage.
Although the circle of neoclassicists lasted not for too long, they left an invaluable
heritage, made a significant contribution to the enrichment of Ukrainian literature.
M. Zerov was not the discoverer of antiquity in Ukrainian culture. T.
Shevchenko, S. Rudansky, P. Kulish, L. Ukrainka and others referred to the ancient
themes, motifs and images. They used not only the plots but also by language means
tried to build, according to I. Franko, “the golden bridge of understanding and
empathy between us and the distant people, past generations”.
As it is known, Horatius was the first to translate the Eolian song into the Italian
mode. M. Zerov set the same task – to bring Roman poetry to the Ukrainian land, so
that Lucretius and Catullus, Virgil and Horatius, Juvenal and Ovid could “speak”
beautiful Ukrainian language.
When Ukrainian neoclassicists spoke, they did not declaim ideological and
aesthetic manifestos. According to D. Zagul, Ukrainian neoclassicists, in contrast to
the Russian ones, were distinguished by greater creative conservatism: if the latter put
Pushkin as a role model, the first were oriented towards Greco-Roman antiquity and
French Parnassians (the first edition of Ukrainian neoclassicism was “The Anthology
of Roman Poetry" by M. Zerov, 1920), strictly adhered to canonical classical forms.
The views about Ukrainian neoclassicists as conservatives in all respects was
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established in the next decades. Was it really so? The analysis of the metric arsenal of
their poetry makes it possible to offer significant insights into the conventional
judgements.
Ukrainian neoclassicists set the task of creating a “great style of Ukrainian
literature” based on Greco-Roman antiquity and European Parnassians; hence there is
a cult of strict classical forms (sonnet, octave, Alexandrine verse, elegiac distich). M.
Zerov was often ranked, of course carefully, as “canonist”. Indeed, he was the only
strict neoclassicist; as a theorist who encouraged to go back “to the roots” (it was the
title of the collection of his literary-critical articles, 1926), and as a poet and
translator, however, it is known that M. Rylsky categorically disagreed to refer M.
Zerov to the archaists and conservatives. The poet saw a protest in his canonism
against the “old-fashionedness and sentimentality of the old epigonous generations,
on the one hand, and on the other – the reaction to all kinds of left-wing “isms”,
widely-spread in the 20s.
Researchers [8; 9] emphasize that Ukrainian neoclassicists did not have works
that would meet the strict requirements of classical poetics as a closed artistic and
stylistic system with its rationalist mimesis, static, plasticity, did not adhere to
guidelines as such and the requirements of the unity of place, time and action.
Neoclassicists aimed at renewal the traditional versification they fostered.
12.2. Palette of images in M. Rylsky’s poetry
12.2.1. Floral symbols
According to Y. Lotman [10], the symbol never belongs to one particular
synchronous aspect of culture – it always penetrates into this aspect vertically,
coming from the past and going into the future. The memory of the symbol is always
older than the memory of its non-symbolic textual setting. Being the important
mechanisms of culture’s memory, symbols carry texts, plot schemes and other
semiotic units from one aspect of culture to another. Constant sets of symbols which
penetrate into the diachrony of culture, to a large extent, perform the function of the
mechanisms of unity: maintaining the culture’s memory about itself, they do not let it
disintegrate into isolated chronological layers. The unity of the basic set of dominant
symbols and their duration in cultural life largely determine national and local
boundaries of cultures. Consequently, the symbol is a mediator between different
spheres of semiosis, as well as between semiotic and non-semiotic reality. Equally it
is a mediator between the text synchrony and culture’s memory.
According to many researchers, in the floral kingdom, it is extremely difficult to
find any other plant which symbolism would be as contradictory as a Lily.
In mythology, Lily has an ambivalent semantics. Lily (especially white Lily) is
associated with purity and innocence.
According to folk beliefs, the one who breaks Lily takes the virginity of a girl.
On the other hand, Lily is associated with death and the afterlife world: for instance,
Persephone was abducted by Hades to the underworld at the moment when she was
collecting Lilies and violets.
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Based on the chthonic semantics of Lily, it is possible to trace its relations with
fertility (according to the Greek myth, Lily comes from drops of Hera’s milk).
The scientific Latin name of Lily, adopted in the international nomenclature, is
also associated with the myth. According to the legend, it came out from the body of
a beautiful nymph, who died because of love and jealousy for imperturbable
Hercules. Hence the scientific name of the flower Nymphaea.
Seven poems from M. Rilsky’s early collections are devoted to white water lily
(“Water Lilies”, “Laughed at by myself”, “There, Somewhere Deep at the Bottom”,
“The Voice of Poison”, etc.). Moreover, the image of the flower reflects a range of
meanings: from the personification of purity, faith, striving for ideal:
There, somewhere deep at the bottom,
At the bottom of my heart
There are fair lilies,
Fair lilies.
There we stood, eyes full of tears,
Sinful and weak,
But every single heart
Hides white lilies inside.
(“There, Somewhere Deep at the Bottom…”)
I am looking for a white lily, But all the lilies are in the dirt!
(“Laughed at by myself”)
silence and serenity:
In the deep backwater,
Far away from a man
Morphetic lilies are blooming,
And there’s peace around.
the embodiment of tainted love:
I love the poison hidden in the lily,
I love you, because you stray from love,
You are the only one for me;
(“The Voice of Poison”)
You are the princess from my fairytale,
Charmed, silver, bitter.
Foreigner! Witch! Lily!
(“Foreigner”)
The image of a Rose is not less popular in neoclassical poetry.
In Rylsky’s every poem the Rose has a new image: whether it is a wreath for the
death of the poet, or scalding tears, which the author hopes would blossom with
“earthly roses”, or a diadem for his beloved one – “heavenly roses”, or a bloody rose
in the hands of Harlequin, or “flaming flowers” of Aphrodite. The flower acquires the
traits of the general name - Poet, Avenger, Beloved, Goddess.
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With flaming pen eternity is writing
This never-ending story,
The wing is gently swinging
The roses petals, brooding.
(“With flaming pen eternity is writing…”
Ancient Greeks wore the flower on the head and on the chest as a symbol of
mourning, the transience and the shortness of our life, which fades as a fragrant rose.
Even there was a proverb: “If you passed by a rose, do not look for it anymore”.
That is why it is no coincidence that this motif appeared in the poems “The Blue
Distance” from the same-name collection and in “Beneath Blue Stars” collection:
Desdemona in white dresses
Is standing high above, –
She wears the nicest crown
Of roses and of evening dawns.
(“The Blue Distance”)
I pinned to your chest
Roses, black and divine…
(“Black Roses”)
In ancient mythology, this beautiful flower was dedicated to the goddess of love
and beauty Aphrodite (Venus). According to one of the Greek myths, they even came
to this world at the same time: when Aphrodite rose from the sea foam, the puffs of
foam on the breast, shoulders and hips of the charming goddess, turned into
magnificent white roses.
The origin of the red rose is also associated with Aphrodite. Once, the goddess
was in a hurry to help her dying beloved Adonis, fatally wounded by the fangs of a
huge boar while hunting. Anxious Aphrodite did not notice sharp stones and thorns
that tormented her tender legs, and where the blood drops of the most beautiful of the
goddesses fell, the red roses grew.
In the religion of ancient Greeks, where roses were an integral part of the cult of
Aphrodite, the priestesses vested the altars of her temples with these beautiful
flowers, and the temples themselves were surrounded by fragrant rosaries. On
Rhodes, where there was one of the most beautiful temples of Aphrodite, the image
of the divine flower was stamped on the coins.
The bride wore the wreath made of roses, tied up with myrtle. The doors of her
house were decorated with roses, and the marriage bed was covered with rose petals.
The above-mentioned myrtle was called the conjugal myrtle by Romans (Myrtus
coniugalis).
Fragrant roses adorned our marriage bed,
The image of Cypris blesses it from the corner.
We will deliver honey-sweet fig to the goddess,
Dark, strong grapes and young pigeons.
The sun will set over the sea, the roses will be intoxicating,
My hands will reach for your hands, my lips will look for your insatiable lips...
Oh dear goddess, give us strength to be beautiful in love
And father a child in this magical night.
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(“Fragrant roses adorned our marriage bed”)
This poem, written in 1921, became a masterpiece of Rylsky’s love lyrics,
which received various responses on the pages of “Chervony Shlyakh” (“The Red
Road”), among which there was a review by V. Sosiura: “With its simplicity and
power it resembles the best examples of ancient poetry, the author picked even the
classical coloring, and the hexameter here only crowns the harmony”. These were the
words of gratitude for “spouses’ prayer”.
The poem is characterized by the following: the ancient Greek coloring and the
ancient meter – hexameter; the mythological Aphrodite (Cypris), whose beloved
birds were the pigeons, and the flowers – roses; and objective realities related to the
life of ancient Greeks – Hellenes “honey sweet figs”, “young doves” (as an object of
religious sacrifice), “strong vine”. Solemn, hymnal mode is clearly felt.
In Rome, the rose had a completely different meaning. In Greece, it was the
symbol of love and beauty for the gods, and the sign of fun and profound sorrow for
people, meanwhile the Romans originally considered it to be the attribute of strict
morals or the reward for outstanding deeds – a flower of greatness, and with the fall
of Rome, it became a sign of luxury and debauchery.
“Every year the women’s laugh and a weary rose...”, – Rylsky wrote.
In vino veritas (“In wine there is truth”) – the Latin expression says. Indeed, a
person under the influence of wine is sometimes more likely to unlock his secrets.
And since during the fall of Rome it was dangerous to share your own thoughts, the
ancient Romans used to hang the rose over the table during banquets as a symbol of
silence, meaning what is said under the rose (sub rosa) during the feast should be kept
in secret whatever it was. The rose was chosen as a symbol of secret and silence
because, according to ancient myths, the god of silence, Harpocrates, made Venus
have love affair with him; to bribe his silence, the son of Venus, Cupid, gave him a
white rose.
A more comprehensive list of the symbolic meanings of the rose includes:
beauty, perfection, elegance, joy, love, pleasure, glory, splendor, luxury, bliss, scent,
pride, wisdom, secret, mystery, silence.
One of the most famous poems by M. Rylsky is “Rose and Grapes”, in which
the canon of harmonious human existence is approved:
The happiness of a man has two equal wings:
Roses and grapes, the beautiful and the wholesome.
According to researchers, such a combination is a symbol of the unity of two
important aspects of human life: the pleasure from nature’s beauty, art and creative
work for the benefit of people. As L. Kozhukhovska notes, this image is perceived as
an inspirational song about the beauty of human existence, the beauty of art and
nature, the creative work that is not forced, but by the heart’s call it brings moral
satisfaction, and makes people’s lives purposeful.
12.2.2 Love as an enjoyment of living
The poems by Sappho, the poet from the island of Lesbos, who dedicated her
odes to Aphrodite, are known in various translations and imitations. In the poetic
heritage of M. Rylsky, there is also a place for “Sappho to Aphrodite”. However, this
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image is significantly different, for example, from the translation by Vyacheslav
Ivanov: “Iridescent-throned Aphrodite, deathless child of Zeus, wile-weaver!” This is
a classic example of a prayer appeal to the goddess of love by the Russian poetsymbolist, while Rylsky wrote it as a song about sweet charms, a song full of
passionate love and rage of feelings.
Don’t weave
a golden net for me,
You, the one who
Has risen from the sea!
(“Don’t weave a golden net for me”)
Of course, in Sappho’s poem there is neither all-embracing golden net, nor
nightingales, that laugh almost like in Oles’ translation, nor the young heart on the
languorous bed. Everything is easily woven into the ancient era by the Ukrainian
poet. As a simple refresher, Sappho’s poems were called the embodiment of woman’s
tenderness, spiritual wealth and perfection. The Greek poet could completely give
herself up to feelings, sensitively perceived the smallest phenomena of nature, and
therefore, she constantly turned to it, merging together in joy and in misery. And so
did M. Rylsky:
Deliver gifts to the gods! Deliver sweetest honey,
That smells buckwheat and gentle rains…
And golden carps from clear waters,
And pigeon couple, abiding Aphrodite,
And beasts from deepest burrows, and hawks from the sky,
And young thirsty lips.
(“Deliver gifts to the gods…”)
Epicurean motifs are observed in the early works of Rylsky, when the joy of life
pleasures is perceived as the highest good: “Days are passing, the summer is passing,
but why do we grieve for them? A clear glass is filled with Wine, red and
intoxicating!” After all, “life is truly wise on earth!” – the poet would say. “Clear
honey”, “old wines”, when the table is served by Lais from Corinth, the youngest of
the hetaerae, and Cynthia (Kynthia), according to the ancient Greek mythology the
patron saint of animals and hunting. Even the winter morning looks like “the soul of a
Parnassian singer”, because it has in itself, as if hidden in crystal “The breath of
water, and the sorrow of frozen grass, And everything from which the hearts change”.
This is also the desire for sensual pleasures: “Kiss, enjoy your life, And over the
well of life, Bow down your flamy lips, Merging beauty with thirst”.
Is that why love in Rylsky’s poems becomes “drunken Bacchantes”, “in the
wreath of fire, in the fire of flowers”, wrapped in grape leaves and ivy, with
tambourine and flute in her hands.
In ancient world bacchantes were not only the priestesses of Bacchus (Dionysus)
– the god of grape harvest, winemaking, and ritual madness, but also the participants
of bacchanalias (lat. Bacchanalia), festivals that took place on March 17th to celebrate
young men’s majority and were accompanied by a secret cult – orgies. And although
in 186 BC the Senate officially suppressed the bacchanalias, illicit Bacchanals
persisted covertly for many years until the Empire era.
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Love – the drunken Bacchante –
Came to my lonely life,
Uninvited and strange.
(From the series “Contrasts”)
“One needs to know how to love! There is always the way”, – appeared on the
pages of the verse novel “Maryna” in 1933. This was known to Ovid, the author of
“Metamorphoses”, where Philemon and Baucis became the symbols of inseparable
couple, and “the art of love”. This was also known to Propertius and Catullus, who
were thought to be the greatest lyricists of Rome.
Odi et amo. Auare id faciam, fortasse requiris,
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
(Ovid)
“I hate and love, and maybe you will ask me why? I do not know, but I feel it,
and I suffer”. Catullus dedicated these words to his beloved, whose name he did not
tell, but only the false name – Lesbia.
What parts and unites us?
Why are you so dear to me? Why are you so strange?
Why does love put borders between us?
I adore your kiss, I hate your laugh…
This poem “Odi et amo” by Rylsky from the collection “The Blue Distance” is
so much alike Zerov’s translation of “About my love” by Catullus (LXXXV) – «…I
feel this pain inside, and suffer, and endure”.
But “when your love is worthless, and trampled into dust”…», it is impossible to
bring back the past. “It’s gone and already seems like a moment!” “Laughed at by
myself, Fooled by the absurd life, I feel pain and sorrow, The untold regret cuts like a
knife”. We read the following in Ovid’s “Lamentations”:
Donec erіs felix, multos numerabis amicos
Tempora si fueri nubila, solus eris.
12.2.3. “Poetry must charm”
It is interesting to trace the names of famous writers, poets, and orators who the
early Rylsky referred to. These are the above-mentioned Publius Ovidius Naso, the
author of “Amores” and “Metamorphoses”, who Rylsky calls simply by the nickname
– Naso; Sextus Propertius and Gaius Valerius Catullus; Quintus Horatius Flaccus,
who became famous not only for odes, among which the famous “To Melpomene”,
but also “Epistles Addressed to The Pisos”, which gained popularity in Europe in the
17th century – served as the canon to “L'Art poétique” by Boileau, whom Theophan
Prokopovych referred to.
Listen, listen everyone,
You, Horatia of a new time!
– said Rylsky in the “Declaration of duties of a poet and a citizen”, because
only those who assessed their strength, their capabilities, their talent, are able “to
create the unknown word”, “to send it to the world”. “Poetry must charm”, –Horatius
wrote, – “and if you want to touch the others’ hearts – suffer on your own”.
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12.3. Poetics of the neoclassicists’ works
12.3.1 Meters of poetic translations of M. Zerov and M. Rylsky
It is known that Roman poetry was devoid of rhyme, that is why poetic
translations from Latin are complicated. However, according to experts, the
translations of M. Zerov are considered to be the most adequate and the most poetic.
But “Latin” interests were not limited to Roman poets. In 1924, the third issue of
“Chervony Shlyakh” (“The Red Road”) published the Latin poems by G. Skovoroda
in M. Zerov’s translation.
Criticism of the 20s-30s considered poetic translations of Zerov a waste of time
or did not perceive them at all. That is why, the author of “Kamena” had to explain in
the preface what is so interesting about Roman authors of the Golden age. “they are
interesting ... not only as teachers of style, but also as the authors, who are close to
our modern life with their moods and feelings. They also went through the
revolution; they changed the ways (“milestones”), anxiously looked to the future, and
calmly sang hymns to new order, greeting it as an era of universal happiness..."
Now tell me who invented the deadly sword?
What happened to the heart? – Cold, made of stone!
Who divides people, who brought war to Earth?
Who showed us the shortest way to death?
(“War and Peace”, Tibullus, Elegies 1,10)
Another neoclassicist – M. Rylsky – was called the troubadour of bourgeois
culture.
The poem “Fragrant roses adorned our marriage bed” (M. Rylsky, “The Blue
Distance”, 1922) was written in antique meter – hexameter. One should remember
that love elegy was the achievement of Tibullus and Propertius.
Tibullus’ love themes were associated with the cult of nature, with the
glorification of simple rural life, which contrasted with the present full of anxiety.
Rylsky’s poems acquire more modern motifs than Zerov’s ones.
This autumn smells mild tobacco
And apples, and light fog,
And fresh asters beneath soft sand
Spark behind the closed window.
The grasshopper, as a green dwarf,
Plays the violin...
... Learn to live honestly and simply
And, keep your eyes open wide,
Forget the darkest towers of your pride.
(M. Rylsky, “Through the Storm and Snow”, 1925)
And here is Zerov’s beautiful image of an “eternal spring”:
It was an eternal spring, and Zephyrus with gentle breeze
Caressed the meadow bloom that grew freely.
But, the field is bending under the wheat
And is ripening its juicy ears.
The rivers flowed with milk, streaming sweetest nectar,
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And dark-leaved oaks were bleeding with gold honey.
The aesthetic platform that united the neoclassicists was the love for the word,
for the strict form, for the great heritage of the world literature. They perceived the
sonnet as “strict style”, as a strict form.
The only thing brings joy to the poet,
The one that revives your strict style –
Clear and vibrant perfection of the sonnet.
(M. Zerov, Sonnets and Elegies, 1922)
We know the sonnets by Dante, Cavalcanti, Petrarch, Shakespeare. The sonnets
by M. Rylsky and M. Zerov differ. Rylsky allowed deviations from the metric tone,
rhyming is not always canonical. Zerov adhered more to the canonical form of the
sonnet. That was a “strict style”, “precise” one. Zerov, the master of the sonnet,
wanted to publish the translated book of sonnets, in which he intended to present the
most prominent sonnetists of the world.
The works of M. Zerov mostly need at least a brief explanation of historical and
cultural realities, names, because they are less related to modernity than Rylsky’s
sonnets. They echo more with antiquity.
The epigraph “Kennst du das Land?” (“Do you know the land?”) to the sonnet
“Nature-morte” from Goethe’s “Mignon” serves as an introduction to joyless picture
of Baryshivka (Lucrosa) in 1921, where the only educational and cultural institution
was “Prosvita” (“The Enlightenment”), with gambling, worn-out chairs and cigarette
smoke... In fact, M. Zerov wrote about it in his later article “The Eurasian
Renaissance and the Poshekhonsky Pines”. As for the last six lines of the sonnet, one
can not but recall Bulgakov's “Heart of a Dog”: “Why did they take away the carpets
from the front stairs?.. Does Karl Marx say that the second entrance should be
boarded up and a man must come in through the black door?.. Why can’t the
proletariat leave his galoshes downstairs, but stains the marble?”
Cigarettes all over the carpets
And rotten smoke is floating above the chairs
And over the gross den – Marx and Lassalle.
There’s a deep sorrow in Marx’ eyes,
Heavy burden is on the noble heart;
– Lassalle, tell me! are we responsible
For these blood-drenched and broken chairs,
For these dirty, shabby carpets here?
(M. Zerov. Nаturе-mоrtе, 1922)
M. Zerov’s epithets are quite sophisticated, interesting with their novelty and
often unexpected compatibility, such as: “sober water”, “funny cup”, “holy whip”,
“wreath of flowers”, “the last moment”, “flowing years”, “vibrant brook”, and “wild
streams”. Perhaps, they acquire this specific palette because they are in postposition
and are often symmetrically located. Thus, the level of speech goes up on a conscious
stylistic level – inversion. Zerov needed it to shift emphasis from noun to adjective,
to draw attention to its novelty and importance, that is why “helmet Achilles”, “rainy
Orion”, “drowsy night”, “radiant sun”, the sea – “sailing-wingy”.
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M. Zerov admired Ovid, and this admiration reflected in his translations. He said
about the poet:
The Ovid’s wreath will never fade away.
His deathless cry, sounds bitter and unique,
Soul elegies, like spring vines blossom.
The charms of his sunny “Metamorphoses”,
And wise details the art of love possess.
(“Immortality”)
Ovid, as you know, was a master of metaphors. M. Zerov preserved this imagery
in his poetic translations. For example, when describing the flood, he speaks about
rivers:
The rivers, coming back home, tear the spring wells apart
And, let their streams run wild, then flow rushing to the sea.
12.3.2 Strict sonnet genre
It is interesting, that before joining the neoclassic society, Rylsky wrote in
“Silver Sonnet” (1918):
This evening is locked in the cold calmness,
Resembling perfectly sharp sonnet,
The sonnet of winter quietness.
The poet made it from snowy vibrant rhymes,
Whose shade is on azure,
And if you pray, pray to God, be sure.
It involuntarily echoed with the future sonnet by M. Zerov, written in 1921;
“The only thing brings joy to the poet…”
M. Rylsky, dedicating a poem to M. Zerov, did not follow his translational style;
he was not a strict copyist of ancient standards, but became a real innovator, who
created unique and yet very simple, natural, transparent forms based on ancient,
Ukrainian and Russian classical themes. The poet managed to render the beauty and
sonorousness of Sapphic verse, limiting himself to the minimum of rhythmic means.
It will be recalled, that the tradition to interpret the ancient logaoedic verses with
classic meters was launched by I. Franko, who rehashed Sapphic stanzas (in the cycle
“From Sapphona”) not only with complicated logaoedic meters, but also with a
classical verse, especially with the component “Let golden nuts grow forever”..
This brings up the question: why did the genre of the sonnet become the most
favorite one for the neoclassicists M. Zerov and M. Rylsky? In addition to the
influence of French Parnassians, in fact, there were other reasons, mainly of
psychological character. An important role was played by artistic guidelines on the
classical form, which genealogy comes from Sicilian poetry of the 13th century.
Sonnet as a phenomenon of style was extremely widespread: friends held
correspondence through sonnets (Dante and Cavalcanti), love letters often acquired
this form, the philosophers put their philosophical systems in this strophic form, and
artists expressed their views (Leonardo da Vinci).
Ukrainian neoclassicists perceived the sonnet style as a “strict style”.
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The only thing brings joy to the poet,
The one that revives your strict style –
Clear and vibrant perfection of the sonnet.
(M. Zerov, “Classicists”)
M. Rylsky in the collection “Roses and Grapes” (1957) would address to A.
Malyshko, who said: “Short sonnets are meaningless”, denying this idea and referring
to the examples of Petrarch, Mickiewicz, Pushkin:
... that form is amazingly clear,
Of high and trusty quality, my dear.
Oh no, it’s not a toy, it’s not for fun –
It lives through ages not by chance,
Classically strict and larger than life.
“Chaos can be depicted in two ways: with clear lines, so that the transparency,
love and manners of the form would not deliberately meet the intensity of the
content” – M. Rylsky wrote. And further: “The poet must know his own material,
even if that material is really “the blood of a wounded heart” (1926). Here is the
personal confession of M. Zerov to the journalist R. Alekseyev: “You write sonnets,
because you want to have sonnets, and I write sonnets, because otherwise, I will have
nothing except for canonical placement of thoughts and images, because I am
helpless without sonnets”. In this particular case Mykola Kostiovych showed false
modesty – and in vain. Bringing his own sonnet works to “rusk crumbs”, he knew
that only the master of poetry could create a real sonnet; he knew what sonnet, as a
small dramatic form, could give the artist.
The genre canon of the sonnet implies conceptuality that must be realized
through a certain compositional rhythm according to the universal scheme: thesis –
antithesis – synthesis. Such scheme of the sonnet dramatic line development “tells”
the poet the most general direction in the development of thought, mood, and
contemplation. The sonnet allows to resolve contradictions. Consequently, it is a
balance between the stable and the variable, a dialogue with yourself, with the world;
this is the beauty of dramatic trembles of poetic content. Finally, this is a distinctive
stylistic thinking which attracts primarily the poets of the rationalist mindset.
In general, the following poems by M. Zerov were analyzed: “Argonauts”,
“Horlenko”, “Kosmos”, “Superstitio”, “Prо domo”, “Chiron”, his translations of
Virgilian “Eneyida”, Ovidian “Metamorphoses”, Propertian elegies (“To Cynthia”,
«To Tullus”, “Monument”, “Escape”), Tibullus (“War and Peace”), Ovid (“The Life
of a Poet”), and also Horatian odes (“To Dellius”, “To Venus”, “To Leuconoe”).
Those poems which were originally written with hexameter or elegiac distich, were
translated by M. Zerov observing original meter. As to the rhythmic variations of
Roman lyricists (Catullus, Horace), here the translator did not adhere to guidelines:
he translated some poems faithfully reproducing the rythmics of the original text (for
example, Horatian 32nd ode of the first Book); often following the example of many
predecessors, he changed the meter, making it much more alike Ukrainian
versification, also he introduced a rhyme which is absent in the original.
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Conclusion
The analysis of M. Zerov and M. Rylsky’s poems has found the consistent
perception of classical themes, motifs, images, and symbols. The rehashes of ancient
motifs by M. Rylsky are epicurean motifs and related descriptions of nature,
passionate or unrequited love, hints at various mythical creatures (Pan, centaur, the
Sphinx, the sirens), images of ancient gods and heroes (Daphne, Apollo, Cypris,
Flora, Diana, Demeter, Persephone, Zeus, Narcissus, Theseus, Orpheus, Daedalus
and Icarus, Tantalus).
The sonnet genre for Ukrainian neoclassicists became universal, as they used it
to take over the uniqueness and the immensity of Hellenic artists; at the same time
they emphasized that the sonnet is the echo of antiquity and it can connect modern
literature with classical heritage.
In such a way M. Zerov and M. Rylsky developed Ukrainian poetic tradition,
enriched Ukrainian poetry with the heritage of ancient literature. The creative works
of neoclassicists is the result of the interaction of traditions and innovations, national
tendencies with the borrowed and transformed experience of an ancient text
perception in the world literature.
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KAPITEL 13 / CHAPTER 13.
PRONOUNS AS THE SUBJECT OF A SENTENCE (BASED ON THE
MATERIAL OF GERMAN MODERN LITERATURE)

МЕСТОИМЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-052

Введение
Поскольку слово «субъект» латинского происхождения, то, заглянув в
Словарь иностранных слов, можно узнать, что субъект это «1) человек,
познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей
практической деятельности» [1: 643].
Понятие «субъект» относится, прежде всего, к логике и обозначает
предмет, о котором выносится суждение; мысль, выделяющая предмет
суждения.
О.С. Ахманова в своём Словаре лингвистических терминов определяет
субъект как: «1. (действующее лицо). Тот предмет мысли (выделено нами –
Г.П.), по отношению к которому определяется и выделяется предикат» и «2. То
же, что подлежащее» [2: 462].
С развитием языкознания менялись подходы к исследованию языка, и
каждая новая парадигма рождала своё представление о субъекте. Различают
грамматический субъект (русск. подлежащее – калька латинского термина);
семантический субъект (агенс в противопоставлении к пациенсу);
коммуникативный субъект (тема, данное, топик). Валентностный синтаксис Л.
Теньера, падежная грамматика Ч. Филмора свели субъект к одному из
аргументов / актантов, избранного для роли агенса или темы сообщения [см.
3: 497-498].
С.М. Кибардина при описании валентности отталкивается от глагола и
выделяет глаголы состояния и глаголы действия, а среди имён – события и
предметы (одушевлённые и неодушевлённые). Она пишет: «… при глаголах
состояния субъект представляет собой носителя состояния; при глаголах
состояния человека субъект – лицо, при глаголах, обозначающих состояния
неодушевлённых предметов, субъект – вещь. При глаголах действия субъект –
производитель действия» [4: 31].
Латинское subjectus – 'лежащий внизу, находящийся в основе’, как
представляется, наиболее ёмко выражает все приведённые значения субъекта:
предмет мысли, агенс, топик и русское подлежащее, но не в грамматическом
смысле, а в пропозиционном. Именно с этих позиций мы рассматриваем
субъект в нашей статье
13.1. Выбор материала исследования
Анализ предложения по выявлению характера субъекта можно, вслед за
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В.Г. Гаком, проводить по трём уровням: семантическому – выяснение, о чём
говорится; коммуникативному – тема-рематическому (для чего сообщается
содержание высказывания) и синтаксическому – формальное представление
содержания высказывания [ср. 5: 72].
На уровне пропозиции мы обращаемся к глубинному значению субъекта в
тех случаях, когда он (субъект) не выражен поверхностной структурой
предложения, как например: В комнате душно – безличное предложение. В нём
нет подлежащего-субъекта, но он есть в пропозиции. Душно кому-то, кто
выражает свои ощущения, т.е. в пропозиции это автор высказывания,
следовательно, - лицо.
В данной статье мы попытаемся проанализировать субъект на материале
книги современного немецкого писателя, живущего в Берлине, Инго Шульце
«Handy“ с обозначенных нами позиций [6]. Книга Шульце интересна тем, что в
ней автор представил 13 историй-рассказов, о которых Ийома Мангольд пишет:
„Ingo Schulze hat hier ein Schreiben zur Vollendung gebracht, das den Leser durch
den Schein verführt, unmittelbar das Leben selbst zu sein.“ - Ijoma Mangold in der
‚Süddeutschen Zeitung’ – 'Инго Шульце завершил здесь произведение, которое
соблазняет читателя иллюзией, что это непосредственно сама жизнь'. – Ийома
Мангольд в 'Зюддейче Цейтунг'.
Истории написаны каждая другим стилем при обильном употреблении
предложений разнообразного типа по структуре, по содержанию, по цели
высказывания.
13.2. Местоимения первого и второго лица в роли субъекта
предложения
Бòльшая часть рассказов в книге Инго Шульце написана от первого лица,
но в описании обстановки, событий, действий героев, их характеристики и т.п.
можно встретить всевозможные структуры предложений и, следовательно,
большое многообразие проявления субъекта.
Пример:
1) Selbst an den Beinen spürte ich Schweiß. Ich wusch mir das Gesicht. Vom Bett aus
öffnete ich das Fenster. – ‚Даже на ногах я чувствовал пот. Я умылся. С
кровати я открыл окно' (с.14) (перевод здесь и далее наш – Г.П.)

Это маленький фрагмент из рассказа „Handy“, но в таком же стиле
выдержан весь рассказ, да пожалуй, и вся книга, в качестве подзаголовка
которой автор написал: «Dreizehn Geschichten in alter Manier» - ‚Тринадцать
историй в старой манере'. Очевидно, И. Шульце хотел тем самым подчеркнуть
свою приверженность к традиционному изложению. Таким образом,
местоимение «я» доминирует во всех текстах книги, отвечая своему
назначению «ядра категории субъекта» - ego [ср. 7: 18].
Местоимение первого лица мн. числа wir ‚мы’ встречается не так часто,
ср.:
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2) An eine Mausefalle hatten wir gar nicht gedacht, als sei das etwas Veraltetes,
etwas Unzeitgemäßes. Martina plante, die Katze von Finseisens anzulocken, und
ich sollte Schrank für Schrank von der Wand abrücken. – 'О мышеловке мы
совсем не подумали, как-будто это что-то устаревшее, что-то не
соответствующее времени. Мартина собиралась приманить кошку
Финдайзенов, а я должен был отодвигать шкаф за шкафом от стены' (с. 47).

Ну а что же du 'ты'? Как и положено, это местоимение принадлежит
диалогу, а диалогов в анализируемом произведении много, а, следовательно, и
частотность употребления местоимения 2-го лица ед. числа такая же высокая,
как 1-го лица.
Пример:
3) „Du hättest wenigstens mal fragen können, bevor du so großzügig verzichtest –„
… „Ich renn dir schon nicht weg!“, rief sie, ohne sich umzusehen. „Du Klotz, so
ein verdammter Klotz bist du!“ – 'Ты, по меньшей мере, мог бы спросить,
прежде чем так великодушно отказывать’ – … 'Ты чурбан, проклятый чурбан
ты!’ (с. 27).

Параллельно, тоже в диалогах, употребляется форма вежливости Sie ‘Вы’,
например, в беседе рассказчика с американцем:

4) „Sie sind wohl kein sehr philosophischer Geist?“, fragte er und zerschnitt den
Carrot Cake mitsamt der Verpackung. – ‘Вы, пожалуй, не очень философичны?
– спросил он и разрезал морковный пирог вместе с упаковкой’ (с. 67).

Нельзя не отметить употребление, хотя и не столь частое, местоимения
второго лица множественного числа ihr 'вы', когда в беседе участвует несколько
человек, обращающихся друг к другу на ты. Например:

5) „Dürfen wir mitlachen?“, fragte Pawel.“Natürlich sollt ihr mitlachen“, sagte
Boris und ging zur Balkontür. – ‘»Нам тоже можно смеяться?» – спросил
Павел. «Конечно, вы должны тоже смеяться», - сказал Борис и пошёл к
балконной двери’ (с. 227).

Особое положение этих местоимений по сравнению с личным
местоимением 3-го лица не раз отмечалось учёными на синхронном и
диахронном уровне, см., например, работы К.Е. Майтинской [8: 141] и автора
данной статьи [9: 184-185]. Наиболее чётко отделил местоимение 3-го лица от
первых двух Э. Бенвенист. Согласно его мнению, 3-е лицо – это
немаркированный член оппозиции лиц [10: 285-291]. Можно согласиться с Э.
Бенвенистом в какой-то степени.
13.3. Местоимения третьего лица как субъект предложения
Трудно себе представить автора художественного произведения, который
обошёлся бы без местоимений 3-го лица. Что же касается Инге Шульце, то
местоимения er ‘он’, sie ‚она‘, sie ‚они‘, и это лица, которые уточняются в
контексте именем нарицательным или именем собственным.
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Примеры:

6) Das „Hallo!“ einer Männerstimme schreckte mich auf. Mittelgroß, in
Badeschuhen und Pullover, stand er an der Pforte und fragte, was die Randalierer
denn bei uns angerichtet hätten. – '»Привет!», произнесённое мужским
голосом, вспугнуло меня. Среднего роста, в тапочках для купания, стоял он у
калитки и спрашивал, что же эти дебоширы натворили у нас’ (с. 16).

Из описанной автором ситуации читателю становится понятно, что er - это
незнакомый рассказчику мужчина. Похожий пример с sie ‘она’:

7) Als ich sie bemerkte, stand sie auf der Schwelle ihrer Haustür und sah zu mir
herüber. Mit sie meine ich die Frau von Beckers. – ‘Когда я её заметил, она
стояла на пороге своего дома и смотрела на меня. Под она я подразумеваю
фрау фон Беккерс’ (с. 46).

Гораздо реже пользуется Инго Шульце местоимением sie ‘они’, например:

8) Marek wurde ganz ruhig. …Er und Magda, Magda und er. Heute Abend würden
sie darüber sprechen. – 'Марек совершенно успокоился. …Он и Магда. Магда
и он. Сегодня вечером они об этом поговорят' (с. 101).

В единственном числе третье лицо личных местоимений представлено
тремя формами. Третья форма - это es, местоимение, замещающее имена
существительные среднего рода.
Здесь прервёмся с примерами и обратимся ещё раз к статусу местоимений
3-го лица, которое противопоставляется в семантическом, грамматическом и
генетическом планах местоимениям 1-го и 2-го лица.
Личные местоимения 3-го лица близки к указательным местоимениям и во
многих языках они восходят к указательным местоимениям, так русские
местоимения он, она, оно вышли из старославянских оный, оная, оное ‘тот’,
‘та’, ‘то’. Из кавказских языков идентичность местоимений 3-го лица и
указательных местоимений можно отметить в бацбийском, адыгейском,
лезгинском, лакском, в цезских и др. языках. В тюркских языках местоимение
3-го лица ol восходит к такому же указательному местоимению. Подобное
развитие местоимения bu ‘он, она’ в енисейском кетском языке описано нами
[11: 112-113].
Из индоевропейских языков можно привести данные латинского языка. В
нём не было личных местоимений 3-го лица. Вместо них употребляются
указательные местоимения, имеющие значения: «тот, та, то» или «этот, эта,
это», ср.: is, ea, id; iste, ista, istud; is, ea, id ‘тот, он; та, она; то, оно’ [12: 211].
В древних германских языках отмечаемая нами связь личных местоимений
3-го лица с указательными местоимениями ещё чётко просматривалась. В
готском языке уже были три местоимения 3-го лица: is ‚он‘, si ‘она’, ita –
местоимение среднего рода, но их связь с указательными местоимениями ещё
не была утрачена, в частности с готск. sa. В скандинавских языках основы
указательных местоимений употреблялись как личные местоимения 3-го лица:
др.-исл. sá, sú, Þat; др.–сакс. им.п. ед.ч. жен. род siu, вин. п. sia [13: 309-310].
Приведём формы немецких личных местоимений 3-го лица в исторические
периоды.
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Таблица 1
Местоимения 3-го лица в разные периоды становления немецкого языка
Число

Род

Период
Современный
Средневерхненемецкий
Древневерхненемецкий

Единственное число

Мужской

Женский

Средний

er
er
er/ir

sie
siu/sie/si
siu/sie/si

es
eɀ
iɀ

Множественное число

Мужской

Женский

Средний

sie/si
sie

sie
sie/si
sio

siu/sie/si
siu

В своё время мы приводили данные языков разных систем, чтобы по
диахронно-типологическим сравнениям установить степень древности основы
si/is; sa/as; su/us. Мы установили связь этой основы с глаголом «быть», ср.
например, лат. sum, fui,esse, русск. sut’ [9: 187]. Вяч. Всев. Иванов,
реконструируя общеиндоевропейское состояние, назвал основы *s и *t (d)
местоимёнными показателями одушевлённого (активного) и (неодушевлённого
(инактивного) классов, субъекта и объекта [14: 190].
Интересен в этой связи материал енисейского кетского языка, языка
бесписьменного, уникального и очень архаичного по своему строю. У кетов
весь мир (небо, погода, Бог), «универсальная моделирующая система», по Вяч.
Всев. Иванову и В.Н. Топорову – это Es‘. «С этим связана наибольшая
абстрактность объекта E и наименьшая степень включённости его в конкретные
повседневные ситуации, хотя в принципе каждая ситуация включена в него»
[15: 35]. К es‘ мы возвели кетские строевые элементы es'/is'-us'-as'; s'e/s'i-*s'u-s'a
[16: 21-30], в составе которых гласные являются дейксисами: Ich-Deixis, DuDeixis, Er-Deixis, по К. Бругману, т.е. «ближний» - сфера говорящего,
«этот/тот» - сфера слушающего и «тот» - удалённый от я и ты, ср. кетские
указательные местоимения: ki ‘здесь, этот' - tu ‘этот/тот’ - qa ‘тот’ (далеко).
Сопоставление германского и енисейского материала позволило нам
предположить, что именно *es могло служить показателем человека (без
различия пола) как части всего живого. Обозначением женщины как
родоначальницы стала метатеза *es>*se>*si, ср. высказывание Т.М.
Николаевой: «… 'неправильное' употребление – употребление 'не на своём
месте' используется как активное средство создания дополнительных смыслов»
[17: 41]. При патриархате маркером мужчины стало es.
Таким образом, местоимения 3–го лица es и sie в немецком языке являются
наиболее древними. Местоимение er восходит к es. Оно образовалось по закону
К. Вернера в результате ротацизма: дрвн. iɀ > ir > er, в то время как sie стало
результатом редукции в средние века: si >siu > sie, см. Таблицу 1.
Элемент es широко представлен в немецком языке не только в
лексическом значении местоимения 3-го лица и указательного местоимения
«это», но и как словообразовательный (сложные слова) и словоизменительный
формант (родительный падеж существительных сильного склонения, артикля
мужского и среднего рода, склоняемых местоимений, сильных
прилагательных).
Как субъект (формальный, безличный и личный) es, как покажут примеры
Инго Шульце, занимает важное место среди других типов. Даже при беглом
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просмотре мы сделали 30 закладок на примеры с подлежащим (субъектом?) es.
Мы поставили термин «субъект» под вопрос, потому что примеры, где es
действительно субъект, довольно редки, типа:
9) A. „Es wird schnell beliebig“, sagte ich. „Das Schicksal – das ist Ödipus; das
Schicksal – das ist meine Sprache; das Schicksal – das sind meine Genossen oder
meine Gene. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Ich bin das
Schicksal…„. – ‘Она быстро становится любой’ - сказал я. ‘Судьба – это
Эдип; судьба – это мой язык; судьба – это мои сотоварищи или мои гены.
Судьба человека – это человек. Я – судьба …’ (с. 67). Ich stand auf, um die
Zaunfelder vom Weg zu räumen. Als ich das erste anhob, fiel es auseinander. – ‚Я
встал, чтобы убрать части забора с пути. Когда я первую поднял, она
распалась’ (с. 15). Nur das Geschäftliche funktionierte. Es funktionierte sogar
besser, als mir lieb war. – ‚Только деловое функционировало. Оно
функционировало даже лучше, чем мне хотелось бы’ (c. 175).

Предложения с безличным es, как отмечал ещё Г. Пауль, часто называли
бессубъектными, но сам Г. Пауль подчёркивал: «Bei den echten Impersonalia
müssen wir unterscheiden zwischen der äußeren grammatischen Form und dem
inneren Sinne. Nach der ersteren sind zwei Gruppen zu unterscheden. Die eine kann
ein formelles Subjekt unter keinen Umständen entbehren, vgl. es regnet, regnet es.
Die andere wird ohne formelles Subjekt gebraucht, wenn ein Satzglied vorangeht,
oder wenn die Satzart Anfangsstellung des Verbums verlangt, vgl. es hungert mich –
mich hungert, hungert dich? Vergeblich sind aber die Bemühungen, sich unter dem
formellen Subjekt es etwas Bestimmtes zu denken“. – 'В случае безличного
местоимения мы должны различать внешнюю грамматическую форму и
внутренний смысл. В первой группе следует отличать случаи, когда
формальный субъект нельзя убрать ни при каких обстоятельствах, ср.: es regnet,
regnet es. И второй случай, когда формальный субъект не употребляется при
наличии впереди стоящего члена предложения или если требуется поставить
глагол в начало предложения, ср.: es hungert mich – mich hungert, hungert dich?
Напрасны, однако, попытки представлять себе что-то определённое под
формальным подлежащим es’ [18: 26].
О.И. Москальская рассматривает функции безличного es на уровне
предложения, выделяя разные строевые модели двухчленных предложений,
которые она называет formal zweigliedrige Sätze mit der Komponente es –
'формально двухчленные предложения с компонентом es’ и подразделяет их на:
1) безагенсные предложения с обязательным первым компонентом es; 2)
предложения с деми-агенсом и факультативным es,которое опускается при
инверсии; 3) бессубъектные пассивные конструкции с факультативным es.
Отдельно она называет двухчленные предложения с компонентом «инфинитив»
[19: 239-241].
В. Юнг привязывает es к глаголам и описывает его функции в разделе
„Persönliche und unpersönliche Verben“ – ‚Личные и безличные глаголы‘.
Подлинно безличными глаголами он называет глаголы, выражающие явления
природы, типа es blitzt, es donnert, es hagelt, es regnet – ‘сверкает молния, гремит
гром, идёт град, идёт дождь' и по аналогии с ними: es dämmert, es tagt, es taut, es
dunkelt, es friert – ‘смеркается, рассветает, подтаивает, темнеет, подмораживает'.
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Подобным образом, считает он, следует рассматривать и выражения: es ist heiß,
es ist hell, kalt, warm, es wird Tag, Abend. – ‘жарко, светло, холодно, тепло,
наступает день, вечер’.
Глаголы, которые имеют отношение к человеку, он относит к безличным
не в строгом смысле слова – nicht unpersönlich im strengen Sinne, поскольку в
этих случаях возможны и личные конструкции. При таких глаголах es может
опускаться при постановке дополнения на первое место в предложении. В Юнг
разделяет «нестрогие» безличные глаголы на пять типов: а) глаголы,
обозначающие недостаток, нехваток чего-либо, типа: Es fehlt, es mangelt ihm an
Mut – 'Ему не хватает мужества’, но: Ihm mangelt an Mut; б) глаголы физических
ощущений и состояния души: Es dürstet, hungert, friert, fröstelt mich. – ‘Мне
хочется пить, мне голодно, меня морозит, меня знобит', но: Mich dürstet,
hungert, friert, fröstelt; в) событийные глаголы, типа: sich ereignen, geschehen,
gelingen, glücken, mißlingen – ‘случаться, происходить, удаваться, повезти, не
удаваться', пример В. Юнга: Es ist ein Unglück geschehen. – ‘Случилось
несчастье’; г) рефлексивные глаголы, его пример: Auf dem Lande lebt es sich
ruhig. – ‘На селе живётся спокойно’; д) Отдельно рассматривает В. Юнг
безличные конструкции с рефлексивными глаголами поведения и события,
типа: Es ereignete sich, dass… - ‘Случилось, что…'. Es gebührt sich, gehört sich,
schickt sich, ziemt sich – ‚Надлежит, следует, принято, подобает, приличествует'
[20: 196-200].
Г. Хельбиг и Й. Буша выделяют три синтаксические функции местоимения
es: 1) Prowort – ‚заместитель слова (местоимение)’, например: Wo ist das Buch?
Es liegt auf dem Tisch; 2) а. Korrelat (Platzhalter, syntaktisches Subjekt) – ‘коррелят
(местодержатель, синтаксический субъект)’, например: Es wird in dieser Straße
ein neues Haus gebaut – ‘На этой улице строится новый дом’; б. коррелят
логического субъекта, например: Es friert mich. Es ist mir kalt; в. коррелят
придаточных предложений, инфинитивов и инфинитивных конструкций,
например: Es freut mich besonders, dass ich ihn getroffen habe. – ‘Особенно я рад
тому, что я его встретил'. 3) формальный субъект или объект, типа: Es klingelte
plötzlich – ‘Вдруг раздался звонок’. В последнем случае авторы отмечают, что
глаголы, сопровождаемые формальным es, не представляют собой единую
группу. Это: (1) глаголы, лишённые актантов: Es schneit. Es friert. Es klingelt. –
‘Снег идёт. Подмораживает. Звенит звонок'.
(2) Глаголы связки с
предикативом: sein, werden, bleiben, например: Es ist spät. Es wird Abend. Es
bleibt kalt. – ‘Поздно. Вечереет. По-прежнему холодно’ (букв. ‘Остаётся
холодно’). (3) Глаголы с дополнением-лицом в аккузативе: Es schüttelt mich. Es
überläuft mich kalt. Es zieht mich zu ihr. – ‘Меня трясёт. Меня обдаёт холодом.
Меня тянет к ней'. (4) Глаголы с дополнением-лицом в дательном падеже: Es
geht ihm gut. Es fehlt ihm nicht an Mut. – ‘У него всё хорошо. У него нет
недостатка мужества’. (5) Глаголы с различными дополнениями, типа: es gibt
Akk.; es bedarf Gen.; es geht um Akk.; es handelt sich um Akk. – ‘имеется…;
требуется…; речь идет о…; говорится о…'. (6) Возвратные конструкции с
двумя обстоятельствами: In diesem Sessel sitzt es sich bequem. – ‘В этом кресле
сидится удобно’ [21: 156-161].
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Й. Эрбен рассматривает es в связи с Impersonalia, unpersönliche
Ereignisverben – ‚безличными событийными глаголами'. Он делит их на три
группы: а) происходящее в среде человека – geschehen, verlaufen, gelingen
‘происходить, протекать, удаваться’ и т.п., когда вместо агенса появляется
безличное es. Интересные примеры приводит Й. Эрбен из художественных
произведений, прежде всего, Томаса Мана: Ich schrie auch nicht selbst, es schrie,
es war eine heilige Ekstase der Schmerzen. – ‚Я кричал не сам. Во мне кричало,
это был святой экстаз болей' или из Р. Музиля: „Aber Sie streben doch ein Ziel
an, Hans?“ … „Es strebt. In mir. Durch mich“ – ‘Вы же стремитесь к какой-то
цели, Ханс?’… '(Оно) стремится. Во мне. Сквозь меня’; б) погодные процессы:
Es regnet, schneit, hagelt, taut, dämmert; в) процессы сферы Ich, Du, Er – 'Я, Ты,
Он', затрагивающие человека: Mich, dich, ihn, sie hungert, friert, schaudert; mir,
dir, ihm, ihr ahnt, schwindelt, bangt, träumt – ‘Меня, тебя, его, её охватывает
голод, знобит, охватывает ужасом; мне, тебе, ему, ей предчувствуется, у меня,
тебя … кружится голова, страшно, снится' [22: 44-45].
Е.В. Нарустранг в своей «Практической грамматике немецкого языка»
уделила безличному местоимению отдельный параграф, назвав его «Функции
безличного местоимения es». В первом пункте параграфа она объединяет
безличные предложения с безличным глаголом и составным именным
сказуемым (явления природы или определённые временные состояния и
переход к ним, типа: Es wird kalt. Es ist spät. Es blitzt. Es regnet. Es ist Abend. Es
war Sommer. – ‘Становится холодно. Поздно. Сверкает молния. Идёт дождь.
Вечер. Было лето'). Далее автор приводит предложения с распространёнными
устойчивыми безличными оборотами, например: es geht mir gut, es steht damit
gut, es gibt da keinen Stuhl, es gilt jetzt schnell zu handeln, es geht um Akk., es
handelt sich um – 'у меня всё хорошо, с этим всё в порядке, здесь нет стула,
сейчас важно действовать быстро, речь идёт о…’ и др. Отдельно Е.В.
Нарустранг говорит о безличных предложениях с глаголами klingeln, läuten,
типа: Es klingelt, Es läutet – ‚Звонят (в дверь), Звенит звонок (на урок)'. Она
пишет далее: «В некоторых случаях es следует считать уже не собственно
местоимением, а формальным элементом в предложении, вступительной
частицей, которая занимает первое место», в частности, в «бессубъектных
предложениях с глаголом в форме страдательного залога». Её пример: Es wurde
im Nebenzimmer viel gesungen und gelacht. – ‘В соседней комнате много пели и
смеялись'. Автор рассматривает также указательное местоимение es в функции
коррелята – «заместителя подлежащего или дополнения, указывающие на
следующие за основным предложением инфинитивный оборот или
придаточное предложение. Es ist bekannt, dass St. Petersburg eine der schönsten
Städte der Welt ist. – ‘Известно, что Санкт-Петербург является одним из
красивейших городов мира'» [23: 51-53].
Вернёмся к книге Инго Шульце. Безличное es встречается здесь почти на
каждой странице в большом количестве.
9) B. Es war komisch, allein dort zu sein. …Wie Schüsse knallte es, als sie die
Zaunlatten eintraten. …Plötzlich gab es ein dumpfes Geräusch. … Ein paarmal
krachte es noch – dann zogen sie weiter. – ‘Было как-то не по себе быть там
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одному. … Раздался треск, будто выстрелы, когда они вышибали планки
забора. …Вдруг шум стал приглушённым. … Несколько раз ещё треснуло –
потом они ушли дальше' (с. 13-14).

Это в одном абзаце. Первое es – коррелят, указывающий на инфинитивную
группу allein dort zu sein, которая и является субъектом и грамматическим
подлежащим. Второе es является безличным субъектом при глаголе knallen в
безличном употреблении. Третье es представляет устойчивый безличный
оборот es gibt (см. выше классификацию Е.В. Нарустранг).

9) C. Ich war heute früh auf einen Satz für Dich gestoßen und hatte gerade überlegt,
ob ich aufstehen und ihn Dir gleich schicken sollte, als es klingelte, gegen acht. –
‘Сегодня утром я наткнулся на одно предложение для тебя и как раз
размышлял, не встать ли мне и сразу же послать его тебе, как позвонили в
дверь, около восьми'. …Nachdem ich mich fünf Tastenwahlgänge weit
vorgearbeitet hatte, sprang es wieder an den Anfang zurück. – ‘После того как я
прошёл с набором кнопок на пять ходов вперёд, меня вернуло (букв.
отпрыгнуло) снова назад к началу' (с.68-69). „We are sorry”, hieß es dann –
alle Leitungen besetzt. – ‘Мы сожалеем, послышалось потом, – все линии
заняты' (с. 69-70).

В первом и в последнем предложении представлены устойчивые
выражения es klingelt – ‘звонят’ и es heißt – ‘значит, надо’, а во втором окказионализм автора: безлично употреблён глагол springen – ‘прыгать’. По
аналогии с es klingelt в книге употребляется es klopft: Wir lagen schon im Bett, als
es an unsere Tür klopfte. – ‘Мы были уже в постели, когда в нашу дверь
постучали’ (с.123).
9) D. Sofort war ich bereit, wieder anzureisen, sollte es Gelegenheit geben. – ‘Тот час
же я был готов снова приехать, коль представится возможность познакомиться с
матушкой Марией' (с.84). Marias Lächeln verschwand. Ihr Blick ruhte auf mir. Es
war aber nicht klar, ob sie meinen Körper inspizierte oder durch mich hindurchsah. –
‘Улыбка Марии исчезла. Её взгляд был устремлён на меня. Однако было
непонятно, инспектировала она моё тело или смотрела сквозь меня'. …So ging es
weiter. – ‘Так продолжалось дальше’ (с. 85).

Здесь представлен безличный оборот es gibt ‘имеется’ c es в роли
безличного подлежащего. Частотность этого оборота в книге очень высока,
чуть ли не на каждой странице, например, на с. 106 – 2 раза.
Во втором предложении – es коррелят, указывающий на подлежащее,
выраженное придаточным предложением. Таких предложений тоже очень
много. Наряду с придаточным предложением в роли субъекта часто выступает
инфинитивная группа, например: Undenkbar sei es für sie, ein Buch zu kaufen, das
so teuer wie das meinige sei (с. 109). – 'Немыслимо ей покупать такую дорогую
книгу, как моя'.
В последнем случае употреблён глагол gehen ‘идти’ как безличный, ср.
также: Es war schnell gegangen. So wie Sheila sich mir bei der erstbesten
Gelegenheit angeschlossen hatte, war sie bei der erstbesten Gelegenheit auch wieder
davon. – ‚Получилось всё быстро. Так же, как Шейла при первой
представившейся возможности присоединилась ко мне, так же при первой
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представившейся возможности она снова исчезла' (с. 146-147). Принятый
безличный оборот es geht um – ‘речь идёт о…' тоже неоднократно используется
автором, например: Es geht um den vorletzten Abend, an dem ich mit Hoda und den
anderen Frauen Tauben gegessen hatte. – ‚Речь идёт о предпоследнем вечере, в
который я с Ходой и другими женщинами ел голубей' (c. 130).
В безличные у Инго Шульце превращаются, однако, и другие глаголы,
например, глагол состояния liegen – 'лежать’: Noch mit nassen Haaren traten sie
hinaus auf die Naunynstraße, die ihm wie eine Bühne erschien, weil ihn jeder ansah,
das heißt zuerst Magda, dann ihn. Aber daran lag es nicht. – ‘Ещё с мокрыми
волосами вышли они на Наунынштрасе, которая показалась ему сценой, потому
что на него смотрел каждый, то есть сначала на Магду, потом на него. Но дело
было не в том’ (с.95).
На странице 85 есть пример с безличным es, выражающим «временное
понятие», по Е.В. Нарустранг:
9) E. Zum Schluss, es war bereits dunkel geworden, wandte sich Maria der
Behandlung meines Kopfes zu.- ‘Под конец, уже стемнело, Мария обратилась к
обработке моей головы (c 85). Ср.: „Ich bin abergläubisch“, sagte sie. …“Weil
es der Dreizehnte ist? Ist doch Dienstag, an Dienstagen passiert nichts. Außerdem
ist die Dreizehn eine Glückszahl“. – ‘Я суеверна, сказала она. …Потому что
тринадцатое? Но ведь вторник, по вторникам ничего не случается. Кроме
того, 13 счастливое число' (с. 95).

В первом предложении es употреблено в функции обычного безличного
субъекта. Во втором примере es (Korrelat (Platzhalter, syntaktisches Subjekt) –
‘коррелят, местодержатель, синтаксический субъект, по Г. Хельбигу и Й.
Буша)’ формально замещает место субъекта-подлежащего, о чём
свидетельствует опущение его в следующем далее предложении, оголение
сказуемого, что недопустимо по правилам грамматики и является приёмом
автора для передачи устной речи героев.
Приведём пример es для выражения состояния человека, его души:
9) F.“Es ist so schön mit dir“, sagte sie. „Mit dir ist es so schön!“, sagte er (с. 91). –
'Так здорово с тобой, – сказала она. С тобой так здорово! - сказал он'.

Состояние природы:

9) G. Am nächsten Tag, es war warm und der Himmel wolkenlos, machten wir einen
Ausflug nach Palmse. – ‚На следующий день, было тепло, и небо было
безоблачным, мы отправились в Пальмзе’ (с. 121). Auf der Rückfahrt trübte
sich das Wetter ein, es begann zu regnen. – ‚На обратном пути погода
ухудшилась, начался дождь'.

Вернёмся к корреляту. Выше мы отмечали, что он указывает на субъектподлежащее, выраженное придаточным предложением или инфинитивной
группой, но у Инго Шульце очень много предложений с es-коррелятом,
который указывает на именную группу, часто очень распространённую с
помощью всевозможных определений и приложений, например:
9) H. Es waren, soweit ich sah, alles ältere Männer, barfuß, manche mit nacktem
Oberkörper, manche mit einem Jackett auf der bloßen Haut. – ‘Это были,
насколько я видел, всё пожилые мужчины, босые, некоторые оголённые до
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пояса, некоторые в пиджаке-робе на голое тело’ (с. 150).

Мы выделили субъект, который, на наш взгляд, является здесь ремой, а
тему представляет коррелят es, отсылающий нас к ситуации, описывающей
действия рыбаков, тянущих сеть. Издалека рассказчик не мог их рассмотреть, и
только когда они приблизились к берегу, он смог их увидеть, каждого в
отдельности.
Однако, коррелят ли es в приведённом предложении? Во-первых, мы его
перевели как «это», а в 9) D es осталось без перевода. Во-вторых, Инго Шульце
употребляет как синоним к такому es местоимение das – ‘это’, ср.: Die Männer
an den Netzen kamen wieder aufeinander zu, sie gingen seitlich, bis sie schließlich zu
einer einzigen Gruppe verschmolzen. Das Wasser vor ihnen geriet in Bewegung; ich
glaubte, das seien bereits die zappelnden Fische, doch es war nur das Strampeln und
Platschen der beiden Schwimmer. – ‚Мужчины у сетей снова приблизились друг к
другу, пошли в сторону, пока не слились в одну группу. Вода перед ними
пришла в движение, мне показалось, что это уже барахтающиеся рыбы, однако
это было всего лишь бултыхание обоих пловцов’ (с. 151). Таким образом, наш
«коррелят» оказывается в таком случае нормальным указательным
местоимением.
Вальтер Юнг видит причину многозначности es в том, что это средний
род, и в совпадении старого написания eɀ (первоначально только для
номинатива и аккузатива) и es (первоначально для генитива) [20: 336].
В.Г. Адмони считает, что структуру содержания значений es можно
представить, как поле, но не обычное с ядром и периферией, а с двумя
противоположными полюсами, которые, однако, соединены множеством
посреднических способов употребления. Один полюс – это личное
местоимение 3-го лица среднего рода, «коммуникативно-грамматическое
слово». Другой полюс – полностью десемантизированная частица,
выступающая только в роли держателя места, т.е. для заполнения первого места
в предложениях, в которых финитная глагольная форма должна стоять на
втором месте. Все остальные способы употребления es находятся между этими
двумя полюсами. Одни из них стоят ближе к личному местоимению, а другие к держателю места. Совсем близко к es-личному местоимению находятся,
например, как пишет В.Г. Адмони, все виды демонстративного употребления
es, обусловленные контекстом и ситуацией, т.е. когда оно указывает не на
существительное среднего рода, а на существительное другого рода или на
целое предложение (подчёркнуто нами – Г. П.) [24: 155].
Приведём далее пример держателя места (Platzhalter).
9) I. In dem Moment, als ich mich von den Frauen verabschiedet hatte und loslief,
kehrte die Erinnerung zurück. Ich könnte auch sagen, es stürzte alles auf mich
nieder. Sheila und Samir, die Konferenz, meine missglückte Rede, meine
enttäuschten Kollegen, das Hotelzimmer mit dem durchgeschwitzten Kopfkissen. –
‚В тот момент, когда я попрощался с женщинами и пошёл, вернулась память.
Я мог бы сказать, всё обрушилось на меня. Шейла и Замир, конференция,
моя неудавшаяся речь, мои разочарованные коллеги, гостиничный номер с
пропитанной потом подушкой’ (с. 163).
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Подлинным субъектом-топиком в предложении с es является обобщающее
alles, которое поясняется дальнейшим контекстом. Само же es служит
стилистическим целям, отодвигая alles с первого места на третье, тем самым
выделяя его и сосредоточивая на нём внимание читателя.
Выводы
Проведённый анализ современной немецкой художественной литературы
на примере книги Инго Шульце „Handy“ показал следующее:
1. Субъект - это предмет мысли, агенс, топик в пропозиции. Анализ
предложения по выявлению характера субъекта можно проводить по трём
уровням: семантическому – тема высказывания; коммуникативному – цель
сообщения и синтаксическому – форма выражения содержания высказывания.
2. Местоимение ich ‘я’ составляет ядро категории субъекта. В
диалогической речи с ним конкурируют местоимения второго лица du/ihr и
форма вежливости Sie ‘Вы’.
3. Личные местоимения 3-го лица диахронически связаны с указательными
местоимениями. Словоформа es сохраняет связь с указательным значением
местоимений 3-го лица ещё и в современном немецком языке.
4. В сфере 3-го лица наиболее употребительно местоимение es. Наиболее
частотным является безличный субъект, выражаемый местоимением es.
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KAPITEL 14 / CHAPTER 14.
THE ROLE OF THE LANGUAGE TOOLS IN THE COMPOSITION OF
GRETA THUNBERG'S MEDIA PICTURE

DIE ROLLE DER SPRACHLICHEN MITTEL BEI DER GESTALTUNG DES MEDIENBILDES
VON GRETA THUNBERG

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-044

Einführung
Die Weltgemeinschaft diskutierte vor einem Jahr aktiv über das „GretaThunberg-Phänomen“. In anderthalb Jahren gelang es der jungen Umweltaktivistin,
es zu tun, was Wissenschaftler und Politiker seit Jahrzehnten versagt haben: die
jüngere Generation auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen. Die
Persönlichkeit von Greta Thunberg und ihr Handeln für Schutz des Klimas spiegeln
sich in der modernen Presse mehrdeutig wider. Einige nennen das Mädchen
„Retterin“, andere „Marionette oder Geisteskranke“. Die Aktualität der Erforschung
ist auf die geringe Anzahl der wissenschaftlichen Forschungen in diesem
Untersuchungsgebiet zurückzuführen. Derzeit gibt es keine Studien zum Medienbild
von Greta Thunberg, außerdem ist die Analyse von Sprachmitteln zur Gestaltung
eines Medienbildes selten zum Ziel der Forschung geworden. Es wurde versucht, den
Prozess der Gestaltung des Medienbildes von Greta Thunberg mit sprachlichen
Mitteln zu untersuchen. Die Studie kombiniert zwei verwandte Disziplinen:
Zeitungswissenschaft und Linguistik, was sich in den in der Arbeit verwendeten
Fachwörtern widerspiegeln wird.
Der Gegenstand der Forschung ist die sprachlichen Mittel der deutschen
Sprache, und zwar, die sprachlichen Mittel zur Gestaltung des Medienbildes von
Greta Thunberg in der deutschen Presse.
Der Zweck der Studie ist die Identifizierung und Analyse der Rolle sprachlicher
Mittel in der deutschen Zeitschrift „DER SPIEGEL“ bei der Gestaltung des
Medienbildes von Greta Thunberg.
In dieser Hinsicht werden folgende Aufgaben gelöst:
1) das Sammeln und die Analyse der Veröffentlichungen in der Zeitschrift
„DER SPIEGEL“, die der Umweltaktivistin gewidmet sind, über eine
Zeitdauer von April 2018 bis Februar 2020;
2) die Identifizierung der Sprachmittel, mit denen die Journalisten Greta
Thunberg charakterisieren;
3) die Texte im Zusammenhang mit der Änderung der Medienhaltung
gegenüber Greta Thunberg zu periodisieren;
4) eine semantische und stilistische Analyse der sprachlichen Mittel
durchzuführen.
Die angewandten Methoden sind:
die Semanalyse, die Konzeptanalyse, die Kontextanalyse.
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14.1. Zur Frage über das Medienbild und die Metapher
Das Fachwort „Medienbild“ hat noch keine ständige Definition. Da sich das
Konzept und die damit verbundenen Probleme derzeit im Stadium der Etablierung
befinden, sind die Interpretationen dieses Phänomens oft widersprüchlich und
vielfältig. Also, E.N. Bogdan betrachtet das Medienbild als ein besonderes Bild der
Realität, das die Medienindustrie dem Massenpublikum präsentiert [Bogdan]. Die
Medien entwickeln ihren eigenen Oikos, dessen Elemente die Wertorientierungen des
Autors der Publikation, die Richtlinien der Schriftleitung, die allgemeine Stimmung
im Medienraum des Landes widerspiegeln. Es bedeutet, dass sie sich sowohl von den
Objekten der Realität als auch von dem Oikos der Medien anderer Länder oder
Regionen erheblich unterscheiden können.
Für eine vollständige Beschreibung des Wesens eines solchen umfangreichen
Phänomens ist es notwendig, das Fachwort sowohl im weiten als auch im engeren
Sinne zu interpretieren. Im weiten Sinne ist das Medienbild eine Reihe emotionaler
und rationaler Vorstellungen von der Realität, die auf Informationen beruhen, die das
Massenpublikum aus den Medien bekommt [Galinskaya]. Im engeren Sinne ist es ein
mentales Bild, das durch die Techniken und Methoden des Journalismus ausgedrückt
wird [Tsilyurik].
Zu den wichtigsten Sprachmitteln, die Journalisten helfen, das „psychologische
Bild“ von Greta Thunberg in der Presse zu gestalten, gehören Anspielungen,
Metaphern und Beinamen.
T.S. Sirenko betrachtet die Anspielung als eine komplexe intertextuelle
Inkorporierung. Da der Autor die Elemente des Praetextes aufgrund seiner eigenen
Absichten auswählt und das von ihm gestaltete Bild sehr implizit dargestellt wird, ist
es schwierig, den bildhaften Ausdruck zu entschlüsseln. Die Anspielung wird
normalerweise definiert als das Ausleihen der bestimmten Elemente des Praetextes,
anhand derer sie vom Empfänger des Textes erkannt werden [Sirenko]. Die
Haupteigenschaften des künstlerischen Mittels umfassen Vielfunktionalität,
Vielseitigkeit und Diskontinuität. Die Anspielung erfüllt im Text sowohl stilistische
als auch pragmatische Funktionen, unterbricht die Linearität des Empfängertextes
und verbindet die Räume des Praetextes und des Textes vom Empfänger.
Nach Lakoff werden metaphorische Ausdrücke nicht durch die Sprache, aber
durch das Bewusstsein erzeugt. Ihre Quelle sind Assoziationen, die die
konzeptionellen Bereiche überqueren. Die assoziativen Beziehungen aus dem
Zielbereich werden in den Quellbereich umgetragen. Eine Metapher ist der
Schnittpunkt einer Reihe von konzeptuellen Bereichen. In dieser Hinsicht gibt es eine
bewusste Trennung des Designaten vom Signifikanten und dessen Übertragung auf
ein anderes Konzept. Die Grundlage der metaphorischen Übertragung ist nicht die
objektive Ähnlichkeit von Objekten, sondern die Entsprechung zwischen den beiden
vom Menschen subjektiv hergestellten Sphären. Bei der Betrachtung der Metapher im
kognitiven Aspekt konzentrieren sich die Forscher auf die konzeptuellen
Besonderheiten der Metapher [Lakoff 2004].
Metaphorische Beziehungen können als Ergebnis der Übertragung der
Merkmale eines Konzepts auf die Merkmale eines anderen Konzepts erklärt werden.
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Die kognitive Semantik ermöglicht es, metaphorische und metonymische
Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer Interpretation durch Konzepte der
Speicherung und Verarbeitung von Informationen zu verstehen. N.N. Boldyrev macht
darauf aufmerksam, dass die konzeptuelle Metapher zur sekundären Repräsentation
von Wissen über die Welt dient, die eng mit dem System zur Bewertung der
emotionalen Bedeutung und der tiefen Bedeutung verbunden ist [Luria 1998].
Die metaphorische Interpretation basiert auf der Natur der konzeptuellen
Metapher und dem Konzept der sprachlichen Interpretation. Sie ist „ein Mechanismus
der Interpretation und sekundären Repräsentation des Wissens über die Welt“
[Boldyrev 2013: 43]. Nach Boldyrevs Definition ist „Interpretation ein Prozess und
ein Ergebnis des subjektiven Verständnisses eines Menschen von der Welt und sich
selbst in dieser Welt, ein Prozess und ein Ergebnis einer subjektiven Repräsentation
der Welt, die einerseits auf bestehenden universellen menschlichen Ideen über die
Welt und andererseits über seine persönliche Erfahrung der Interaktion mit ihm
basiert“ [Boldyrev 2013: 43]. Die Sinnbereiche mit vielen Komponenten sowie ihre
sprachlichen Repräsentationen greifen durch Metaphern ineinander. Auf diese Weise
entstehen die Verbindungen zwischen Sinnbereichen, deren Anzahl durch die Menge
der Konzepte bestimmt wird, aus denen diese Sinnbereiche bestehen. In
Übereinstimmung mit den drei Hauptfunktionen der menschlichen kognitiven
Aktivität werden drei Arten der Interpretation unterschieden: der Auswahl, die
Klassifizierung und die Bewertung. Jeder Mensch besitzt ein individuelles System
von Konzepten mit einer eigenen Struktur und einem eigenen Inhalt entsprechend
seiner individuellen Art der selektiven Weltvorstellung. „Die eigentliche sprachliche
Interpretation innerhalb dieses Systems wird zunächst durch die Bezeichnung der
Dinge und Ereignisse der umgebenden Welt, auch durch Metaphern, begrenzt“
[Boldyrev 2013: 44]. Bei einer klassifizierenden Interpretation ist Sprache
erforderlich, um Objekte zu vereinen, ihre gemeinsamen Merkmale zu klären und
abstrakte Konzepte zu bezeichnen. Die bewertende Interpretation ist ausschließlich
der sprachlichen Interpretation von Wissen eigen. Sie beruht auf „die
Schematisierung und Strukturierung kognitiver Erfahrungen (Objekte und Ereignisse)
in Übereinstimmung mit den kollektiven und individuellen Systemen von Normen,
Idealen, Stereotypen, Werten und Bewertungen auf der Grundlage bestimmter
Bewertungsskalen, die innerhalb einer bestimmten Kultur angewendet werden“
[Boldyrev 2013: 45]
Das Epitheton (Beiwort) ist ein Zusatz, ein Attribut, das dem bezeichneten
Objekt zusätzliche Bedeutungen verleiht. Die Trope wird zu einem Mittel der
Schöpfung von Bildlichkeit; sie kann prädikativ und attributiv gebraucht. Mit Hilfe
des Beiwortes gelingt es dem Autor, explizit ein emotionales Merkmal des
Phänomens zu erzeugen. Also, L.V. Ozerov behauptet, dass die Metapher die Kraft
der Phantasie des Dichters, das Reichtum seiner Assoziationsreihen, die Herrlichkeit
seiner Figuren zur Äußerung bringt, das Beiwort offenbart die Tiefe seines Denkens,
die Neugier seiner Natur, die Starrheit seines Blicks [Ozerov 1972].
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14.2. Das Medienbild von Greta Thunberg
Die Veröffentlichungen der Zeitschrift DER SPIEGEL wurden als empirisches
Material verwendet, da es sich um eine maßgebliche und beliebte Veröffentlichung in
Deutschland handelt. Darüber hinaus wurde diese Zeitschrift als ein periodisch
erscheinendes Massenmedium für die Analyse nicht zufällig ausgewählt, weil sie sich
von den anderen durch ihrem analytischen Ansatz zur Untersuchung des Problems
sowie in der Bewertung der behandelten Ereignisse von den Autoren unterscheidet.
Bedingungsweise kann der Prozess der Herausbildung eines Medienbildes der
Umweltaktivistin in der deutschen Presse in zwei Perioden unterteilt werden, die als
„Euphorie“ und „Verständnis“ bezeichnet werden können:
Die erste Periode dauerte von April 2018 bis September 2019,
Die zweite Periode dauerte von September 2019 bis Februar 2020.
Das Bild von Greta Thunberg in der deutschen Presse wird oft in religiöser
Hinsicht dargestellt. Die weltliche Tätigkeit der Umweltaktivistin ist manchmal durch
das Prisma der religiösen Weltanschauung gekennzeichnet. In der ersten Periode
beobachtet man die Schaffung des Bildes der „Heiligen“.
Die wichtigsten Sprachmitteln, mit denen die Journalisten solche Vergleiche
ziehen, sind die folgenden:
Das Wort „Die Ikone“ sowie seine Derivate: „Die Klima-Ikone“, „Die
Jugendikone“ usw. sind in fast jeder Veröffentlichung der ersten Periode über Greta
zu finden. Das DWDS-Wörterbuch definiert das Lexem „Ikone“ als „Kultbild der
orthodoxen Kirche mit der Darstellung heiliger Personen oder ihrer Geschichte“
[DWDS]. In dem untersuchten Material versteht der Journalist eine Ikone als eine
herausragende Persönlichkeit, eine Symbolfigur, die die Aufmerksamkeit einer
ganzen Generation auf das Problem des Klimawandels lenken kann. Und wenn das
Wort im direkten Sinne das Bild des Heiligen expliziert, so impliziert es im
übertragenen Sinne die Person selbst.
Sehr oft beobachtet man, wie die Korrespondenten der Zeitschrift die Parallelen
zwischen den Lebensgeschichten von Christus und Greta ziehen. So basiert das
Medienbild auf dem Effekt der Anspielung, nämlich das Bild von Greta Thunberg
wird aus dem Sinnbereich DER MENSCH in den Sinnbereich DIE HEILIGE
übertragen. Die lexikalische Metapher, die solche Übertragung zwischen diesen
Sinnbereichen zur Geltung bringt, ist das zusammengesetzte Substantiv
„Erlöserfigur“. Das Lexem „Erlöser“ stammt von dem Verb „erlösen“, das vom
DWDS als „jmdn aus der Gefangenschaft, aus einer bedrängten Lage in Freiheit
setzen“ interpretiert wird. Aus diesem Sem entsteht die bildliche Bedeutung „jmdn
von einem Übel, innerer Druck frei machen“.
Das Substantiv „Erlöser“ wird als Beiname der Figur von Christus verwendet,
darum führt der Gebrauch dieses sprachlichen Mittels in Bezug auf Greta Thunberg
zu einer Verbindung zwischen dem Sinnbereich DER MENSCH und dem
Sinnbereich DER ERLÖSER / DER RETTER / CHRISTUS.
Das Mädchen nennt man in den Veröffentlichungen „Die Heiland“ (Christus als
Erlöser), die die Welt von den Umweltkatastrophen rettet. Die Teilnehmer der
Bewegung „Freitag für die Zukunft“ werden zu ihren Nachfolgern, mit anderen
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Worten, zu den Aposteln gerechnet: „… der Heiland hat seinen Jüngern…“. Gretas
Krankheiten heißen „Wundmale“, also „offene, nicht vernarbte Wunde“ [DWDS],
wie offene, nicht geheilte Wunden am Körper der Heiligen. Das christliche Denken
akzeptiert keine Halbtöne, es gibt eine deutliche Gliederung in Gutes und Böses, in
Schwarzes und Weißes. Im untersuchten Kontext war Greta, als auch die anderen
Öko-Aktivisten unbestreitbaren Gutes. Dazu wurde Thunberg als eine Märtyrerin für
den gerechten Zweck dargestellt. Alles, was Greta selbst nicht akzeptiert und zur
Ausrottung in der Gesellschaft ermahnt, gilt als absolutes Böses. Zum Beispiel
Atomenergie: „Mit der Atomkraft hadert man hierzulande bekanntermaßen, sie gilt
als Teufelszeug“. Es sei bemerkt, dass solche Parallelen die Denkweise des
Mädchens, sein Bild von der Welt, sehr genau charakterisieren. In einem Interview
mit dem Korrespondenten der Zeitschrift DER SPIEGEL bestätigte die Aktivistin,
dass sie in ihrem Kampf keine Kompromisse akzeptiert. Vermutlich wurde der
religiöse Aspekt von den Journalisten bewusst gewählt, um die Geschichte von Greta
Thunberg am anschaulichsten darzustellen.
So, der Ausdruck „eine Figur der biblischen Kraft“ deutet explizit auf die
biblische Geschichte (der Beiname „biblischer“). Den Lesenden wird der Gedanke
eingegeben, dass Greta Thunberg von Gott gesandt ist. Auch der Beiname
„apokalyptisch“ hat eine religiöse Semantik mit einer gehobenen Konnotation und
charakterisiert Gretas Vorhersage.
Nebst den Journalisten ziehen auch die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
solche Parallelen, was sich auch in der deutschen Presse widerspiegelt. Zum Beispiel
wird sie mit Amos verglichen, dem Propheten, der seinen Zeitgenossen das Jüngste
Gericht vorausgesagt hat, wenn sie sich nicht einem gottgewollten Leben zugewandt
haben: „In einer Rede in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg verglich die
Fraktionsvorsitzende der Grünen Greta Thunberg mit Amos, dem ersten Propheten,
dessen Worte in Schriftform überliefert sind, und der den Zeitgenossen ein
schreckliches Strafgericht verkündete, sollten sie sich nicht zu einem gottgefälligen
Leben bekehren“.
Viele deutsche Publikationen nennen Greta „Die Prophetin“, eine Vermittlerin
zwischen Gott und Menschen, die geheimes Wissen besitzt.
Auch während der Zeit der Euphorie stellt man fest, dass das Bild von Greta
durch Lexeme solcher Semantik gekennzeichnet ist, die das Mädchen als Person und
nicht als Gott beschreiben.
Die Verwendung des Lexems „Stern“ in Bezug auf das Bild von Greta Thunberg
setzt die Metapher in Gang, in der eine Verbindung zwischen dem Sinnbereich „hoch
am Himmel, ein unerreichbarer Himmelskörper“ und dem Sinnbereich „eine Person
von hoher, unerreichbarer Position“ entsteht. Infolgedessen heben die deutschen
Medien Greta Thunberg auf ein Podest. Dazu gehört auch der Beiname „berühmte“,
der vom DWDS als „durch Leistung hochangesehene und weithin bekannte“ definiert
wird.
Die zweite Periode „der Verständnis“ repräsentiert der umgekehrte in den
Medien geschehene Prozess. So wird das Bild der Aktivistin aus dem Sinnbereich
DIE HEILIGE in den Sinnbereich MENSCH übertragen. Wenn man in Betracht
nimmt, dass das Substantiv „Personenkult“ in einem der Artikel dieser Periode zu
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finden ist, so kann man von dem Prozess der sogenannten Entlarvung der
Persönlichkeit in den Medien oder der Menschwerdung der „Heiligen“ sprechen.
Als erste Aspekt bei der Menschwerdung vom Bild der „Heiligen“ sind die
sogenannten „die menschlichen Schwächen“ zu erwähnen: Gefühle, Emotionen. Ein
eindrucksvolles Beispiel, das die obige These bestätigt, ist der Beiname "
„gewöhnlich“ im Ausdruck „gewöhnliches Kind“, der betont, dass Greta ein Kind ist,
das keine außergewöhnlichen Fähigkeiten besitzt. Es dominieren die Beinamen, die
sich auf die Schwächen konzentrieren, die gewöhnliche Menschen so oft erfahren. In
der Phrase „zartes Persönchen“ erlaubt der Beiname „zartes“ Greta als ein zierliches,
verletzbares, empfindsames Mädchen vorzustellen. Zum Beispiel weisen die
Aussagen „Greta wirkt erschöpft“ und „Greta ist müde“ auf die Schwäche des
Mädchens hin. Der Beiname „erschöpft“, definiert als „am Ende der Kraft,
vollkommen und anhaltend ermüdet” deutet, dass die Kräfte der jungen Aktivistin
nicht grenzenlos sind, und solche kräftige Aktivität beginnt sie zu erschöpfen. In den
Publikationen dieser Periode findet man zunehmende Hinweise auf Gretas Alter:
„junges Fräulein, junge Schwedin, eine 16-jährige“.
Der zweite Aspekt ist die Familie des Mädchens. Wenn sie früher vorbeigehend
erwähnt wurde und die ganze Aufmerksamkeit auf Gretas Mutter gerichtet war, die
eine Medienpersönlichkeit ist, so erscheint während der Periode „der Verständnis“
ein Interview mit dem Vater der Aktivistin, das von Angst und Aufregung um ihr
zukünftiges Schicksal durchzogen ist. Svante Thunberg drückte seine Haltung
gegenüber seiner Tochter folgendermaßen aus: „Sie denken vielleicht, dass Greta
jetzt nicht mehr gewöhnlich ist, weil sie etwas Besonderes und sehr berühmt ist. Aber
für mich ist sie jetzt ein gewöhnliches Kind – sie kann all die Dinge tun, die andere
Menschen auch tun können“ .
Der dritte Aspekt ist das Entlarven des Personenkultes. Dazu gehören die
Veröffentlichungen, die die Offenherzigkeit von Gretas Worten und Handlungen in
Frage stellen: „Wie echt ist Greta?“ So beobachtet man die Übertragung eines Bildes
vom Sinnbereich MENSCH in den Sinnbereich BETRÜGERIN, HEUCHLERIN.
Diese These wird durch die Beinamen „die umstrittenste und umtriebigste Person ...“
bestätigt. Der Gebrauch des Lexems „Marionette‘" in Bezug auf Greta, das von
DWDS im übertragenen Sinne als: „unselbstständiger, von anderen als Werkzeug
benutzter Mensch“ definiert wird, hilft dem Leser Schlussfolgerung zu ziehen, dass
Greta wie eine willensschwache Puppe kontrolliert wird, aber die Ziele dieser
Puppenspieler sind noch nicht klar.
Während der gesamten Untersuchungsperiode kommen die Wörter mit der
ausgeprägten negativen Konnotation in den Veröffentlichungen sehr selten vor.
Solche Wörter stellen die sogenannte Sprache der Aggression dar. In der Regel
äußern sie die Meinung der Oppositionellen der Klimabewegung aber nicht der
Korrespondenten der Zeitschrift und werden in den Medientexten als angeführte
Worte gebraucht. Zum Beispiel, werden die Mitglieder der Klimabewegung mit
Hitlerjugend, der nationalsozialistischen Organisation deutscher Jugend, verglichen.
Solche Übertreibung sarkastischer Natur wird als unkorrekte betrachtet, und ihr
Gebrauch in diesem Zusammenhang ist beleidigend. Gretas Krankheiten heißen nicht
mehr Stigmata, sondern psychische Störungen („psychisch gestört“). Der Ausdruck
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„gedrillte Göre“ wurde auch in Bezug auf die Aktivistin verwendet. Der Beiname
betont das Wort mit einer verminderten stilistischen Einschätzung „unartiges Kind,
besonders Mädchen, Range“.
Der religiöse Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Menschwerdung des
Bildes von Greta Thunberg. Es sei bemerkt, dass der Gebrauch von biblischen
Anspielungen ironisch ist. Zum Beispiel vergleicht der Autor in der
Veröffentlichung, die Gretas Beitrag auf Twitter beschreibt, nämlich ein Foto im
Zug, mit Madonna Guido Reni: „Ihr Gesicht ist, wie das eine Madonna von Guido
Reni, fensterwärts dem Licht der Hoffnung zugewandt“. Solche Kunstfertigkeit bei
der Beschreibung einer Fotografie bringt den Leser auf die Idee der unnatürlichen,
inszenierten Dargestellten. Infolgedessen kommen die Korrespondenten der
Zeitschrift zu dem Schluss: Greta ist „keine Prophetin“.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann man sagen, dass die sprachliche Mittel und ihr
kompetenter Gebrauch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Medienbildes
der bestimmten Person spielen. Die Medien und die Journalisten haben dank den
Beinamen, Anspielungen, Metaphern und anderen stilistischen Mitteln die
Möglichkeit, eine Person in den Rang des „Heiligen“ zu erheben und sie von dem
von ihnen selbst errichteten Podest zu stürzen.
Dabei spielen die sprachlichen Mittel wie Anspielung und Metapher eine
Schlüsselrolle, ohne die die Gestaltung solcher Bilder unmöglich ist. Im Falle der
Entstehung des Medienbildes von Greta Thunberg betonen die Beinamen den Sinn
der Bezugswörter und präzisieren das durch Metapher und Anspielung erzeugte Bild.
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KAPITEL 15 / CHAPTER 15.
FEATURES OF THE ARTISTIC EMBODIMENT OF THE PROCESS OF
DECOLONIZATION OF CONSCIOUSNESS IN THE POETIC WORKS OF
VARIOUS THEMATIC AND STYLISTIC GROUPS.

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ У
ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ РІЗНИХ ТЕМАТИЧНИХ І СТИЛЬОВИХ ГРУП.

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-049

Вступ
Перехідні періоди в літературі (ХІХ–ХХ ст. та ХХ – поч. ХХІ ст.)
засвідчують трансформацію досвіду різних часів і поколінь в художніх
практиках. При тому і в теоретичних концепціях, і в текстах найпрозоріше
видно самобутність незмінних цінностей нації. У літературі – це незнані досі
теми, мотиви, образи, система жанрів та взаємодії течій, стильових напрямів.
Внутрішні “механізми” творення літературного процесу актуалізуються на
певних часових етапах, особливо в перехідні моменти історії. Специфіка
національного художнього мислення на шляху історичного літературного
розвитку зазнавала певних змін як у зв’язку з ментальністю письменника, так і
у зв’язку з типом художньої свідомості.
Актуальність пропонованого дослідження визначається його предметом,
що акумулює ключові аспекти студійованої проблеми: художня репрезентація
індивідуальної (творчої) національної свідомості та свідомості провідних
(елітних) духовно-освітніх середовищ в українській ліриці ХІХ – поч. ХХІ ст.;
кореляція національної свідомості та синергетика національної ідентичності у
контексті суспільно-політичного протиборства і підпорядкування; суспільноісторичні умови та ідейно-філософські засади рецепції художніх систем в
діахронії ( ХІХ – поч.ХХІ ст.) та втілення їх у авторському тексті; вибір мови
як культурно-політичного вектора розвитку суспільства; провідна роль
освітньої еліти українського соціуму, зокрема майстрів художнього слова.
Актуальність пропонованого дослідження мотивована також тим, що сучасна
українська свідомість продовжує існувати в імперських вимірах, а такий стан
речей потребує нового ставлення до колонізаційних процесів, що вкотре стають
українською реальністю.
15.1. Особливості художнього бачення письменника в художніх
практиках
Історія літератури засвідчує, що український автор повторює моделі
реагування на обставини, які мають тривалий вплив на суспільство (наприклад,
колоніальний стан та процес деколонізації свідомості за різних обставин і у
різних часових проміжках). Звідси, апелювання до життєвих історій, в яких не
подія домінує над особитсітсю, а непересічна, творча особистість впливає на
обставини, модифікуючи моделі реагування на них. У цьому зв’язку
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актуальною є думка П. Виходцева про те, що навіть тоді, коли справжній
художник “безпосередньо говорить про загальнолюдське, і його твори стають
набутком всього людства, читач завжди може визначити те конкретне
соціальне, національне й етнографічне середовище, яке зумовило особливості
художнього бачення письменника”[4,с.69]. Історики літератури відносять
українську літературну традицію до такої, в якої не було можливості сповна
,,виговоритись”. Ще у 20-х роках Д. Чижевський вказував, що ,,в межах
національних у слов’ян і досі поруч з чистими теоретиками можуть бути
поставлені мисленики, які тільки намічали ідеї, тільки кидали думки, не
продумуючи їх до кінця, не даючи їм останньої філософської обробки” [5,
c.175]. Зате наступні покоління, шукаючи духовного опертя у більш
віддаленому часі, віднаходили ті ідеї та розвивали їх у контексті уже сучасних
їм обставин. Обставини ж багато в чому визначають тематику художніх творів,
зокрема суспільний статус та емоційний стан ліричного героя . ,,Важливо те,
що філософія української ідеї, ця фактично теоретична самосвідомість
українського національного відродження ХІХ–ХХ ст., всепроникальна для
нашої духовної культури від Кирило-Мефодіївського гуртка аж до
“розстріляного Ренесансу” 20-х років, де її останнім евристичним проявом
стала так звана “літературна дискусія””[3,с.15]. Отже, у перекладі на мову
персоналій, від П. Куліша й Т. Шевченка до М. Хвильового (не випадкова заява
Хвильового: ,,Ми…ведемо свою родословну від Куліша”) і до ,,згасаючих
коливань” еміграційної філософської думки ( Д. Чижевський – І. Мірчук –
М. Шлемкевич), при всій своїй життєвій значущості для духовних потреб
пробудженого до життя українського народу, при тому, що рідко який
український мислитель тієї доби не прилучився до розвитку цієї філософської
течії особистим внеском, – при всьому цьому, філософія української ідеї не
дала жодної ,,випареної до кристалічно-понятійної форми” філософської
системи у властивому розумінні цього слова.
У контексті сучасних гуманітарних студій сформувалося усвідомлення
української культури як виразно “літературоцентричної” у часовому відтинку
ХІХ – поч.ХХІ ст., розуміння недостатності методик історико-літературнофілософського аналізу власне тексту. Відтак, актуальною постає потреба
розгляду становлення і зміни свідомості українського автора у бік
націоцентричної, що, врешті, призвело до деколонізації художньої свідомості
як українського автора, так і читача-реципієнта.
15.2. Тематика художніх творів у часових межах ХІХ – поч.ХХІ ст.
У часові межі ХІХ – поч.ХХІ ст. вписуються не календарні століття як такі,
а саме етап багатовікового літературного процесу з притаманними йому
історичними і структурними особливостями. Ці етапи можуть тією чи іншою
мірою збігатися з хронологічними поділами, а можуть і не співпадати з ними.
Щодо ХІХ ст., то про повний збіг хронологічних меж і етапу літературного
процесу не може бути й мови. Починається цей етап в останньому десятиріччі
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ХVІІІ ст., а завершується десь на межі 10-х років ХХ ст.
У ХІХ ст. українське національно-культурне відродження розгорталось за
романтичною моделлю, де саме ,,мова, а за нею і словесна творчість,
письменство як головна етнодиференціююча ознака бере на себе в “тілі”
культури централізаторську, системно-організуючу функцію, тож історію
літератури вдається спроектувати на цілу історію культури без особливих
натяжок” [3, c. 17].
Р. Барт цілком слушно твердив, що завдання критики – ,,пригнати мову
своєї доби до мови авторової доби” , бо лише в такий спосіб твір ,,невпинно
актуалізується“, тобто ,,живе” в історично-культурному процесі.
Українські митці у часовому вимірі ХІХ – поч.ХХІ ст. демонстрували
майстер-клас щирості – того, що ми втрачаємо в гонитві за суєтою життя. На
цьому часовому відтинку середовище не завжди працювало на те, аби мати
можливість втілювати свою українськість. Переоцінка суспільних вартостей,
утверджуваних десятиліттями монопольного панування офіційної ідеології
кінця ХІХ – початку ХХ ст. засвідчила, що гуманістично-екзистенційна
проблематика є основою генетичного коду української філософської культури,
а ,,екзистенційно-особистісна поліфонічність світобачення – провідна у
структурі української духовності” [1, с.18].
Сучасні літературознавці наголошують на тому, що текст не живе
фізичними вимірами часу, він триває у часі, бо найпотужніші виміри нації –
духовні. Також для творчих особистостей, що формували духовну парадигму
своєї нації впродовж окресленого періоду, існували дві фундаментальні речі,
що давали духовну силу – фольклор та етнографія. Первинність духовних опор
засвідчують громадівці (П. Чубинський, П. Житецький, В. Антонович,
М. Драгоманов), які забезпечуючи свій шмат роботи, прокладали ґрунт
поколінню 20-30-х років ХХ ст. Поколінню, яке вже політично
структуризувалося, яке, власне, розстріляли, проте інтелектуальна потуга
розстріляного покоління була настільки сильною, що на цьому ґрунті
викристалізувалося покоління шістдесятників, яке, своєю чергою, руйнуючи
тоталітарну систему, підготувало Майдан Гідності 2014 року.
І П. Чубинський, і М. Драгоманов, і В. Антонович, і П. Житецький
деколонізували свідомість українця у можливий їм спосіб – власними
інтелектуальними здобутками, досліджуючи духовні основи нації – українську
літературу, культуру, історію, мову. ,,Київ, один з найстаріших культурних
центрів України, давно вже був осередком національного українського руху, де
залишалися живими кращі традиції Кирило-Методіївських братчиків та поволі
вироблялася й оформлялася ідеологія нових поколінь української громади. На
70-ті роки ХІХ ст. припадає розквіт т.зв. українофільського руху в Києві, що
нерозривно пов’язаний з іменами М. Драгоманова, В. Антоновича,
П. Чубинського, П. Житецького, М. Лисенка та багатьох інших; з великим
науковим і національним піднесенням проходить ІІІ Археологічний з’їзд (1874
р.), дедалі більше друкується українських книжок, що несуть з собою
українські ідеї та вчать українського слова. Свій вплив на громадську думку
київські українофіли починають провадити навіть через пресу (“Кіевскій
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Телеграфъ”). Водночас, традиції українофілів уже не були актуальними для
товариства ,,Братство Тарасівців” (1891 р.), до якого, крім автора теоретичного
обґрунтування концепції українського націоналізму М. Міхновського,
належали також І. Липа, Б. Грінченко, М. Коцюбинський, М. Кононенко,
В. Шемет, В. Самійленко, М. Вороний. “Тарасівці” називали себе свідомими
українцями, відкидаючи досить розмиті концепції українофілів. ,,Братство
Тарасівців” було продовженням лінії Кирило-Методіївського братства.
Основна перешкода на шляху природнього поширення власної мови,
літератури і культури крилася у колонізованому мисленні, яке формувалося
також і внаслідок зовнішніх обставин. Саме такий колонізований розум у
другій пол. ХІХ ст. породив в Україні теорію ,,мови і літератури для хатнього
вжитку”.
Означення, а відтак, розуміння неперебутності питомої мови ставить перед
дослідником ланцюг проблем позамовного і позалітературного характеру – від
суспільно-політичних, суспільно-психологічних до ідейно-філософських, часто
названих “духом часу”.
В оцінці ХІХ – поч. ХХІ ст. як етапів розвитку української літератури
виходимо із розуміння закономірностей розвитку літератури і мистецтва як
іманентного процесу, притаманного одній із галузей духовно-практичної
діяльності людей. Безперечно, цей процес тісно пов’язаний із суспільним
розвитком, але не інтегрується ним. Таке означало б втрату специфіки цієї
галузі духовно-практичної діяльності . У силу складних суспільно-політичних
обставин, автори, котрі в художній формі утверджували деколонізацію
світосприйняття, залишалися недостатньо осмисленими в аспекті означеної
проблеми, проте їхні постаті й творчість засвідчують, що прагнення до свободи,
національного самоствердження, знищення тиску імперії у всіх сферах
творчого та суспільного життя залишались пріоритетними.
З огляду на багатоплановість об’єкта та предмета дослідження,
виокремимо низку провідних вчених, які акцентували свою увагу на
характерних сегментах досліджуваної проблематики: І. Франко, М. Євшан,
В. Барка, М. Грушевський, Д. Донцов, О. Дей, С. Барабаш, М. Жулинський, Г.
Сивокінь, А. Гуляк, Н. Гаєвська, Я. Гарасим, Г. Семенюк, І. Денисюк,
Ю. Ковалів, О. Івановська, Ю. Шерех та ін. Теоретико-методологічною
основою стали праці українських та зарубіжних учених: В. Моренця,
М. Ільницького,
В. Панченка,
О. Юрчук,
Т. Гундорової,
М. Рябчука,
М. Шкандрія,
Е. Томпсон,
А. Матусяк,
Є. Сверстюка,
І. Дзюби,
О. Пахльовської, Е. Соловей, Д. Гусара-Струка, М. Наєнка, М. Коцюбинської,
М. Павлишина, Б. Рубчака, Т. Салиги, Ю. Шевельова; філософські праці
Г. Сковороди, А. Камю, Ф. Ніцше, К.-Г. Юнга, К. Ясперса, М. Хайдеггера.
Дослідження також базувалося на теоретичних працях з питань міжтекстових
зв’язків М. Бахтіна, О. Потебні, Ю. Крістевої, О. Астаф’єва, та ін. Виокремимо
низку дослідників із суміжних галузей, без яких неможливо трактування
літературознавчого об’єкта з погляду деколонізації свідомості. Йдеться про
праці
М. Шлемкевича,
В. Липинського,
О. Забужко,
Л. Челідзе,
В. Жаботинського, Я. Коллара, Л. Плюща, Д. Чижевського, В. Шевчука,
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М. Сулими, І. Ісіченка.
Спрямованість на комплексний аналіз студійованої проблеми зумовила
потребу залучення таких методів, як біографічний, системно-описовий,
порівняльно-історичний, герменевтичний, текстологічний, а також принципів
постколоніальної критики та рецептивної естетики. В процесі дослідження
використовувалися механізми методів історичної реконструкції (з огляду на
можливість вивчати літературний процес у його тяглості, нерозривному зв’язку
з усіма сферами матеріального та духовного життя суспільства),
психолінгвістичного (передбачає дослідження зміни і ,,вибудовування”
національної (етнічної) свідомості за різних суспільних обставин, аналіз
рецепції сучасниками літературного життя своєї доби), емпіричного
(передбачає роботу з джерельною базою: первинні джерела (власне джерела ) і
вторинні джерела (дослідницькі роботи зазначеної проблематики)) та
історіософського (дозволяє осмислювати індивідуальну творчість через
потужні можливості актуалізації енергії національного світопочування і
світомислення в новочасних контекстах). Загалом, залучення методики
міждисциплінарного дослідження дозволило апелювати до відомостей з історії,
філософії, мовознавства, соціології, етнографії, психології, релігієзнавства для
дослідження природи пошуку власної ідентичності українською нацією та її
митцями.
Наукова новизна досліджуваної теми зумовлена спрямованістю на
осмислення процесу зміни авторської художньої свідомості на тлі суспільних,
філософських, психологічних, етнічних залежностей; спробою сформувати
цілісне уявлення про особливості художнього втілення процесу деколонізації
свідомості у поетичних творах різних тематичних і стильових груп.
Для домодерної української нації ХVII – XVIII ст. характерним було
переважання церковно-релігійної ідентичності над національною. На
переконання М. Шкандрія, “вживання термінів “колоніальний” та
“постколоніальний”
на
позначення
ситуації
культурно-політичного
поневолення, в якій люди перебувають або з якої щойно вийшли, є цілком
правомірною щодо української історії та сьогодення” [1, с. 20]. Поняття
”колоніальний” щодо радянського періоду вживає Г. Сивокінь.
Очевидно, що ХХІ ст. – це час повернення слову його первісного змісту –
все несправжнє і штучне, у яку б упаковку не було б загорнене, блідне, зникає,
оголюючи першовитоки свого першопочатку. Повертається справжність. Якщо
історія ХІХ – ХХ ст. постає як історія намірів, то історія поч. ХХІ ст., маємо
підстави припустити, – це історія звершень. Історія повернення до самих себе,
до джерел в українській літературі не нова. Кожне покоління митців на певному
етапі своєї творчості намагалось відшукати власні витоки. У кожній
національній літературі є свої провідні постаті, письменники та мислителі, що
формують світоглядні настрої своєї доби, закладають основи нових
літературних напрямів та традицій. Одночасно вони виражають національний
дух і творять його, прогнозуючи ходу історії своєї нації. ,,Інтелектуальна
історія українського націоналізму та формування націоцентричної свідомості
ще не написана. З неї випадають певні постаті, котрі були не професійними
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теоретиками, а поетами, критиками, збирачами фольклору та укладачами
словників. Останніх ми вже звикли звинувачувати в народництві, утилітаризмі,
політичній тенденційності художньої та наукової творчості.
Художнє втілення деколонізованої свідомості в українській ліриці ХІХ –
поч. ХХІст. визначалось різнорідними взаєминами між національною
ідентичністю і творчою особистістю, деколонізованою свідомістю та
колективною (індивідуальною) свідомістю, мовою і нацією в онтологічнодіахронному розрізі, де мова та ідентичність – не лише передумови буття
людини і суспільства, а є основами його існування та збереження впродовж
століть. Еволюція зміни суспільної, зокрема етнічно-національної свідомості,
засвідчена також у мовній свідомості, що своєю чергою корелюється процесом
деколонізації свідомості в українській ліриці ХІХ – поч. ХХІ ст. та її
художнього втілення у авторському тексті .
Висновки
В основі цих різнорідних шляхів виявів деколонізованої свідомості лежав
подвійний стандарт самоідентифікації за етнічним походженням і державною
належністю, що породжувало неминучі протилежні моделі мовно-суспільної
поведінки: тяжіння до чужого та ідентифікацію свого. Ліричний герой
українського автора послідовно наголошує на тих ідеалах і цінностях, які
мають непроминальне значення для певної національної спільноти.
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KAPITEL 16 / CHAPTER 16.
FORMATION OF THE THEORY OF PERFORMING ART’S DIRECTING.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ РЕЖИССУРЫ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ИСКУССТВ.

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-040

Introduction.
For a spectator of a theatrical or circus performance, ballet, opera, variety
concert - presence in a venue and energy exchange with stage, actors, directors, who
"die" in them (as Nemirovich-Danchenko once noted), during a performance are
fundamental. These experiences provide fundamental differences and attractions for
each performative spectacle. After all, the action takes place "here and now", it is
unique in all variety of its expression. For decades, this semi- controversial thesis has
been based on traditional post-Soviet theater research, which, unlike musicology and
fine arts research, not to mention literature studies, has found itself in a
methodological impasse. This way, presence of a spectator and their participation in
the process of creating a performative spectacle is really an important component of
this art form. This approach, though, made it impossible to create theoretical
scientific foundations, as the lack of developed tools for recording of a performance
affected the ability to analyze it on a deeper level. Yes, of course, there were isolated
attempts by individual researchers to capture director's ideas. These include attempts
to create their own autonomous author's markings in directorial script copies,
sketching mise-en-scène, creating texts abbreviated (supplemented) and adapted by
directors and their assistants for a specific performance, but apparently they were
never enough.
Today, performative art forms face an inevitable challenge. They have become
objects of total digitalization. On the one hand, the reason for the acceleration of such
development became a global pandemic. It has significantly reduced, and sometimes
made it impossible for spectators to visit cultural institutions. On the other hand - the
inevitability of technological progress, the technological revolution 4.0 can not be
ignored.
16.1. Digitalization in the performing arts.
For the spectator, as well as for an actor, director, artist and composer of
performative spectacles, a new challenge has obviously arisen, and obviously an
inevitable one. But is it as "catastrophic" as it was thought until recently?
Action. It takes place is in some forms of online entertainment, when audience
member sees actors during the broadcast, that also is happening "now", though not
"here" but "there", hundreds or even thousands of kilometers away. Technically
advanced cameras are capable of transmitting at any distance the most subtle
movements of actor's face, eyes, body. Digital camera of the first half of the XXI
century receives an infinite number of possibilities, even in comparison with the
stunning capabilities of film cameras of the early XX century, although even then
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emergence of "close-ups" was an explosive discovery for audiences. Today we have
the opportunity to see in real time all the details of the actor's work at the time of his
improvisation, living energy radiation.
On the other hand, in Japan for many years – Miku Hatsune the famous
holographic singer has been known, who’s performances gather concert halls full of
fans. At the same time some of the European circuses, responding to the accusations
of environmentalists, gave up engaging live animals on their arenas, brought on their holographic counterparts instead. This is also a way, but we are talking about
techniques for working with live actors.
Energy. Light and electricity are different types of energy. And as Tesla's
experiment showed, it can be wirelessly transmitted to remote locations. However,
we have long been transmitting and receiving electrical and light energy over long
distances and have long been not surprised. The theory of quantum performative
spectacle may be quite timely. At least some directors and scholars are already
interested in this area.
In addition, digitalization is entering the territory of scholars of performing arts
at a significantly fast pace. For theorists of these art forms and their individual
components finally a unique opportunity has been provided to rise to the level of
theorists of music, literature, cinema, as it puts in their hands a kind of "escalibur" - a
powerful tool of recording. In this way, wide opportunities open up for various kinds
of iconic, psychological, sociological and other forms of detailed analysis. As the
Ukrainian director of the early twentieth century L. Kurbas, who did a lot for this,
noted with foresight - we have to get closer to "a certain scientific objectivity " [4].
16.2. Periodization of the performing arts directing theory formation.
The experience of numerous studies in the theory of cinema, music, literature
rightly shows that the path of formation of theoretical knowledge usually runs from
personal ideas of individual practitioners and descriptive forms of art studies to the
creation of fundamental research with an extensive scientific apparatus. If the subject
of our interests is the theory of directing in performing arts, then we have already
passed the period when directing practitioners tried to analyze their search and
articulate their conclusions. The whole of the XX century is filled with such
explorations from Stanislavsky to Grotovsky. The time has come for a transitional
period towards creation of a common for all performative arts system of "directing
theory". From ancient times, the treatises dedicated to theater were most often based
on an understanding, first of all, of the playwriting material. Unlike the stage action,
plays were recorded, thus giving the opportunity to study them in all the details.
Resrach devoted to the theater itself is less numerous. Among the textbooks:
Diderot's “The Paradox about the Actor”, Oscar Wilde, “The Decay of Lying”, 1889.
Acting techniques have often been the subject of study in modern times. Works of
M. Chekhov, later Grotovsky and Barba, Brooke, now the research of the Russian
Vasiliev. Systematization of directing techniques is ahead of us.
I. Dahl gave a rather transparent definition of the term "director" in his
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"Explanatory Dictionary" – “a person who manages actors, a play, decides what to
show to the audience and allocates the roles”. Since then, directing has become much
more complicated. The theatrical "systems" of Stanislavsky or Brecht are known all
over the world - they are already classics, but in fact - the foundation for future
theoretical science. Theories of their theater was formulated at different times by
directors Ed.-G. Craig, An. Arto, P. Brook, A. Efros, G. Tovstonogov, S. Danchenko
etc.
Ukrainian theater reformer L. Kurbas, working with young directors, developed
the "laws" of training actors and directors, and according to his students - developed
several basic ones. Among them were the "law of fixation," the "law of sequence of
action," the "law of expressiveness," the "law of motivation," the "law of contrast,"
the "law of rhythm," and others. He considered extremely important the so-called
"law of absolute dependence of directorial creativity on direct audience attention".
Today, in the XXI century, directing every artistic spectacle as a professional
activity in the field of creative industries has gained special importance insofar as a
spectacle itself has changed, gained several different meanings, became multy
stylistic, conceptual, using a wide range of means of expression from human body to
high technology, such as stage robots with artificial intelligence, video installations,
holograms, etc. Such an obvious development urgently requires not only
systematization and structuring, but also the conduct of targeted theoretical research
in various fields. Obviously, there must be many of them, and over time they must
become more differentiated, because the algorithm for the development of every just
science is common. That is, at the time of the creation of the "theory of directing",
which, not surprisingly, to this day as a separate section of the science of performing
arts - does not exist.
16.3. Theory and its obvious relevance for directing.
"Theory - in a broad sense, a set of views, ideas aimed at interpreting and
explaining any phenomenon; in a narrower and special sense - the highest, most
developed form of organization of scientific knowledge, which gives a holistic view
of the patterns and essential connections of a particular area of reality - the object of
this theory "[5, B4, 42]. It is obvious that the laws and essential connections of the
theory of directing are important not only for understanding the peculiarities of the
performativity type of creative industries. They have a wider scope, because it is
about creating a spectacle that affects the general public, laws that make such a
spectacle unforgettable, which remains in the memory of generations and affect their
value system.
16.4. Directions and "trends" of future theory.
The peculiarity of theory in humanities is the presence, in modern terms "trends" that characterize the necessary change in its essence. One of the modern
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philosophers formulates this "circumstance of action" in such a way that now the
theory does not study something that actually already exists but rather "constructs" a
new reality. Another researcher rightly noted that the theory in the humanities always
reflects changes in ideological, sociocultural, psycho-economic paradigms. One of
the best selling Ukrainian sculptors - Oleg Pinchuk, reflects on this as follows: “One
must be loyal to contemporary art. Predominantly, most loyal collectors, who usually
perceive art not from the position of taste, but from the standpoint of imposing art
through manipulation. It happens as follows: you have read and understand that in
front of you is not a toilet, but a fountain, like in Marcel Duchamp works. It's like
wolves and dogs - they are similar, but they have different attitudes to life. You say to
a dog: "Lie down!" - it will lie down, and wolfs – won’t. One person will see a
garbage bag in a garbage bag, another will believe that it is art. A characteristic
feature of modern art - when the explanation prevails over the visual representation.
(…) As a result, people often leave the profession of an artist and transition, for
example, into interior design. I saw it in Switzerland thirty years ago. Now they are
returning to academicism there " [6].
The currently declared position of "freedom of choice", through means of
directing, makes it possible, at first glance, perform on stage ( arena, etc.) - from a
spiritual act of self-renunciation to a bloody physical sacrifice through violence or
humiliation. Directing in theater or film, television, estrade, circus or dance
performance, aims at finding impressive techniques of influence on audiences and
obviously has its laws, both physiological and aesthetic, and one can only hope ethical. Techniques of influencing the audience are an important part of the directing
theory.
A. Einstein once proposed to distinguish two types of scientific theories "constructive", which are actually proven in practice, and represent phenomena of
nature and "principled", which are created as empirical generalizations. Based on this
interpretation, obviously the theory of performing arts should be considered
"necessary", as it is based on practical actions and explorations of different creative
individuals, who are united by a common task - to create a holistic, separate
performative artistic spectacle. There are some scientific theories that cannot be
changed by new knowledge, such as Mendeleev's discovery, which is still enriched
by new elements without violating the theoretical framework he established.
In the audio-visual sector of the creative industries, the theory has existed for a
long time. Directing feature films, documentaries, and to a lesser extent television
directing today already have a rather long list of studies that make up its theoretical
basis. Among the most frequently mentioned are the textbooks that have been
republished and translated into many European languages: "Documentary Film
Directing" by the famous director and teacher Michael Rabiger, or the book "About
the Director's Film" by the equally famous David Mamet, or "Cinematographer's
Handbook: A Comprehensive Guide to the Digital Age" by Stephen Asher and
Edward Pinkus, etc. The theory of cinema has long been working productively to
comprehend, and thus create a theoretical basis for its individual sectors, such as
cinematography, the art of sound design, the art of video editing, and so on.
Apparently, a drone theory, which is already an almost obligatory participant in
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outdoor video shooting, is acutely relevant today and, not surprisingly, has already
been created.
16.5. Definition and "functional" directing of performative spectacles.
At the end of the first quarter of the XXI century, directing (direction) not only
became a separate profession on all institutional grounds (as we know, it actually
happened at the turn of the XIX-XX centuries), but also acquired a comprehensive, so
to speak, demiurgic nature. Today, a director is at the intersection of all artistic and
organizational components, inspires them and directs them on the way towards
ideological and aesthetic goals, which he sees from the beginning of creation - clearer
than other participants in the process. Note - it is about directing all audiovisual arts
(theater, cinema, television, choreography, circus, estrade shows, events). However, it
is difficult to disagree with the opinion that the foundation for all types of directing
(from performance to film and television) remains theater directing, because among
all audiovisual forms, among new and old media, theatrical action is closest to the
"ritual" actions and, as is known, to be separated from it.
Nowadays, at the first quarter of the XXI century - it is obvious that first of all a
director inspired by fiction texts (and not just by literature) is a creator of a spectacle,
its author, communicator, whether he or she is a creative dictator or a democrat who
relies on a "collective creativity" or a group that creates performance on equal terms
(the statement is quite controversial, because in every such community there is
always an ideological leader, demiurge, teacher, guru, etc.)
If we deconstruct functionality of a director's work - it may well lead its
chronology from the myth-making times of society, where initiates, shamans, or other
respected members of the community led the preparation and conduct of actions,
because they knew better than others (better than the participants) how, by what rules
and laws to organize the general spectacle in such a way that it performs at least a
few tasks, in particular pragmatic (preparation for hunting, asking for rain, etc.), but
also suggestive (uniting the whole group around a common goal, concentration of
joint efforts, focusing on solving a complex problem, encouraging joint expression).
However, another immanent fundamental feature of the functionality of the director's
work is the means, the nature of the embodiment of this management - and this
means - the creation of the game, the formulation of social messages through the
game.
A game, as the foundation of a creative process, has always contained several
basic components. There is an infinite amount of research on the phenomenon of a
game in the context of the performing arts. As one of the researchers of the
phenomenon of "game" wrote: "The game does not belong to any particular degree of
civilization, or to any worldview. Anyone who is able to think will immediately see
that the game is something independent and self-sufficient… " [2, 10].
Theater pedagogue and director M. Butkevych wrote about the principle of
playing in the theater: “Playing is not necessarily fun, sometimes it is a test. For
artists, a game often becomes a very serious experiment on oneself. For viewers,
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unfortunately, much less often. By consciously combining theater and play, we seem
to give our viewers a more real opportunity to experience themselves ”[1].
In general, nowadays, "game theory" has reached the level of a mathematical
method for studying the optimal strategies of games, which were considered
universal for the manifestations of self-interest of two or more groups not only in
science but also in economics, international relations, and later in sociology, political
science, psychology, ethics, jurisprudence. Since the 70's of last century, this method
is used by biologists, studying certain aspects of the theory of evolution, and now the
creators of artificial intelligence. After all, the game is always exciting and always
interesting, it can be extremely convincing. Thus, there is a new turn of the theme directing, as a function, can exist outside of art, using the same meta-tools of the
game, including to create a parallel reality. The playful nature of art may interest us
from the point of view of creating an artistic picture of the world up to the production
of a certain parallel reality (as, say, in novels of the genres anti-utopia, or fantasy).
And the director in this field is a creator.
16.6. Theory from directors - theater practitioners.
A special place in the system of performing arts is occupied by theatre art, as
one that is closest to the ritual and is synthetic, as it combines music, lyrics,
movement, dance, tricks, singing, etc. The array of publications ranging from
memoirs and attempts to systematize one's own experience to reviews, lectures, and
textbooks authored by practicing directors is and will be vast. The professional
community knows a lot of such examples. For those interested, we should name
(separate) European searches from E.-G. Craig, B.Brecht to E.Grotovsky, Slavic from
K.Stanislavsky, E.Vakhtangov, Vs.Meirhold, L.Kurbas to A.Vasilyev. For those
assimilated to the post-Soviet art education system, high-profile manuals by British
and American authors, which have survived up to ten reprints and in which one of the
cornerstones of young directorial thought is graphic designs, in particular , quite
physiological laws of perception, because they change infrequently.
Of course, when it comes to the reflections of Peter Brook, or Anatoly Efros,
Georgy Tovstonogov or Sergei Danchenko, we first go behind the scenes and have
the opportunity to understand, albeit selectively - the logic of creating a play, the
emergence of a plan or work with the author, and features creative team management.
However, this continent of experiences, even if often articulated with the help of
journalists, editors, intruders or art critics - has not yet separated, at least not
separated from the "drama theory" the basic laws of directing, if we can say its
"formulas", "theorems" " and " axioms ".
If acting techniques are "diluted" very symbolically into several directions and
fundamental schools - "schools of experience" and "schools of pretense", if the theory
of the decorative decision of visual performance has been developed from "theater of
the artist" to "School of Scenography", then directing is still scattered throughout
experiences of individuals, the experiences of great directors, whose activities live
only during rehearsals and performances, and are very rarely stored in archives
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(notes, sketches, videos and photo documents). The theory of directing can be
separated from this array and created only by theorists and exclusively by theoretical
approaches that have their own tools and methods.
Conclusions
Creation of theoretical foundations is a process inherently inseparable from
practice, but also has other, special tools and its nature of expression. Theory as a
discovery of the general ontological laws of each form of human activity can, and
perhaps should begin with empirical forms of research - long-term observations,
investigations, hypotheses, experimental conclusions, intuitive insights,
comprehension of basic principles and moved on, so to speak, from a "high start".
Working on the methodology of directing research, finding approaches to
creating a "theory of directing", the author came to the conclusion about the
importance of understanding the above concepts and individual concepts such as
individual artistic style. It is interesting to use the practices of "in-depth interview"
when working with the definition of the director's individual style. It is also important
for the creation of the theory of directing to the author to distinguish such concepts as
"stylistic vertical" and "stylistic horizontal". The author elaborated on these
categories in the work “Individual style. An Attempt at a Methodological Approach
”, where she singled out such concepts as“ theater style ”,“ performance style ”,“
direction style ”[3]. It seems important to consider the spectacle created by the
director as a complex of mobile and stable elements. The theoretical foundations of
this approach have also been developed by the author before. This will be discussed
in future works by the author.
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