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АНОТАЦІЯ 

Матеріал статті присвячено відображенню особливостей проблеми філософської своєрідності духов-

ної еволюції в трилогії Івана Огієнка «Житейське море» у поєднанні із дослідженням аксіологічних скла-

дових її художнього осмислення. Тобто, увага зосереджується на дослідженні проблеми духовного розви-

тку та саморозвитку, що має своєрідну художню репрезентацію з огляду на втілення основних засад хри-

стиянського світогляду. Аналізуються способи співвіднесення, взаємообумовленості та нерозривної 

єдності художнього та філософсько-релігійного аспектів аналізованого доробку автора. Чим стверджу-

ється закономірність гармонійних та суперечливих світоглядних ситуацій. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the reflection the peculiarities of the problem of the philosophical peculiarity of 

spiritual evolution in Ivan Ogienko's trilogy "Life Sea" in combination with the study of the axiological compo-

nents of its artistic comprehension. That is, the focus is on the study of the problem of spiritual development and 

self-development, which has a peculiar artistic representation according to the embodiment of the Christian 

worldview basic principles. The author analyzes ways of correlation, interdependence and inseparable unity of 

artistic, philosophical and religious aspects of the writer's review. That is confirmed by the regularity of harmoni-

ous and contradictory world-view situations. 

Ключові слова: філософська містерія, драма, Іван Огієнко, конфлікт, художня умовність, художній 

образ, духовна еволюція, проблема морального самовдосконалення, світогляд. 

Keywords: philosophical mystery, drama, Ivan Ohienko, conflict, artistic convention, image, spiritual evo-

lution, the problem of moral self-development. 

 

У назві трилогії «Житейське море» Івана Огіє-

нка відображаються смислові домінанти, що визна-

чають зміст усіх трьох творів, виокремлюючи гли-

бинні засади й закономірності людського існу-

вання, яке, як показує драматург, є неосяжним, 

непередбачуваним. Трилогія «Житейське море» 

складається із містерій «Народження людини», «До 

Щастя!», «Остання хвилина». Трилогія представляє 

цілісне уявлення митця про формування душі, її зе-

мне життя та повернення до Творця. Драматург 

простежує етапи перетворень у різних життєвих ци-

клах, що зумовлюються боротьбою земного і духо-

вного, швидкоплинного й вічного, примарного та 

істинного. Він відображає найважливіші стадії роз-

витку людської душі від народження до зрілості, 

яка наступає у результаті світоглядної кризи і ви-

значення нових моральних пріоритетів, та, нарешті, 

до фінального усвідомлення сутності людського 

буття, яке визначається духовною саморепрезента-

цією. Іван Огієнко показує шлях людської свідомо-

сті до розширення меж самопізнання і світосприй-

няття через різноманітні випробування, які вщент 

руйнують сформовану картину світу, тим самим 

створюючи передумови для подальшого розвитку й 

духовного самовдосконалення. Митець у «Житей-

ському морі» представляє перипетії людського іс-

нування як можливості для усвідомлення колосаль-

них перспектив еволюції людської душі, яка, про-

ходячи складний шлях внутрішнього становлення, 

наближається до осягнення своєї істинної сутності.  

Перша частина трилогії «Народження лю-

дини» представляє процес формування передумов 

втілення людської душі у земному світі. У цьому 

творі людська душа, яка перебуває у передсутніс-

ному стані, одержує можливість побачити, які скла-

дні завдання за несприятливих умов доведеться ви-

рішувати у земному житті. Драматург показує си-

туацію складного вибору, оскільки у творі 

духовний розвиток пов’язаний із необхідністю до-

лати власні внутрішні обмеження та зовнішні супе-

речності. 

Іван Огієнко у містерії «Народження людини» 

[5] створює масштабну картину безмежного Всес-

віту, який є Господнім творінням, – увесь створе-

ний світ пронизаний Духом, засновується на найви-

щих законах правди і любові. Зображується свідо-

мость/душа, яка сприймає усе створене, і водночас 

є його частиною. Одна із найважливіших настанов, 

яка визначає правильність існування, – берегтися 
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зла. Зло постає у вигляді негативу, який може впли-

вати на душу та її видозмінювати, спричинюючи її 

занепад, руйнуючи зв’язок із духовною сферою. 

Відповідно, із самого початку твору окреслюються 

протиборчі сили як втілення протилежних принци-

пів, що увиразнюватимуться з розвитком дії, – тво-

рення та руйнування.  

Господь у творі Івана Огієнка є втіленням ідеї 

абсолютного творення та знання, втіленням глоба-

льного розуму, який керує усіма процесами через 

розгортання творчої енергії в усіх напрямах. Ціл-

ком виразний перегук із Книгою Буття «Я Слово 

прорік, – і створив Ним Вселенну…» [2, с. 11], вка-

зує на усвідомленість процесу творення, на всеося-

жну свідомість, яка організовує всесвіт. Божест-

венна свідомість формує і визначає простір для ви-

яву усього сущого й забезпечує його 

функціонування у глобальній цілісності. Тому кон-

кретизовані образи поєднуються із абстрактністю 

зображення, яке охоплює насамперед царину духу, 

що стає фундаментальною основою для розкриття 

проявленого світу. 

Людина не може зрозуміти усю величність Бо-

жественного задуму через свою крихітність у мас-

штабах всесвіту. Все підпорядковується вищим за-

кономірностям, зокрема змінам циклічності і взає-

мопереходів, початку та закінчення. Водночас 

людина є рівноправною частиною великої цілісно-

сті, де всі складові перебувають в органічній єдно-

сті. Еволюція душі відбувається через поступове 

накопичення й поглиблення розуміння тих процесів 

світовпорядкування, частиною яких є вона сама. 

У творі постійно зіставляються масштаби тво-

рення у межах всесвіту та особистісного існування, 

яке призводить до розуміння духовної основи люд-

ського життя та сприяє єднанню зовнішньо розріз-

нених фрагментів. 

Божественне творення протиставляється пе-

редсутнісному станові: 

«Світи всі на хвалу, / На радість Господню, / 

Бог ними помалу / Наповнить безодню» [2, с. 13]. У 

містерії Івана Огієнка творення являє собою безме-

жний і неоглядний процес, підпорядкований глоба-

льному розумові.  

Утверджується ідея нерозривного зв’язку лю-

дини із Богом та всесвітом, душа людини, її свідо-

мість є тією ланкою, що забезпечує єдність: «Душа 

у Вселенній / Зливається з Богом, / Й віки незчис-

ленні / Раює Чертогом» [2, с. 13]. 

Іван Огієнко використовує прийом худож-

нього контрасту для увиразнення протиборчих сил. 

Спочатку драматург змальовує величні картини Бо-

жественної слави та могутності. Потім вноситься 

дисонанс. Зображення усіляких випробувань та 

страждань, яких люди зазнають у земному житті, та 

альтернативи нібито кращої, але насправді руйнів-

ної своїм негативом. Ангел говорить про обері-

гання людей від омани та обману, задля того, щоби 

вони зберегли свою божественну сутність. 

Образ веселки, який двічі з’являється у першій 

дії, символізує гармонійність, впорядкованість та 

красу небесного світу: «Загоряється тихо Господня 

Веселка, і грає над всім кольоровим півколом, – 

знак Божої Ласки й Опіки над Всесвітом» [2, с. 12]. 

Іван Огієнко для зображення небес використо-

вує своєрідні предметні образи: «Пахучі квітки, не-

мов килим барвистий, вкривають Чертога, – прос-

тору Небесну Палату», «З Престолу Господнього 

видно безмежну Вселенну, навколо скрізь Зорі 

грайливі свічками палають, і слухають пильно 

Слово Творцеве» [2, с. 11]. Але всі ці картини зри-

нають лише на мить, оскільки звучить лише Голос 

Господа, що вказує на домінування свідомості над 

предметністю. 

Друга сцена називається «Присуд Господній», 

що означає певні закономірності, яким підпорядко-

вується усе суще. Як показано у творі, ці принципи 

світовпорядкування мають універсальний самоор-

ганізований характер. Завдання душі, що втілю-

ється на землі, зрозуміти їх, здобуваючи земний до-

свід, який глобально спрямований на самопізнання 

істинної сутності людини як усвідомлення зв’язку 

зі сферою духу. 

Про постійні перетворення, постійний рух го-

ворить ангел: «Творителю, з Твоєї волі / Душа 

прийшла на Всесвіт знову: / Чи йти до земної юдолі, 

Чи в інший Світ по Твому Слову?» [2, с. 17]. У міс-

терії душа людини зображується діалектично: вона 

має право вибору, має свободу волі, її чекають ви-

пробування, щоби виявити її вибір, вона пов’язана 

із Богом, у неї великі можливості для пізнання, але 

вона не може збагнути Божественний задум.  

Людське існування непізнаване і непередбачу-

ване, його сутність розкривається у самому факті 

існування та у його динаміці: «Страшне новим Жи-

тейське Море, / Його не легко перейти, – / Та все 

Людина переборе, / Коли простує до мети» [2, с. 

17]. Мета, яка у містерії визначається осягненням 

духовного смислу, є тим фактором, що визначає 

шлях і водночас допомагає його пройти у складних 

перипетіях становлення. 

Душа людини обирає між творенням і руйну-

ванням. Вона долає певні обмеження, які доводять 

оманливість і поверховість земного/ментального 

сприйняття, що виглядає дуже переконливим, оскі-

льки оперує найбільш очевидними характеристи-

ками фактів, за якими завжди криється глибший 

смисл, що, насправді, розкривається у цілком непе-

редбачуваних колізіях. Душа у стані еволюції 

вчиться розуміти внутрішні механізми явищ, які 

стосуються і свідомості людини, і зовнішніх взає-

модій. Її свобода волі забезпечує можливість ви-

бору, але усвідомлений вибір, що завжди є резуль-

татом поглибленого розуміння власних емоцій, ду-

мок, дій та їх наслідків, й переходу від жорсткої 

залежності від матеріального до розкриття духов-

ної основи усіх явищ і внутрішньої природи самої 

людини. Проте, Іван Огієнко наголошує на немож-

ливості пізнання Божественного задуму через об-

межені ресурси: «Та все ж збагнуть Мою Істоту / 

Ніколи смертний не спроможе: Він всилі зміряти 

марноту, / Але обнять несилі Боже!» [2, с. 19]. Дра-

матург підкреслює неспівмірність масштабів люд-

ського і Божественного: «Людина навіть досконала 

/ Усе ж істотою – Людина, / І до святого Ідеала / 
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Вона – до Світу порошина!» [2, с. 19]. Тому існу-

вання людини, яка з досвідом здобуває здатності 

пристосовуватися до земного життя й використову-

вати найбільш очевидні матеріальні можливості, є 

шляхом до розуміння конечності такого пізнання й 

відчуття безмежності непізнаваного, що руйнує 

принципи і структуру земного життя, без яких воно 

неможливе, тим самим розкриваючи нові перспек-

тиви на певному етапі людської зрілості й відпові-

дної трансформації. 

Іван Огієнко відображає передумови земного 

втілення душі: Бог постає у вигляді всеприсутності, 

яка визначає основні принципи існування; сили 

творення та руйнування водночас символізують і 

внутрішні імпульси, які впливатимуть на вибір 

душі, й визначають зовнішнє протиборство добра і 

зла; через збірний образ Землі, яка потерпає від не-

гативних проявів, формується необхідність при-

ходу пророка. 

Своєрідні художні форми використовує драма-

тург для зображення переходів між світами – небе-

сним і земним. У фіналі другої сцени, яка завершу-

ється голосами із Землі, де панує розпач і страж-

дання, поступово зникають картини Божественного 

світу. 

Наступна сцена «Божий світотвір» характери-

зує цілісне сприйняття усього сущого. Драматург 

подає особливе розуміння сутності світовпорядку-

вання, поєднуючи конкретику із доволі абстракт-

ним відображенням: «Безодня Всесвіту. Кругом 

Світи палахкотять, як ясні Зорі в нічку темну!», «І 

тільки й чути: Дух Господній могутньо дише в Сві-

тотворі!» [2, с. 22]. Іван Огієнко передає власне ро-

зуміння творчої енергії, яка організовує всесвіт, на-

даючи їй абстрагованого вигляду через співвідне-

сення із такими явищами та процесами, як Дух, 

голос, дихання. Він наголошує на усвідомленості 

процесів творення. Саме здатність до творення у рі-

зних проявах – від створення світів до духовного 

очищення під час проходження випробувань у зем-

ному житті – є основоположним принципом буття.  

У містерії людська душа наближається до Бо-

жественного через творення. Проте, щоби стати 

творцем, людина повинна подолати страх і повер-

ховість, які блокують творче самовираження, здій-

снення її земного покликання, й змушують обирати 

та зосереджуватися на негативних переживаннях, 

перетворюючи їх на єдину форму існування. Зосе-

редженість на негативних станах, поверхові спосте-

реження за зовнішніми перипетіями, без розуміння 

внутрішніх механізмів і мотивів, відривають лю-

дину від сфери духу, що робить її життя нестерп-

ним та позбавленим смислу. Завдання ангелів у мі-

стерії полягає в тому, щоби сформувати в душі, яка 

має втілитися на землі, і яка лякається тих випробу-

вань, що у спотвореному вигляді, маніпулюючи фа-

ктами, їй представляють сили зла, істинне розу-

міння і смисл призначення душі. Формування вну-

трішнього духовного осердя душі ще до ії втілення 

на землі, дасть змогу не просто пройти через випро-

бування, а й здобути необхідний досвід. Духовна 

сутність як невід’ємна основа людської душі, до 

якої апелюють ангели, а весь твір побудований на 

ідеї активізації цієї сутності, надає усьому осмисле-

ності та усвідомленості.  

Водночас Іван Огієнко показує земне життя 

достатньо сумним і безрадісним якраз через обме-

женість духовної самореалізації. Він наголошує на 

парадоксальності існування, говорячи про подвій-

ність людської природи, що охоплює духовні і фі-

зичні прояви. Людина не може осягнути глобаль-

ного задуму, але повинна вдосконалювати себе, а 

саме – розкривати свою духовну сутність. Земне 

життя з одного боку створює передумови для за-

буття духовної сутності через насущні проблеми 

виживання, але з іншого – для розкриття духовного 

потенціалу, й усе залежить від того, який вибір 

зможе зробити людина і як цим скористається. 

У творі показується процес формування душі, 

– з’являючись, одержуючи власне буття, душа опи-

няється у ситуації невизначеності, відкритості для 

пізнання, що водночас означає вразливість до про-

явів зла. Іван Огієнко, зображуючи апофеоз божес-

твенного творіння, показує і дисонанс у вигляді не-

гативних імпульсів. З розвитком дії увиразнюється 

неспівмірність та невідповідність процесів тво-

рення і руйнування. Але і тут є певне розмежу-

вання, оскільки початок та завершення становлять 

одну із важливих закономірностей буття. Проте на-

магання зруйнувати та спаплюжити Божественне 

творіння через власну нездатність до творення, ви-

користовуючи негативні стани людської свідомо-

сті, насамперед страх, показується як приречене на 

поразку. 

Постійний рух, динаміка та розвиток усього 

всесвіту й людини становить незаперечну основу 

існування: «Уся Вселенна вічно в русі, / І мусять ру-

хатись і люди, / І цим ростуть вони на дусі, / Й дже-

релом б’є життя повсюди» [2, с. 23]. Різні світи, про 

які говорить ангел-охоронець, дають різні перспек-

тиви для розвитку. З-поміж них Земля представляє 

собою місце небувалих випробувань: «Землею й 

досі Світ той званий, / Живуть там люди, як у борі, 

– / Увесь він здавна занедбаний / У всім Господнім 

світотворі» [2, с. 24]. 

Випробування, яких люди зазнають на землі, 

загартовують їхні душі, створюють можливості для 

їхнього нелегкого духовного вдосконалення. Душа 

у містерії, незважаючи на складнощі, хоче здобути 

новий досвід на землі, прагне розвиватися, долаючи 

перешкоди і суперечності. Іван Огієнко стверджує 

ідею розвитку через боротьбу протиборчих сил. 

Складна боротьба потрібна для того, щоб са-

мостійно зрозуміти істину, яка, знову ж таки, асоці-

юється із творенням [5]. Цим обумовлюється осно-

воположний принцип буття: «Добро – не гріх – по-

клав в основу / Господь у Всесвіті Своїм: / На нім 

снуємо всю будову, / На нім, на скелі мов, стоїм» 

[2, с. 26]. 

Ангел Хоронитель у творі є носієм ідеї безме-

жності і всеохопності творення: «Зовсім нема Зла в 

Світотворі, – / Є брак Добра, не Зло, в Людині, / Як 

є брак Світла – Тьма в просторі, / Як є брак звуку на 

пустині» [2, с.29]. Тим самим стверджуючи необ-

хідність саморозвитку: добро, або ж творення, стає 

видимим через власне самовдосконалення, воно 
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становить основу всього сущого. Відсутність або 

недостатній розвиток творчого потенціалу (добра) 

призводить до жахливих наслідків – падіння рівня 

свідомості, необхідного для творення, замикання на 

негативних станах, які далі уже підтримують самі 

себе: «Нема самого Зла на Світі, / Де брак Добра, 

там Зло буяє, / Буває ж холод навіть в літі, / Як 

хмара сонечко ковтає» [2, с. 32]. У містерії утвер-

джується важлива ідея істинності добра і неістин-

ності зла, яка пов’язана із відповідним рівнем сві-

домості. Чим вищий рівень свідомості, тим більше 

можливостей для розуміння внутрішніх механізмів, 

закономірностей, причин і наслідків, й водночас 

можливостей для творення та усвідомлення необ-

хідності реалізації творчого потенціалу. Чим ниж-

чий рівень свідомості, тим більше передумов для 

деградації, яка у творі показана як залежність від 

негативних проявів, що перешкоджають процесам 

творення. Іван Огієнко показує зло як відсутність 

добра/творення через втрату здатності відчу-

вати/переживати духовний досвід. Це відбувається 

тоді, коли людина забуває про свою істинну при-

роду, потрапляючи під вплив негативних станів. 

Драматург стверджує: страждання і негатив існу-

ють на землі, але людина не повинна через них за-

бувати про свою істинну сутність, оскільки це ро-

бить страждання безкінечними та призводить до 

морального занепаду. Саме випробування дають 

можливість усвідомити власну духовну основу, яка 

забезпечує розуміння того досвіду, який здобува-

ється, для розширення меж свідомості. Усвідомле-

ність стає тим фактором, який трансформує страж-

дання у духовний досвід. 

Драматург створює цілісну філософську кон-

цепцію впорядкування всесвіту – він стверджує 

принцип основоположності добра, але навіть його 

відсутність уявляє як можливість для саморозви-

тку, як шлях до усвідомлення необхідності й при-

родності добра та його реалізації, оскільки все у кі-

нцевому підсумку підпорядковується процесам 

творення, а зло, як ілюзорна форма, що базується на 

запереченні/руйнуванні і немає самостійного буття, 

зникає: «Добро панує в світі всюди, / Його відсут-

ність, Зло, часова, / І на Добрі зростають люди, / 

Воно бо – Всесвіту основа» [2, с. 29]. 

Іван Огієнко глибоко осягає особливості буття 

людської душі, яка невіддільна від створеного 

світу, і є його частиною та, відповідно, підпорядко-

вується тим же процесам, які визначають впорядку-

вання всесвіту. Зокрема, спокій асоціюється із усві-

домленістю, а рух – із діями, які випливають із 

цього усвідомленого стану, як необхідні переду-

мови розвитку душі: «Душа розростає в спокої, / Бо 

спокій – плідна мати руху, / І всі плоди Душі святої, 

– / Міцна основа тіла й духу» [2, с. 30]. 

Бог уявляється у містерії як абсолютно доско-

нала свідомість: «Господь – то Правда совершенна, 

Й немає й крихітки Зла в Ньому, – / І вийшла з рук 

Його Вселенна Пречиста в твореві святому!» [2, с. 

32]. 

За допомогою образу Ангела-охоронця Іван 

Огієнко вибудовує цілісну концепцію сутності 

людського життя і перешкод на шляху його вдоско-

налення. Брехня та омана – це інструменти сил зла, 

які заплутують, збивають людей зі шляху. Свобода 

волі людини робить її вразливою до негативних 

впливів. Порушення закономірностей світовпоряд-

кування призводить до нищення усього того, що ви-

будоване на неправдивій основі, виправлення поді-

бних неправильностей достатньо болісне, але неми-

нуче: «Бог дав Людині вільну волю, / Вона ж її на 

Зло пустила, / І щоб спинити цю сваволю, / Бог му-

сів людям втяти крила» [2, с. 33]. 

Людина піддається спокусам та омані, не розу-

міючи того, що робить чи не розуміючи наслідків, 

що ніяк не змінює відповідальності за вчинене. 

Проте людина є носієм духу, який пронизує увесь 

всесвіт і всьому надає смислу. У творі Іван Огієнко 

визначає дві можливості: піддаватися спокусам, що 

означає внутрішню інертність та, зрештою, дегра-

дацію; та гартувати дух, що вимагає неймовірних 

зусиль і означає рух уперед та саморозвиток. 

Одна із особливостей сприймання Божествен-

ної істини у містерії – це благоговіння перед велич-

ністю творення і здатність її побачити в усьому, тим 

самим утверджуючи власну єдність з усім сущим, 

усвідомлюючи рівнозначність і рівноцінність 

усього створеного: «Хто ж чує Всесвіту основи, / 

Хто духом межі їх сприймає, / Такому Інженер бу-

дови / В останній кузці Сонцем сяє: // Господь Дже-

рело Світоздання, / Господь Усесвіту Творець: / Ко-

мар дрібний й Зоря Порання – / Господь початок їм 

й кінець!» [2, с. 35]. 

Способом пізнання Бога є усвідомлення краси 

у створеному світі: «Пізнать Господнє всюди змога, 

/ На кроці кожному – Краса, / Краса ж провадить 

нас до Бога, / Вона путь проста в Небеса» [2, с. 38]. 

Можливості для пізнання і самопізнання обу-

мовлюються і розвитком наук, які підносять людсь-

кий дух, розширюють межі людського сприймання 

та розуміння: «І Бог являється в Науці, – / Немов в 

свічаді…» [2, с. 40]. 

Весь твір побудований на принципі співісну-

вання і боротьби протилежних ідей творення та 

руйнування. Сили зла намагаються у творенні від-

шукати негативні аспекти, і тим самим заперечити 

його й довести його неспроможність і непотріб-

ність. Натомість Ангел-охоронець обґрунтовано 

доводить, що подібна руїнницька ідеологія, якою 

би переконливою чи спокусливою не видавалася, 

насправді немає перспективи, оскільки базується на 

брехні та омані, якої реально не існує, хоча вона 

може видаватися дуже правдоподібною і навіть 

нав’язливою. Зате правда залишиться після того, як 

всі омани, облуди розсіються та щезнуть. 

Ангел висловлює і своєрідне розуміння щастя, 

яке перегукується з ідеєю подвижництва, що базу-

ється на внутрішній цілісності та виконанні свого 

призначення, незважаючи на випробування: «Свя-

тому завжди сяє втіха, – / Його душевне почуття: / 

І радість сиплеться, як з міха, / Хоча б терпів він 

розп’яття…» [2, с. 44]. І виокремлюється ще один 

аспект щасливого життя – творча та радісна праця 

на благо народу. 
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Стверджується ідея про подвійну природу лю-

дини, і свободу волі як невід’ємні і взаємообумов-

лені можливості самостійно обирати шлях й нести 

відповідальність за свій вибір. Іван Огієнко все ж 

зводить подвійність до єдності – на вищому рівні 

сприйняття, що дає можливість побачити протибо-

рчі сили, як органічні складові цілісності вищого 

порядку. Сутність людини, її вчинків зводиться до 

розуміння найважливіших основ буття, які заснову-

ються на предковічній правді – вона залишається 

істинною та незмінної як сам факт існування твор-

чої енергії, хоча форми вияву її можуть бути різ-

ними: «Одежа Правди все мінлива, / Але сама вона 

постійна…» [2, с. 53]. 

У містерії поступово окреслюються основні 

чесноти, які забезпечують зв’язок із Божественною 

сутністю і вберігають від оман: творчість, хороб-

рість, самовідданість, чесність, чисте серце та впе-

вненість в обраному шляху. Усі перипетії духу, бо-

ротьба ідей розгорталися перед душею, що подоро-

жувала на землю, як свого роду попередження про 

складнощі земного життя. Протилежності, яких не 

оминути і не позбутися, постають як необхідні 

складові шляху до формування міцної духовної ос-

нови. 

Зло в образі привабливої жінки змальовує пе-

ред душею моторошні картини імовірної несправе-

дливості на землі, коли правда паплюжиться, а зло 

розквітає. Душа, що зазнаватиме усіляких випробу-

вань, зрештою зіткнеться зі старістю, коли розум 

нарешті вигостриться, а тіло стане немічним і обтя-

жливим для оточення. Боротьба тіла і духу також 

обумовлюється подвійною природою людини – ма-

теріальною, що прив’язує її до матеріального світу, 

та духовною, що спонукає до осягнення високостей 

духу. Зло акцентує увагу на марноті усіх зусиль, 

оскільки немає нічого вічного. Образи Безнадії, 

Смерті, Духу Руїни-Комуніста залякують душу 

страхітливими картинами. 

Сили Світла утверджують переможну ідею: 

Архангел Михаїл, Дух Добра, образи дівчини і па-

рубка, що втілюють Здоров’я та Молодість, Ко-

хання в образі дівчини, Любов до людей в образі 

смиренної та поважної красуні, Праця в образі ро-

бітника, Сонце в образі величного чоловіка, Мі-

сяць, Зорі, Надія надихають душу на земні подвиги, 

надаючи їй енергії, радості, сил та завзяття. Вико-

ристовуючи засоби художньої умовності, Іван Огі-

єнко створює картини протистояння, які розгорта-

ються перед душею: протиборство сил добра і зла 

досягає апофеозу, коли з’являється Війна, а їй про-

тистоїть Наука. Монолог Науки – це своєрідний пі-

дсумок усієї складної боротьби за душу людини.  

У фіналі твору стверджується перемога духов-

ного начала, що означає зв’язок із Богом та вказує 

на сутність, яка становить смисл людського буття, 

розкривши яку, людина може досягнути вищої 

мети: «В твоєму серці буйне Щастя / Цвіте велично, 

вонне й красне, – / Сприймай його, Святе Причастя, 

/ Воно повіки не погасне!» [2, с. 90]. 

Час вагань і боротьби необхідний душі для 

того, щоби, пройшовши їх, прийняти остаточне рі-

шення – це чітко визначає життєві пріоритети й на-

дихає душу на великі звершення: «Не хочу маєтків, 

не хочу я царства, / Не хочу я довгого віку, – Не дай 

заблудитись в дорозі митарства, / Подай мені Пра-

вду сторіку!» [2, с. 96], «В оборону Господь дає 

зброю: / Його Правда незломна, мов криця, – / Най-

міцніший це панцир до бою, / Це всесильна Госпо-

дня Десниця!» [2, с. 97]. 

Духовна сила і велич виявляється у служінні 

Богові та народу, що у творі «Народження людини» 

та й загалом у творчості Івана Огієнка набувають 

надзвичайно важливого значення. Душа, яка прой-

шла усілякі випробування, до того, як втілитися в 

образі пророка на землі, сформувалася у своїй гото-

вності виконати обрану духовну місію. 

Філософська містерія «Народження людини» 

Івана Огієнка стверджує цілісну художню та духо-

вно-релігійну концепцію, згідно з якою людська 

душа має духовну сутність, що забезпечує нерозри-

вний зв’язок із Богом, про який вона може забути, 

але який не може втратити, оскільки це становить 

основу існування й творення. Виняткового зна-

чення Іван Огієнко надає осмисленню подвійної 

природи людини, що дає можливість їй існувати у 

земному, матеріальному світі і водночас прагнути 

до світу духовного. У цьому контексті драматург 

окреслює проблему свободи волі людини і відпові-

дальності за її вибір – складні перипетії духу, жит-

тєві випробування, яких зазнає людина, сприяють її 

внутрішньому очищенню, підвищенню рівня свідо-

мості через звільнення від оман, посилення здатно-

сті розрізняти істинне від ілюзорного, яке руйнує 

людську душу. Всі рівні удосконалення людської 

душі Іван Огієнко показує у перспективі як майбу-

тню можливість і потребу, головний аспект худож-

нього зображення – це сформована здатність до ви-

конання усвідомленого і свідомо обраного шляху 

самовдосконалення та служіння вищій меті. 

Ідея духовності у творчому доробку Івана Огі-

єнка є однією із визначальних. З. Тіменик ствер-

джує: «Різноманітна жанрово й тематично, а також 

концептуально Огієнкова спадщина свідчить, що 

тема духовности народу, проблема душі є однією з 

головних» [4, с. 128]. Дослідник розглядає ідею ду-

ховності, обґрунтовуючи її у філософсько-релігій-

ному дискурсі [3]. Іван Огієнко осмислює проблеми 

універсального характеру, зміщуючи увагу до ду-

ховної сутності людини: «Огієнків екзистенціалізм 

щодо обожнення людини – то системний підхід до 

особливого внутрішнього світу її, світу багатоша-

рового, багатогранного, особливо коли йдеться про 

вирівнювання неоплатонівських рівнів буття (Єди-

ного, Розуму, Душі)» [4, с. 125]. 

У творі «До Щастя!» Іван Огієнко постає як фі-

лософ і аналітик, він замислюється над найгострі-

шими проблемами людського буття, простежує 

його універсальні закономірності: «Синтетизм Огі-

єнкового осмислення поняття «душі» випливав із 

його глибокого знання «Старого Світу», сутности 

біблійних ідей і пізніших філософських епох – Се-

редньовіччя, Відродження, Нового Часу, новітніх 

напрямів і течій – аж до екзистенціалізму» [4, с. 

128]. 
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Іван Огієнко використовує у творі засоби худо-

жньої умовності: показує складові частини людсь-

кої сутності: Серце, Розум, Душу, Волю, Тіло, які 

з’являються тоді, коли старий хворий чоловік Ва-

силь засинає. Василь замислюється про своє життя, 

про різні прагнення, розмірковує про те, куди його 

завели хибні уявлення про життя: «У вас шукав собі 

Спасіння, / Життєві Ідеали, – / А ви, як мрячна ніч 

осіння, / Всі Зіроньки покрали…» [2, с. 111-112]. 

В уявленні Василя ідеал і дійсність протистав-

ляються, ідеал – омана, яка зникає: «І тихо квіточка 

зів’яла / Й спустила крилонька спроквола, – / Й ли-

стки опали з Ідеала, / І зуби щирить дійсність 

гола…» [2, с. 115]. 

Він жахається від того, як усе змінюється і 

втрачає свою первинну подобу: «Коли оглянусь на 

минуле, / В очах аж темно стане: / Щасливе все – 

тепер нечуле, / Й бридке – колись кохане…» [2, с. 

112], «Шукав я Щастя спраглим скоком, / Воно ж 

втікало, мов та тінь, / Й пізнав на старість, що під 

боком, / В мені самім його глибінь…» [2, с. 116]. 

Прикметна назва другої дії «Щастя людини – в 

гармонії її духових сил». Автор стверджує врівно-

важене співіснування різних частин, які разом скла-

дають нерозривну цілісність. Протиборство цих ча-

стин неминуче призводить до страждань. Розум Ва-

силя говорить про це: «Чого ви завжди, як ті півні? 

/ Без сварки вам немає й дня, – / У бога всі ми милі 

й рівні, / Галузки всі одного пня» [2, с. 122]. 

Іван Огієнко визначає основне людське праг-

нення і показує різні рівні його осягнення, тлума-

чення та втілення: «…Душа, Серце, Тіло й Ро-

зум…проводять дискусію про найголовніше в 

житті своєї Людини – про Щастя..» …[2, с. 117]. 

Тіло Василя проголошує ідею незнищенності, 

перетворень і колообігу, про рівноцінність усього 

створеного: «Я невмируще, як тварина, / Міняю 

тільки форму в творі, / Сестра мені – ніжна билина, 

/ Брати мої – пташки та Зорі… // Ніщо безслідно не 

зникає / У цілім Божім Світотворі, / Тому й мені кі-

нця немає / В біжучім вічнім перетворі» [2, с. 121]. 

У житті людини відбувається постійне проти-

борство різних начал, це призводить до сумного за-

кінчення, про що говорить Ангел-охоронець: «І зав-

жди так ведеться звіку: / Душа та Тіло йдуть невраз, 

/ А це загибель Чоловіку, / Й в незгоді Дух йому по-

гас… // Погляньте, – онде ваша жертва, / Що Щастя 

прагла цілий вік, – / Лежить безсила, напівмертва: / 

Це гордий Божий Чоловік!» [2, с. 125]. 

Сам Василь також усвідомлює причини своїх 

страждань – постійну роздвоєність. Щастя у єдно-

сті та узгодженості, про це говорить Тіло: «Ми му-

сим жити тільки в згоді, / І Зло з Землі тоді мине, / 

Сваритись нам безкарно годі, – / Хай світить Щастя 

нам ясне!» [2, с. 130]. 

Та Душа, Серце і Розум прагнуть високостей 

Духу, але не можуть досягнути і не знають, як це 

зробити. У кожного з них є власні сподівання на 

омріяне Щастя, але Ангел-охоронець вказує їм на 

примарність і хибність їхніх уявлень, знову гово-

рить про єдність: «Бо тільки в згоді Духа й Тіла / 

Засяє щедро Щастя нам, / Й тоді Господня думка 

сміла / Відкриється Його синам» [2, с. 132]. 

Щастя у творчій праці і у служінню народові. 

Це взагалі одна із основоположних ідей у творчості 

Івана Огієнка, який став одним із пристрасних за-

хисників української ідентичності. Він дуже гли-

боко розумів важливість кристалізації національної 

першооснови: «І тоді вже Пророки воздвигли про-

граму спасіння, – національну ідею: берегти свою 

Віру, свої звичаї, свою мову і тим зберегти націона-

льну істоту свою» [1, с. 9].  

Іван Огієнко простежує зв'язок індивідуаль-

ного буття людини і буття народного, стверджує 

його внутрішню органічність і неперервність: «Так 

і кожна людина виявляє на собі і в собі все, що скла-

дає культурне вікове багатство народу, який його 

породив» [1, с. 10].  

Ангел-охоронець показує правильний шлях 

через об’єднання у єдине ціле: «Хай Розум, Воля й 

Серце в Тілі / З Душею в злагоді живуть, / Тоді 

Сини ви орлокрилі, / Й щаслива буде ваша путь!» 

[2, с. 137]. 

Воля говорить про невловимі внутрішні від-

чуття, невіддільні від самої людини: «Немов той ле-

гіт на озерці» [2, с. 148]. Ангел вказує на щастя у 

самій людині, якого вона не помічає у боротьбі, і 

шукає по світах: «Бо Щастя правдиве лиш в тому, / 

Щоб чутись щасливим самому!» [2, с. 145].  

Він говорить про відносність принад зовніш-

нього світу, які відволікають увагу від головного – 

внутрішніх відчуттів, від того, що визначається Се-

рцем. Внутрішні поривання, мрії потребують вті-

лення, яке саме по собі прекрасне, але людині не 

дано пізнати, до чого це призведе. «Взагалі, за Огі-

єнком, душа – явище багатовимірне, як і сам світ, 

складність її взаємин із матеріальним світом пояс-

нюється складністю самого світу, створеного Бо-

гом» [4, с. 129]. 

Міркування про щастя відзначаються філосо-

фічністю, широким охопленням різних аспектів 

людського життя, показом явищ і процесів з різних 

точок зору й непізнаваністю та невизначеністю їх: 

«Дорога до Щастя простора, / Та часто воно – лиш 

омана, / Й сміється з нас дійсність сувора, / Що пе-

стила нас, як кохана» [2, с. 143]. 

Ангел говорить про переходи від безмежної 

радості до безмежного горя у людському житті. 

Врівноваженість різних начал, які не протистоять 

одне одному, а правильно взаємодіють, структурує 

мінливе земне життя, являє собою те, що трива-

тиме, коли все закінчиться: «Все Щастя Людини в 

спокої, / В гармонії Духа та Тіла…» [2, с. 154]. 

Щастя складається з Божественного осягнення 

єдності у творчій праці: «Найбільше Щастя – жити 

з Богом / Усе життя у згоді повній, – / Щоб пахло 

Райським нам Чертогом / У праці відданій, любов-

ній!» [2, с. 156]. 

«Одушевлення людини, стабільність повно-

кровного душевного життя асоціюється з усім рід-

ним і самою тривкістю цього рідного (з огляду на 

його збереження і розвиток)» [4, с. 125-126]. 

Іван Огієнко у своєму творі говорить про духо-

вне начало, яке робить можливим існування лю-

дини і Всесвіту. Одна з важливих складових на 
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шляху до щастя – жертовність як здатність розчи-

нитися в єдиному цілому і здійснити щось заради 

цього цілого. Правильність обраного шляху і від-

чуття єдності дає сили пройти крізь страждання. В 

образі ангела втілюється та внутрішня сила, яка на-

правляє людину і не дає сплутати справжнє щастя з 

оманами.  

Василь у старості приходить до розуміння 

людського життя як постійної боротьби між тілом і 

душею, між небесним і земним, що призводить до 

роздвоєння, робить людину слабкою. Він говорить 

про щастя, яке осягається у спокої, коли збирається 

його родина. Кожен з них, Василь, Марина, Іван 

шукали щастя, якого їм було замало, розтративши 

при цьому внутрішню силу на ілюзії. Але життєві 

перипетії привели їх до розуміння справжніх цінно-

стей – тих, якими вони нехтували, зосередившись 

на зовнішніх пошуках. 

Іван Огієнко-митець зазвичай вирішує важливі 

морально-етичні та духовні проблеми. Своєрід-

ність тієї художньої реальності, яку він створює, 

визначається значною мірою умовності, різномані-

тних внутрішніх перетворень та контрастних зіста-

влень. Івана Огієнка передусім цікавлять внутрішні 

сутнісні імпульси, що визначають стан людської 

свідомості, спрямованої на пошук та осягнення гли-

бинних сенсів. Художнє зображення у нього часто 

має різні проекції розгортання, які, проте, мають то-

чки перетину, взаємного переходу. Це демонстра-

ція тих змін, яких зазнає людська свідомість у зем-

ному існуванні, щоби, пройшовши через різні зов-

нішні колізії, дійти до тієї межі глибинного 

розуміння, яке наповнює усе невидимим до того 

смислом.  

У цьому контексті глибоко символічним тво-

ром є драма Івана Огієнка «Остання хвилина». 

Саме поняття «остання хвилина» у творі знаменує 

закінчення земного життя і початок небесного. До 

цього непростого розуміння йде головний герой 

твору Микола, переживаючи складний та болісний 

процес внутрішнього очищення й трансформації. 

Іван Огієнко показує його у межових станах, коли 

Микола змушений дивитися на власне життя у зо-

всім іншій, незвичній перспективі, коли він не може 

більше тікати від самого себе, як це робив впро-

довж майже всього життя. 

Драма складається з п’яти дій, назви яких про-

мовисто засвідчують еволюцію свідомості голов-

ного героя, показують складний шлях до справж-

нього розуміння: «Людина не думає про смерть», 

«А Смерть приходить несподівано», «Покинуть пе-

рші вірні друзі», «Надія тільки на Ласку Госпо-

дню», «Людину спасають Чесноти її». Іван Огієнко 

показує, що кожен етап для Миколи означає болі-

сне руйнування ілюзій. Те, що він сприймав, як не-

заперечну і непорушну істину, виявляється ома-

ною. Те, чому він віддав всі сили, втрачає будь-яке 

значення. Особистість Миколи, прив’язана до ма-

теріального світу, руйнується, і він зазнає страж-

дань. Але натомість одержує нове розуміння. 

Спочатку Микола думає, що призначення лю-

дини у примусовій праці, а, оскільки така праця не 

приносить радості, то потішити свою душу вона 

може їжею і питвом, що і роблять дійові особи, свя-

ткуючи день народження Миколи. Його друзі Де-

нис та Петро в усьому погоджуються з ним, засвід-

чують свою відданість, але причина – в матеріаль-

ній залежності від Миколи. Уже в першій дії 

Іван Огієнко протиставляє Миколу і його дружину 

Катерину через їхнє ставлення до бідняків, з якими 

герой готовий поділитися, а Катерина хоче вигнати. 

Якщо у першій дії показане святкування, то у 

другій – хвороба Миколи, через яку відбуваються 

зміни у настрої та поведінці героя. Микола зовсім 

не хоче покидати світ, але ніякого вибору у нього 

немає. Він потроху починає розуміти примарність 

й ефемерність тих мирських цінностей, яким він 

присвятив усе своє життя і з якими не хоче розлу-

чатися. Але водночас він зовсім не готовий скла-

дати звіт про всі свої земні вчинки на Небесному 

Суді. У цій частині утверджується ідея цілковитої 

відповідальності за власне життя, оскільки кожна 

хвилина може виявитися останньою.  

У третій дії герой розуміє, що уникнути приз-

наченого він не зможе, і шукає людей, які би засвід-

чили його доброчесність. Проте він залишається са-

мотнім, оскільки ні друзі, ні дружина не погоджу-

ються заради Миколи покинути земне життя. Його 

прозріння болісні, але свідчать про відмову від ілю-

зій, якими він жив усе життя: «Живе як та бджола 

Людина, / Й про земне Щастя вічно дбає, / Й немов 

трудящая пташина, / Гніздо будує все безкрає. // Та 

раптом з’явиться Хвилина, / Й у Путь Страшний 

Сурма заграє. / І ти лишишся, як билина, / Коли 

гроза кругом ламає…/ Покинуть перші вірні друзі, 

/ Що все клялися буть в супрузі, / Покине легко й 

жінка мила, / І в тебе враз обвиснуть крила…/ Й са-

мотній підеш ти до Суду, / Пізнавши пізно всю об-

луду…» [2, с. 185]. 

Тільки Матір Миколи здатна на самопожертву, 

але це його не рятує. Він починає розуміти, що від-

повідальність за його життя лежить виключно на 

ньому, що він самотній у своїй останній подорожі, 

може сподіватися тільки на те, що його доброчесні 

вчинки переважать гріховні. 

Іван Огієнко в алегоричній формі показує бо-

ротьбу Миколи з Гріхом, який уособлює всі дії та 

помисли, спрямовані виключно на досягнення зем-

них і матеріальних цілей. Чергове Миколине проз-

ріння стосується відчуття духовного світу, з яким 

пов’язана його душа. Але впродовж життя, він мало 

думав про потреби душі, зосередившись на накопи-

ченні матеріальних благ: «І пазуром коле роздво-

єння вічне: / Небесне й буденщина гола, / І б’є нас 

до крови життя обосічне, / І в лапи бере Зло спро-

квола… // Усе життя летів я в вирій / Через Житей-

ське пінне Море, / І в цій погоні сміло щирій / Зго-

ріло Щастя неозоре…» [2, с. 189]. 

Щире каяття Миколи, викликане переосмис-

ленням свого життя, змінює настрій та атмосферу 

зображуваного: «І тільки Священик відкрив Святі 

Дари, уся кімната вмент наповнилась Фаворським 

світлом, і почувся далекий спів Хору» [2, с. 190]. 

Священик розкриває перед Миколою глибини 

істинного розуміння справжніх цінностей, підтвер-

джуючи його власні відчуття: «З Землі повстало 
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наше Тіло, / І в землю вернеться небаром, / Душа ж 

полине в Небо сміло, / Діставши крила Божим Да-

ром» [2, с. 191]. 

В останній п’ятій дії з’являється Добро, яке 

буде свідчити на користь Миколи: «А я Добро, що 

ти Людині / Робив хоч часом з всього серця: / Тобі 

я свідком стану нині / Й піду з лихим Гріхом до ге-

рця» [2, с. 194]. 

Розвиток дії у творі підпорядкований показові 

важливих змін у свідомості героя. Він проходить 

ряд етапів, які показують поступову внутрішню 

трансформацію Миколи: радість від безтурботного 

святкування, пригніченість через хворобу, розчару-

вання у рідних і близьких, усвідомлення своєї грі-

ховності, щире каяття, що дає йому розуміння своєї 

справжньої сутності: «Видно повне примирення із 

станом, і повна Віра в Ласку Божу…» [2, с. 196].  

Митець показує перемогу світлого начала у бо-

ротьбі за душу головного героя містерії. Усі випро-

бування у творі необхідні для того, щоби окреслити 

межі людської особистості через співвіднесення її 

із мирськими справами, її правом на вибір, відпові-

дальність за свій вибір, і водночас через вихід за ці 

межі задля того, щоб герой міг зрозуміти свою іс-

тинну сутність і призначення.  

У трилогії «Житейське море» Іван Огієнко ху-

дожньо аналізує різні прояви людського буття за-

для того, щоби через розгляд окремих феноменів іс-

нування простежити всеосяжні закономірності. Ро-

зпочинає він із етапу формування душі 

(«Народження людини»), показує життя людини 

через визначення основоположних прагнень («До 

Щастя!»), зображає остаточну еволюцію свідомо-

сті, яка пришвидшено проходить процес докорінної 

переоцінки цінностей («Остання хвилина»). В усіх 

трьох творах відбувається складний духовний по-

шук, що розкриває перед людиною нові грані пі-

знання: через усвідомлення свого покликання («На-

родження людини»), розуміння своїх істинних пот-

реб і прагнень («До Щастя!»), відповідальності за 

всі свої вчинки («Остання хвилина»). Автор розгля-

дає людську свідомість у процесі її саморуху, само-

осягнення, що визначається її зв’язком із Божест-

венною сутністю, на противагу егоїстичним устре-

млінням, які фіксують увагу виключно на 

матеріальному й перешкоджають входженню до 

сфери духу. Іван Огієнко зіставляє реальне та ілю-

зорне у достатньо несподіваних ракурсах задля 

того, щоби герої, пройшовши через серію випробу-

вань, здобувши досвід у матеріальному світі, зрозу-

міли необхідність духовного самовдосконалення. У 

трилогії виключно важливим є поняття вибору, зна-

чення якого змінюється у відповідності до переоці-

нки цінностей, коли руйнується жорстка зафіксова-

ність уваги на матеріальному і зумовлених такою 

фіксацією станах егоїстичних затьмарень чи 

страху, й з’являється можливість/необхідність про-

зирнути у глибини власної свідомості.  

Замість висновку. Аналіз досліджуваного 

твору (ідеї Бога, істинності та повноти релігійного 

життя, закономірність гармонійних та суперечли-

вих світоглядних начал) вказує на можливість філо-

софської інтерпретації та реалізації конкретної ідеї 

в аспектах морального самовдосконалення та фор-

мування діалектичного світогляду. 

«Немає в людини нічого милішого над свою рі-

дну землю. Де хто народився, де провів свої дитячі 

роки, до тієї землі прив'язується він усією душею на 

ціле життя. А хто, буває, відірветься від своєї рідної 

землі, той мріє завжди про неї, як про святість най-

більшу. І багато людей, помираючи на чужбині, 

просять накласти їм у домовину бодай грудочку рі-

дної землі…» Іван Огієнко.  
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Постановка проблеми. Сьогодні мова йде про 

створення в Україні такого функціонального конс-

трукту системи освіти, який забезпечив б якість 

освіти, адекватну вимогам цивілізаційного пос-

тупу. Не дискутуючи про необхідність змін у сфері 

освіти нашої країни, наполягаємо, що реформи ма-

ють мати наукове підгрунття, враховувати позити-

вний досвід, передбачати вибудовування цілісної 

стратегії щодо розвитку усіх елементів системи з 

метою отримання результату, який відповідає за-

питу сьогодення та інтересам нашої країни, а не 

третіх сторін. Насамперед, суспільство, яке претен-

дує на успішність, має створювати умови для забез-

печення широкого доступу до освіти кожного його 

члена. Адже, суспільство, яке дає можливість на-

вчатись та рости тільки багатим, блискучим чи не-

багатьом щасливцям не може вважатись хорошим 

та позитивним.  

Нам видається, належний досвід поєднання те-

оретичної і практичної складової професійної під-

готовки накопичений у навчальних закладах, які 

сьогодні, відповідно до чинного законодавства Ук-

раїни, втратили статус вищих і займають своєрідне, 

непевне положення у системі післяшкільної освіти 

– коледжах та технікумах. На нашу думку, вітчиз-

няні технікуми і коледжі добре вписуються у сис-

тему післяшкільної освіти (post-secondary 

education/post-school education), оскільки вони ство-

рюють умови для отримання особистістю освіти, 

яка відповідає рівню освіти у коледжах різних типів 

(community colleges, аssociate's сolleges, public 

bachelor’s colleges, colleges) США та Канади, коле-

джах подальшої освіти (further education) Великої 

Британії та Австралії, професійно-технічних учили-

щах різних типів (berufsfachschule та facho-

berschule) Німеччини, професійно-технічних шко-

лах Японії, ліцеїв професійної освіти у Франції, що 

мають вагоме місце у підготовці кадрів для різних 

сфер економік цих розвинутих країн. Вони не 

тільки здійснюють професійну підготовку, але й да-

ють освіту, що є першою сходинкою у здобуванні 

вищої освіти у широкому розумінні цього поняття. 

Зважаючи на те, що США є одним із лідерів світо-

вої економіки, то досвід формування людського ка-

піталу в цій країні вартий найбільшої уваги.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Аналізу системи освіти США присвячені численні 

розвідки вітчизняних (О. Дубовик, С. Калашніко-

вої, В. Лунячек, О. Романовського, П. Сауха, С. Си-

соєвої) та зарубіжних (Б. Вульфсона, О. Джуринсь-

кого, В. Джейнса (W. H. Jeynes), Дж. Т. Гатто (J. T. 

Gatto), Т. Глазз (Th. E. Glass), Л. К’юбана (L. 

Cuban), А. Корсі-Банкер (A. Corsi-Bunker), Д. 

Флойд (D. L. Floyd), Дж. Ма (J. Ma) учених, однак, 

залишається широке поле питань, які варті дослі-

дження та критичного аналізу. В україномовних пу-

блікаціях практично не висвітлені аспекти підгото-

вки фахівців у системі коледжів США, зокрема, у 

дворічних та чотирирічних комм’юніті коледжах.  

Мета публікації. З метою імплементації у віт-

чизняну освітню практику успішного закордонного 

досвіду підготовки фахівців у коледжах, дослідити 

особливості підготовки фахівців у коледжах США. 

Дослідження та критичний аналіз особливостей 

освітньої діяльності коледжів закордоном сприя-

тиме виробленню науково обґрунтованих управлін-

ських рішень щодо подальшої ролі та місця коле-

джів у підготовці фахівців для економіки нашої 

країни.  

https://us.sagepub.com/en-us/nam/author/william-h-jeynes
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%2522thomas+e.+glass%2522
http://www.tandfonline.com/author/Floyd%2C+Deborah+L
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Виклад основного матеріалу. Упродовж остан-

ніх років у США реалізується амбітна програма під-

вищення якості освіти під девізом «Освіта: знання 

та навички для роботи в майбутньому (Education: 

knowledge and skills for the jobs of the future). Зок-

рема, цією програмою заплановано до 2020 року 

зробити більш доступною вищу освіту для предста-

вників середнього класу, збільшити федеральну 

підтримку коледжів, сприяти отриманню кредитів 

під низькі проценти тими, хто немає коштів на 

освіту. Програма базується на ідеї, що коледжі є 

шлюзами для економічного процвітання та освітніх 

можливостей для мільйонів американців щороку. 

Майже сто років тому, в США відбулись реформи, 

які дозволили зробити доступною загальноосвітню 

підготовку кожному громадянину, що призвело до 

економічного росту та покращанню добробуту. Те-

пер США роблять кроки, щоб забезпечити отри-

мання безкоштовної вищої освіти для успішних 

студентів упродовж двох курсів коледжу, що дозво-

лить їм виконати програму першої половини сту-

пеня бакалавра та отримати навички для кваліфіко-

ваної праці. Адже, освіта не розкіш: це економічний 

імператив, який кожен працьовитий і відповідаль-

ний студент повинен бути в змозі дозволити собі 

(because education is not a luxury: it is an economic 

imperative that every hard working and responsible 

student should be able to afford) [17]. 

Напрями розвитку освітньої сфери в США ко-

релюються з економічним поступом. Інновації, 

структурні зміни, застосування новітніх технологій 

в економіці потребують більш кваліфікованих кад-

рів вже на найнижчі посади, а відтак, освіти на рівні 

загальноосвітньої школи (high school) вже не до-

сить. Підвищення рівня освіти є не тільки способом 

досягнення особистого добробуту, але й нагальною 

необхідністю для конкурування на ринку праці. 

Бюро США із статистики праці (The U.S. Bureau of 

Labor Statistics) регулярно проводить дослідження 

серед роботодавців щодо популярності професій на 

ринку вакансій та освітніх вимог до претендентів. 

Результати цих опитувань засвідчують, що зменшу-

ється пропозиція робочих місць, які потребують ни-

зької кваліфікації, та підвищуються вимоги до рі-

вня освіти претендентів, щонайменше до рівня 

associate degree (співмірне у певній мірі з вітчизня-

ним молодшим спеціалістом, але підготовка моло-

дшого спеціаліста триває довше та більш ґрунто-

вна) чи вище [13, 30]. 

У США немає чіткого визначення поняття «ви-

щий навчальний заклад». До таких закладів нале-

жать усі освітні заклади, що здійснюють освітню 

підготовку після середньої школи (postsecondary in-

stitutions). Найбільш прийнятною версією класифі-

кації вищих навчальних закладів у країні є Класи-

фікація установ вищої освіти Карнегі (The Carnegie 

Classification), яка започаткована Фондом Карнегі у 

1970 році як інструмент опису інституціонального 

різноманіття вищих навчальних закладів (for recog-

nizing and describing institutional diversity) для дослі-

дницьких програм в галузі освітньої політики. З 

2014 року упорядкуванням цієї класифікації займа-

ється Центр післяшкільної (вищої) освіти Універси-

тету Індіани (Indiana University Center for Postsec-

ondary Research), але назва зберігається. У класифі-

кації Карнегі 2015 року, офіційне оновлення якої 

вийшло 1 лютого 2016 року, використовуються 

найновіші доступні дані федеральних агентств: На-

ціонального центру статистики освіти (National 

Center for Education Statistics), Національного цен-

тру статистики науково-технічної інженерії 

(National Center for Science and Engineering 

Statistics) та некомерційного агентства Рада коле-

джів (The College Board).  

Сутнісна відмінність цієї класифікації у редак-

ції 2015 року, це приділення особливої уваги коле-

джам, які здійснюють підготовку на рівні associate’s 

degree (Associate’s Colleges categories) Зазначена ка-

тегорія коледжів поділяється, для зручності ви-

вчення, на: державні сільські малі, державні сіль-

ські середні, державні сільські великі, державні 

приміські з одним кампусом, державні приміські з 

кількома кампусами, державні міські з одним кам-

пусом, державні міські з декількома кампусами, 

державні спеціальні, приватні некомерційні, прива-

тні комерційні, державні дворічні при чотириріч-

них університетах, державні чотирирічні, які прис-

воюють переважно ступінь ассоціата, приватні не-

комерційні чотирирічні, які присвоюють 

переважно ступінь ассоціата, приватні комерційні 

чотирирічні, які присвоюють переважно ступінь 

ассоціата [17]. 

У цілому в США понад 4000 різноманітних ко-

леджів, серед яких: сільські, міські, пригородні; 

приватні, федеральні; світські, релігійні; малі та не-

залежні, а також такі, що приналежать до крупних 

дослідницьких інститутів; такі, що дуже ретельно 

підходять до відбору студентів та такі, які беруть на 

навчання будь-кого, хто готовий сплачувати за на-

вчання. В них здобувають освіту понад 18 млн. осіб.  

Комм’юніті коледжі (community colleges) на 

сьогодні відіграють важливу роль у системі амери-

канської освіти. Завдяки політиці відкритості щодо 

прийому студентів, невисокій платі за навчання, ге-

ографічній близькості до місця проживання вони є 

важливим способом отримання вищої освіти для 

багатьох студентів, особливо тих, хто першим із ро-

дини здобуває вищу освіту, а також, для молоді з 

малозабезпечених сімей та дорослих, які потребу-

ють додаткової підготовки, підвищення кваліфіка-

ції [10]. 

За даними Дослідницького центру муніципа-

льних коледжів США (Community College research 

center) у 2015 році за різними програмами у дворіч-

них ком’юніті (муніципальних) коледжах, яких на-

лічується близько 1200, навчалося понад 6 млн. 

осіб. Координацію діяльності та організаційно-ме-

тодичну підтримку підтримку ком’юніті коледжів 

забезпечує Американська асоціація ком’юніті коле-

джів (American Association of Community Colleges – 

ААСС). Названі коледжі є правонаступниками так 

званих юніорських та технічних коледжів, які, по-

декуди, і зберегли таку назву. У 1950-х роках саме 

ці коледжі сформували загальнонаціональну сис-
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тему. Власне, підгрунттям для модернізації сис-

теми освіти у той період стали процеси демократи-

зації американського суспільства, детерміновані 

результатом тривалої боротьби за громадянські 

права широких верст населення країни, зокрема, ра-

сових та національних меншин, людей, які працю-

вали за наймом. Освіта набула статусу однієї з ба-

зових цінностей американської демократії. Відтак, 

сформувалось прагнення до відкритості та доступ-

ності освіти, взаємозв’язку між рівнем освіченості 

та якістю життя. Мільйони американців отримали 

можливість отримати післяшкільну освіту, здобути 

певну кваліфікацію/професію, реалізувати соціа-

льні прагнення і домагання, адже навчання в коле-

джі завжди вважалося в США одним з ознак висо-

кого соціального іміджу. Не обійшлося і без крити-

чного аналізу старої системи освіти, пов’язане з 

певним відставанням у технологічному прогресі від 

інших країн світу. 

Освітня діяльність коледжів, як правило, фі-

нансується за рахунок доходів від надання освітніх 

послуг, федеральних та місцевих асигнувань, по-

жертв або інвестицій, а також від «допоміжних» по-

слуг, таких як книжкові магазини та їдальні [5]. 

Вільям Джейнс (англ. William H. Jeynes) вва-

жає, що розвиток ком’юніті коледжів розпочався у 

1901 році в місті Джоліет (Joliet), штат Іллінойс 

(Illinois). До того часу в США функціонували при-

ватні громадські коледжі (так звані джуніор-коле-

джі). Тривалий час це були заклади, де за програ-

мою дворічного курсу навчались жінки, які закін-

чили середню школу. В 1892 році у Чиказькому 

університеті навчальний курс було розділено на 

два, тривалістю по два роки кожен. У 1896 перші 

два роки навчання стали називатися «початковий 

коледж», а наступні два – «старший коледж». Ме-

тою початкового коледжу було забезпечити ще два 

роки безкоштовного навчання для випускників 

шкіл певного регіону перед тим, як вони підуть пра-

цювати або навчатися до університету. У 1900 році 

тим, хто прослухав курс початкового коледжу, при-

своювали ступінь спеціаліста [8].  

Дослідники стверджують, що в перші роки 

свого існування, громадські коледжі часто розвива-

лися в умовах слабкого розуміння призначення 

цього інституту, де була мішанина курсів та навча-

льних планів, розроблених для задоволення реаль-

них, чи уявних місцевих потреб. Стрімкий наплив 

студентів до ком’юніті коледжів почався з настан-

ням Великої депресії – вона спонукала людей розг-

лядати освіту як спосіб покращити своє життя. З по-

чатком Великої депресії безперечним лідером у за-

снуванні державних коледжів стала Каліфорнія 

(California). У 1930 тут було 35 початкових ко-

леджів, де навчалося 13 392 студенти, це була 

майже третина всіх студентів таких навчальних за-

кладів у ті часи.  

Коли кількість громадських коледжів почала 

збільшуватися, як і чисельність їхніх студентів, 

стало зрозумілим, що ці заклади допомагають вико-

нувати декілька важливих суспільних завдань. По-

перше, вони давали знання тим, хто не хотів або не 

міг іти до коледжу із повним, чотирирічним курсом 

навчання. І, по-друге, вони допомагали тим, хто в 

іншому випадку взагалі б не пішов навчатися до ко-

леджу через свій скрутний матеріальний стан [8]. 

Сьогодні особа, яка навчається в ком’юніті ко-

леджі має можливість отримати диплом асоціата 

або асоційований ступінь (associate degree), що під-

тверджуватиме здобуту середню професійну 

освіту. Це може бути ступінь в сфері мистецтв 

(associate in art), науки (associate in science), прикла-

дних науках (associate in applied science).  

Крім того, такі коледжі забезпечують освітні 

програми, які дозволяють здобувачу освіти отри-

мати свідоцтво про професійну готовність 

(certificate of proficiency) та свідоцтво про спеціалі-

зацію (certificate of specialization). В першому випа-

дку, здобувач має успішно завершити «довгий» 

цикл професійної підготовки (long-term cycle) – від 

6 місяців і більше – у залежності від профілю та ре-

жиму навчання (навчання повного дня з відривом 

від виробництва; навчання упродовж неповного 

дня; вечірнє навчання), не претендуючи на ступінь 

асоціата, а прагнучи отримати додаткові уміння в 

тій, чи іншій, професійній сфері. Свідоцтво про спе-

ціалізацію видається здобувачам, які успішно за-

кінчили короткотермінові професійні курси, які 

спрямовані, насамперед, на осіб, що хочуть удоско-

налитись в роботі, яку вони вже виконують, тобто, 

підвищити кваліфікацію.  

Систему набуття особою освіти в таких коле-

джах можна проілюструвати на прикладі Коледжу 

Річарда Бленда (Richard Bland Collegе), що у штаті 

Вірджинія (Virginia).  

Перші два роки студенти навчаються за про-

грамою Associate Degree. У кожного студента є пер-

сональний ментор, який супроводжує й стежить за 

успішністю свого підопічного. Коледж також 

піклується про харчування та проживання сту-

дентів, надаючи їм безпечний кампус зі всіма зруч-

ностями за низькою ціною. На третій рік навчання 

студенти мають можливість перейти у топові вищі 

навчальні заклади Вірджинії (University of Virginia, 

Virginia Commonwealth University, William & Mary, 

Virginia State University, Old Dominion University) 

або в будь-який з університетів у цього і інших шта-

тів. 

Програми Associate Degree у коледжі відрізня-

ються за напрямами навчання та дозволяють отри-

мати зарахування на бакалаврат відповідно: 

- The Associate of Arts Degree – з мистецтва, 

гуманітарних наук, поведінкових і соціальних наук; 

- The Associate of Science Degree — Business 

Administration — з бухгалтерії, бізнесу, економіки, 

фінансового, готельного бізнесу, менеджменту та 

маркетингу; 

- The Associate of Science Degree — Behav-

ioral Sciences — з психології, соціології та соціаль-

них наук; 

- The Associate of Science Degree — Physical 

Science — з біохімії, біології, хімії, інженерії, 

геонауки, мікробіології та фізики; 

- The Associate of Science Degree — 

Math/Computer Science — з комп'ютерних наук, ма-

тематики та статистики; 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/author/william-h-jeynes
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- The Associate of Science Degree — Life Sci-

ence and Chemical Lab Science — з біології, хімії, 

клінічних лабораторних наук, криміналістики для 

спеціалістів у галузі охорони здоров'я [14]. 

Започаткований у 60-х роках ХХ ст. у Каліфо-

рнії «генеральний план» К. Керра (Clark Kerr, 1911-

2003) з його трьохступінчатою системою коледжів 

- муніципальних, штату та дослідницьких універси-

тетів, без сумніву, був інноваційним та сприяв роз-

витку системи вищої освіти в США. Генеральний 

план утверджував трирівневу систему державної 

вищої освіти штату Каліфорнії, при цьому, три 

складові системи розрізнялися за своїми функці-

ями, але були пов'язані одна з одною за допомогою 

системних зв'язків [9]. Комм’юніті коледжі є своє-

рідною перехідною ланкою від середньої освіти до 

повної вищої. Функціонування цієї системи спря-

моване на забезпечення як високого рівня науково-

дослідної роботи, так і сприяння доступу широкого 

загалу до освіти, а, відтак, її масовізації.  

Дослідник історії та сьогодення коледжів в 

США Ендрю Дельбанко (англ. Andrew Delbanco), 

називає коледжі однією із знакових інновацій 

США, необхідною та бажаною складовою освітньої 

системи країни, яка покликана допомогти молодій 

людині перейти з підліткового віку у доросле 

життя. Він переконаний, що коледжі в США пере-

живають ті ж болючі перетворення, що й вся осві-

тня сфера, які пов’язані з глобалізацією, економіч-

ною нестабільністю, революцією інформаційних 

технологій, розпаду концепції «пожиттєвої освіти», 

краху консенсусу щодо того, що в кінцевому ре-

зультаті студенти мають знати. Учений у книзі «Ко-

ледж: яким він був, став і має бути», 2012 (College: 

What It Was, Is, And Should Be), ще в передмові зве-

ртає увагу на феноменальні відмінності коледжу і 

університету як освітніх інституцій. На його думку, 

коледж передає студентам знання, що накопичені в 

минулому, щоб вони могли на них опиратись в май-

бутньому. Університет, головним чином це різні 

види наукової діяльності викладачів та студентів, 

які спрямовані на створення нового знання. Коледж 

має свої особливі орієнтири щодо формування яко-

стей особистості, серед яких, на думку Е. Дельба-

нко, скептичне незадоволення теперішнім, що сфо-

рмоване почуттям минулого; здатність встановлю-

вати зв’язки між явищами, що явно не пов’язані; 

вміння цінувати природний світ, підкріплене знан-

ням науки та мистецтва; готовність розглядати жит-

тєвий досвід з точок зору, які відмінні від вашої; по-

чуття моральної відповідальності Крім того, якщо 

суспільство претендує на демократичність, то його 

члени маю бути безперечно освіченими. Е. Дельба-

нко щиро переконаний, що ідея коледжу до сих пір 

здатна мотивувати молодь більше, ніж будь-яка 

інша форма освіти, яку ми знаємо [4]. 

Отже, коледж має виконувати унікальну місію 

щодо формування звички мислити та відчувати, а 

також вирішувати цілий ряд стратегічних завдань 

для суспільства в цілому. Насамперед, післяшкі-

льна освіта покращує загальний економічний клі-

мат в країні, збільшує конкурентоспроможність ви-

пускника на ринку праці. Наявність диплому є пев-

ним тестом для роботодавців щодо інтелектуаль-

них здібностей пошукувача.  

Ступенева освіта, в якій коледжі відіграють 

значну роль, допомагає боротись з бідністю, розри-

ваючи замкнуте коло, коли бідність заважає отри-

мати гарну освіту, а низький рівень освіченості кон-

сервує бідність. Адже освіта в коледжі, це освіта, 

яку, при бажанні, може отримати кожен. Диплом 

коледжу вже давно прийшов на зміну атестату про 

загальну середню освіту в якості мінімальної ви-

моги для будь-кого, хто конкурує на ринку кваліфі-

кованої праці, а численні дослідження підтверджу-

ють, що людина з таким дипломом заробляє упро-

довж життя більше, ніж людина, яка його немає.  

Так, презентуючи переваги на ринку праці 

свого випускника Коледж Монгомері, штат Мері-

ленд (Montgomery County Community College, 

Maryland) стверджує, що в окрузі Монгомері сере-

дній дохід власника диплому асоціата (молодшого 

спеціаліста) становить $ 62 390, або на 35% більше, 

ніж випускника середньої школи, і в цілому за жит-

тєву кар’єру вони можуть потенційно заробити на $ 

639 600 більше, ніж особи без такого диплому. В 

цьому коледжі на сьогодні навчається 60 тис. сту-

дентів та працює понад 1,5 тис. викладачів. Що-

року, у співпраці з різними донорськими організа-

ціями коледж надає 1800 стипендій та грантів для 

навчання. Коледж Монгомері пропонує свої студе-

нтам та випускникам унікальну систему підтримки 

процесу планування кар’єри (career services), яка 

включає інформування щодо можливості розвитку 

кар’єри, створення можливостей для набуття прак-

тичного досвіду вже у процесі навчання, допомога 

в пошуку місця робити. Цей коледж співпрацює по-

над 170 кампаніями, які надають можливості студе-

нтам для проходження практики та стажування 

[11]. 

Дані дослідження «Education Longitudinal 

Study (ELS: 2002-06) продемонстрували, що 44% 

студентів з сімей з низьким рівнем доходу (менше 

$ 25000 на рік) відвідувати місцеві коледжі в якості 

першого коледжу після середньої школи. Навчання 

в таких коледжах є платним, але ця плата суттєво 

нижча, ніж в університетських коледжах. Близько 

40% студентів таких коледжів поєднують навчання 

з роботою. Більше половини студентів – це жінки. 

Близько 40% – належать до етнічних меншин. Сті-

льки ж є студентами «в першому поколінні», тобто 

вони з сімей, в яких ніхто немає вищої освіти [3]. 

Понад 80% цих студентів в подальшому планують 

отримати освіту не менше рівня бакалавра. Близько 

40% студентів, які закінчили дворічні коледжі та 

отримали асоційовану ступінь, реально продовжу-

ють навчання в чотирьохрічних коледжах та універ-

ситетах. Про ефективність ступеневої післяшкіль-

ної освіти в США та ролі і місця двохрічних коле-

джів у підготовці фахівців красномовно свідчить 

той факт, що двоє з п’яти випускників американсь-

ких аспірантур (PHD програм), які отримали док-

торську ступінь пройшли через навчання в 

ком’юніті коледжах [7]. Продовженню навчання 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWmsjU5N3TAhWBWywKHVfRBOsQFghCMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.mc3.edu%2F&usg=AFQjCNHR4DxR__aOdQMvGVdPvc5ksbsEQg
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сприяють освітні програми в коледжах за заліко-

вими одиницями, які можуть враховуватись у про-

цесі навчання на бакалавраті у майбутньому. Саме 

тому, багато муніципальних коледжів заключають 

відповідні угоди з університетами або чотирьохріч-

ними коледжами для застосування механізму тран-

сферу та можливості для їхніх випускників навча-

тись з третього року на бакалаврських програмах. 

Перезарахування кредитних одиниць здійснюється, 

в основному, з дисциплін гуманітарного та зага-

льно-професійного циклів. Зрозуміло, що такий пе-

рехід доступний лише для успішних випускників, 

які мають високі та хороші результати навчання. 

Так, наприклад, щороку понад 5 тис. випускників 

Коледжу Монгомері продовжують навчання за ба-

калаврськими програмами завдяки трансферу [11]. 

Американські дослідники вважають коледжі неза-

мінними в процесі демократизації доступу до вищої 

освіти [1].  

У переважній більшості муніципальні коледжі 

орієнтовані на потреби місцевої громади і бізнесу. 

Тісна співпраця з стейкхолдерами дозволяє коле-

джам швидко реагувати на зміни у попиті на освітні 

програми, в тому числі, пов’язані з підвищенням 

кваліфікації та перепідготовкою. Також пропону-

вати гнучкі графіки навчання, широко практику-

вати дистанційні форми навчання, он-лайн курси та 

індивідуальні траєкторії навчання. Зважаючи на 

той факт, що в муніципальні коледжі приймають 

всіх бажаючих, які можуть сплатити за навчання, то 

часто для студентів першого року навчання є необ-

хідність реалізації різноманітних додаткових нав-

чальних курсів, які дозволяють підняти рівень сту-

дентів до необхідного для опанування відповідних 

освітніх програм. Часто серед таких курсів є курс 

англійської мови для іноземців, які теж можуть на-

вчатись в таких коледжах. Саме тому, не дивлячись 

на назву «дворічні коледжі», навчання в них може 

тривати до 3 - 3,5 років.  

Зазвичай, муніципальний коледж – це достат-

ньо крупний освітній заклад, де за різними програ-

мами навчається понад 10 000 студентів. Напри-

клад, в Ком’юнніті коледжі Північної Віргінії 

(Northern Virginia Community College, NOVA), який 

має 6 кампусів на території штату, навчається бли-

зько 75 тис. студентів та працює понад 2600 викла-

дачів та співробітників. Він є найбільшим держав-

ним закладом у штаті Вірджінія та другим за вели-

чиною в США [12]. У Центральному коледжі 

Сієтлу штату Вашингтон (Seattle Central College) 

навчається близько 50 тис. студентів, які готуються 

працювати у сфері мистецтва, науки та бізнесу [16]. 

В Сент-Пол коледжі штату Мінесота (Saint Paul 

College, Minnesota), який за версією журналу 

«Washington Monthly magazine», став кращим муні-

ципальним коледжем в США в 2010 та 2013 році за 

залученням студентів до взаємодії, навчається бли-

зько 11 тис. студентів, а освітній процес забезпечує 

близько 500 співробітників [15].  

Природно, що такі коледжі орієнтовані на нав-

чання, надання освітніх послуг, а не на наукові до-

слідження. У більшості випадків викладачі мають 

ступінь магістра. На кожного викладача припадає 

менша чисельність студентів, ніж в університетах. 

Особливості студентського контингенту таких ко-

леджів вимагають від викладачів більшої уваги ко-

жному окремому студенту. Відтак, вони не обмежу-

ються аудиторного роботою і допомагають студен-

там скласти план навчальних занять, проводять 

індивідуальні консультації та додаткові заняття, ке-

рують позанавчальною діяльністю. 

Коледжі значну увагу приділять розвитку осві-

тньої інфраструктури, оснащеності освітнього про-

цесу, сучасним засобам навчання, а також приваб-

ливості приміщень та кампусу, їхньому дизайну, пі-

дтриманню порядку та чистоти, озелененню, 

екологічності. Обов'язковою умовою ефективної 

діяльності ком’юніті коледжу є наявність добре 

оснащених бібліотеки і центру навчально-методич-

них ресурсів, які допомагають у провадженні поза-

аудиторної підтримки студентів (навчальні консу-

льтації і додаткові заняття), а також допомагають 

студентам у профорієнтації та працевлаштуванні. 

Ком’юті коледж часто відіграє роль культур-

ного та інтелектуального осерддя місцевої громади. 

Відтак, такі заклади проводять широку просвітни-

цьку та культурну діяльність, організовуючи худо-

жні виставки, кінофестивалі, музичні концерти, те-

атральні вистави, ярмарки виробів народної твор-

чості, спортивні змагання та інші заходи, що не 

завжди напряму пов'язані з освітніми програмами, 

а, швидше, мають соціальне спрямування.  

Джіл Баден (Jill Tracy Biden) стверджує, що 

муніципальні коледжі представляють краще, що є в 

США (Community colleges represent the best of what 

we are). На її думку, ці коледжі мають залишатись 

національним пріоритетом США, оскільки вони є 

шляхом середнього класу до успіху, соціальним лі-

фтом, що забезпечує нові можливості для широкого 

загалу громадян [2]. 

Для освітніх програм цих коледжів характерна 

відкритість, адаптивність, гнучкість, відповідність 

вимогам ринку праці, зорієнтованість на запити абі-

турієнтів, взаєпов’язаність з іншими складовими 

системи освіти країни. Залучення муніципальних 

коледжів до програм трансферу «з коледжу до уні-

верситету», вимагають від них посилення наукової 

складової діяльності, залучення як студентів, так і 

викладачів до досліджень різних рівнів та сфер, в 

тому числі і з університетами-партнерами. 

Висновки і пропозиції. Без сумніву, досвід 

американських комунальних коледжів потребує 

критичного осмислення для запровадження у вітчи-

зняну освітню практику, тим більше, що вже наяв-

ний позитивний досвід упровадження цього дос-

віду. Так, ефективність їхньої діяльності вплинула 

на створення аналогічної системи в Канаді. Заслу-

говують на увагу певні позитивні напрацювання, 

такі як: включеність освіти в економіку через 

швидке реагування на потреби ринку праці; акти-

вна співпраця з роботодавцями, що дозволяє залу-

чити додаткові інвестиції; передбачення та прогно-

зування індустріального розвитку через навчання 

«на випередження»; цільове використання податків 

для розвитку освіти; функціонування у тісній спів-

http://www.nvcc.edu/
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праці з університетами, для забезпечування реаліза-

ції механізмів трансферу та можливості навчання 

для випускників коледжів на бакалаврських про-

грамах з третього року навчання тощо. Навчання в 

комм’юніті є доступним для багатьох завдяки порі-

вняно невисокій платі за навчання, зручного розта-

шування, можливості поєднувати навчання з робо-

тою.  

Представляє науковий інтерес для подальшого 

вивчення підходи до формування змісту освітніх 

програм, що реалізуються на рівні комм’юнітті ко-

леджів, а також досвід налагодження механізмів та 

шляхів співпраці з стейкхолдерами.  

На нашу думку, саме ефективність післяшкіль-

ної та професійної освіти забезпечує поступальний 

розвиток суспільства та належну якість життя лю-

дей. А вибудовування високотехнологічних вироб-

ництв неможливе без кваліфікованих фахівців пер-

винних ланок – робітників, техніків, молодших ін-

женерів. При цьому кваліфікований працівник, це 

людина, що має мати освіту вищу, ніж загальну се-

редню. Підвищення рівня освіти дозволяє особис-

тості бути більш затребуваною на ринку праці, збі-

льшує шанси конкурентоздатності, однак не всі ма-

ють можливість (через різні причини) навчатись в 

коледжі, які готують бакалаврів. Тому, комм’юніті 

коледжі відіграють в американському суспільстві 

важливому роль соціального ліфта для широких 

верст населення. 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність статті зумовлена реформуванням підходів до організації навчального процесу, у резуль-

таті якого виникають нові форми навчання, контролю і самоконтролю студентів, серед яких особливе мі-

сце займає портфоліо. У статті розкривається актуальність застосування портфоліо як дієвого інструменту 

навчання сучасної української мови і формування студентської автономії в навчанні. Розкрито можливості 

та перспективи використання портфоліо як нової освітньої технології, в основі якої – метод аутентичного 

оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Автор розкриває можливості та перспективи ви-

користання портфоліо з метою формування текстологічної компетентності студентів. 

ABSTRACT 
Relevance of the article is determined by the reformation of approaches to the organization of the educational 

process, as a result of which new forms of education, control and self-control of the students arise. The portfolio 

occupies a special place among those forms. That article explains the relevance of using the portfolio as an effec-

tive tool for teaching the modern Ukrainian language and in the formation of student's education autonomy. It 

also reveals opportunities and prospects of using the portfolio as a new educational technology based on the method 

of authentic evaluation of results of students' educational activities. The author reveals opportunities and prospects 

of using the portfolio in order to form students' textual competence. 

Ключові слова: портфоліо, текст, текстологічна компетентність, сучасна українська мова, контроль, 

самоконтроль. 

Keywords: portfolio, text, textual competence, modern Ukrainian, control, self-control. 

 

Постановка проблеми. Одним із засобів ви-

значення кількісних і якісних параметрів технології 

навчання виступає контроль, як один із невід’ємних 

компонентів процесу діагностування навчальних 

досягнень студентів. До недоліків організації су-

часного контролю у вищій школі фахівці відносять: 

застосовування форм і методів оцінювання навча-

льних досягнень студентів без урахування педаго-

гічної мети; часткову реалізацію навчальної функ-

ції студента, за якої той залишається зі своїми по-

милками наодинці; недооцінювання його 

навчальних досягнень як результату старанності в 

пізнавальній діяльності; аналіз лише нижчих рівнів 

засвоєння знань (упізнавання, репродуктивний, ро-

зуміння) і приділення недостатньої уваги реконс-

труктивному та творчому рівням володіння знан-

нями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання контролю вивчення навчальних дисциплін у 

вищій школі вивчали: А. Алексюк, С. Архангельсь-

кий, Ю. Бабанський, О. Безносюк, В. Безпалько, М. 

Махмутов, Н. Тализіна (психолого-педагогічні ас-

пекти контролю), В. Бочарнікова, І. Булах, Л. Доб-

ровська, В. Ільїна, Е. Лузік, О. Мокрова, І. Романюк 

(сучасні підходи до організації контролю нав-

чання).  

Незважаючи на значну кількість досліджень із 

проблем контролю та оцінки знань, умінь і навичок 

студентів у вищих навчальних закладах, вона зали-

шається актуальною, що й зумовило вибір теми до-

слідження. 

Над проблемою імплементації технології порт-

фоліо в освітній процес активно працюють сучасні 

науковці. Широко досліджуються в педагогіці різні 

підходи до визначення поняття «портфоліо», охара-

ктеризовані види та структура (В Загвоздкін, Г. Го-

луб, Я. Бельмаз). Розкриті методичні аспекти вико-

ристання портфоліо під час профільного навчання 
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(Т. Новикова, М. Пінська, О. Прутченков), вивча-

ються питання використання портфоліо під час ди-

станційної освіти (Є. Полат). 

Метою статті є розкриття можливостей порт-

фоліо як засобу оптимізації контролю розділу знань 

студентів з розділу «Текст» у курсі вивчення сучас-

ної української мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Аналізуючи структуру моделі навчальної діяльно-

сті студентів педагогічного коледжу, ми з’ясували, 

що основою всіх її складників є текст як головний 

компонент навчання. Отже, текстова діяльність є 

провідною для студентів такого навчального за-

кладу. У процесі вивчення основ тексту майбутні 

вчителі початкових класів повинні оволодіти 

навичками аналізу основних текстових категорій, 

застосовувати надбанні знання під час створення 

власних творів різних типів та жанрів, ґрунтовно 

підготуватися до формування текстотворчих умінь 

учнів молодшого шкільного віку.  

Одним із засобів розвитку інноваційної особи-

стості студента ми вважаємо метод портфоліо як ді-

євий інструмент гуманістичного навчання сучасної 

української мови і формування студентської авто-

номії в навчанні. 

У сучасній педагогічній практиці під портфо-

ліо розуміють: 1) сучасну освітню технологію; 2) 

продукт діяльності. Вирізняють різні типи портфо-

ліо: за видами практично-результативної роботи: 

освітнє та професійне; за суб’єктом діяльності: ін-

дивідуальне, групове; за видами діяльності: практи-

чно-орієнтовне (мета – аналіз практичної діяльно-

сті), проблемно-орієнтовне (засіб підвищення яко-

сті вирішення проблеми), проблемно-дослідницьке 

(використовується для збору та систематизації в 

зв’язку з написанням реферату, наукової роботи, 

підготовкою до конференції); тематичне (присвя-

чене аналізу, розробці різних аспектів теми). 

У нашій статті тематичне портфоліо розгляда-

ється як сучасна освітня технологія, в основі якої – 

метод аутентичного оцінювання результатів нав-

чальної діяльності студентів на практичних занят-

тях із сучасної української мови [5]. Таке портфоліо 

відповідає основним тенденціям розвитку сучасної 

української освіти у сфері вивчення мов, а саме: ро-

зробки особистісно орієнтованих технологій в осві-

тньому просторі, пошуку форм і методів комплекс-

ного оцінювання мовних досягнень у межах компе-

тентнісного підходу.  

Схарактеризуємо тематичне портфоліо, зок-

рема, для розділу «Текст». На початку вивчення 

теми студентам пропонується орієнтовна структура 

портфоліо, детально обговорюється кожний вид ро-

боти, який студент повинен виконати самостійно. 

Назва портфоліо «Немає магії сильнішої, ніж 

магія слів (А. Франс)» 

І. Колектор із теми «Діалог з текстом» 

1. Понятійно-категоріальний апарат.  

2. Перелік основних ознак тексту (блок-

схема). 

3. «Паспорт» фахового тексту (за 

матеріалами текстів В.О. Сухомлинського). 

4. Історія розвитку тексту. 

5. Педагогічні есе (невеликий за обсягом 

прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження з 

конкретного приводу чи питання та не претендує на 

вичерпне та визначальне трактування теми). 

6. Концептуальний аналіз тексту-мініатюри: 

Найбільша святість 

Немає в людини нічого милішого над Батьків-

щину, над свою рідну землю! Де хто народився, де 

провів безтурботні дитячі роки, до тієї землі 

прив’язується він усією душею своєю на ціле 

життя. А хто змушений буває відірватися від Бать-

ківщини, той мріє завжди про неї, як про святість 

найбільшу. І багато людей, помираючи на чужині, 

просять покласти їм у домовину бодай грудочку рі-

дної землі зі святої Батьківщини. 

Рідний народ наш має свою землю. Цю землю 

ми зобов’язані любити всією душею й берегти її 

всіма силами. Бо ж рідна земля - це те найкраще и 

наймиліше, що тільки має окрема людина чи окре-

мий народ. Щастя народу, його добре життя й роз-

виток – тільки на рідній землі. Вона ніколи не забу-

вається, а туга за нею все збільшується, коли нас 

доля заносить далеко й надовго від неї. Рідна земля 

– це матінка рідна, що вміє потішити й приголубити 

нас. От чому ми свою Україну звемо ненькою й лю-

бимо понад усе! 

Ніколи не забуваймо свого рідного, українсь-

кого. Де б ми не перебували - чи то вдома, чи на 

чужині, – мусимо скрізь свято зберігати все рідне, 

зобов’язані не цуратися нічого свого. 

Найперше виховання – то в сім’ї. Ось тільки 

так, належно виховуючи дитину в родині й навча-

ючи її від малечку своєї віри, своїх звичаїв і своєї 

мови, можна виховати українську дитину, щоб вона 

стала правдивим сином чи донькою українського 

народу, щоб вона стала повновартісною людиною.  

Кожна українська родина має бути сповнена 

великої відповідальності за виховання своїх дітей.  

Національна прикраса оселі має велике й осно-

вне значення у вихованні всієї родини, а особливо 

дітей, молоді взагалі. Це обов’язок усіх батьків, а 

найперше – кожної матері.  

Обов’язок кожної матері – по-українськи про-

водити в своєму домі свята - Різдво, Великдень та 

інші. І нічого не забути зі свого національного, щоб 

свято справді заговорило по-рідному теплом до 

всієї родини, а особливо до молоді (За І. Огієнком) 

План концептуального аналізу 

 Створення словесного портрета слова (на 

рівні лінгвістичних та енциклопедичних 

словників). 

 У ході читання створюємо «поле 

асоціацій» методом побудови кластера. Для цього 

встановлюємо ключове слово тексту, навколо нього 

«накидаємо» слова або словосполучення, що 

виражають ідеї, факти, образи, які підходять для 

визначеної теми. 

 Виявляємо в структурі кластера слова-

реакції та об’єднуємо їх у тематичні групи. 

Виділяємо ядро концептосфери (асоціації, які 

зустрічаються найчастіше), приядерну зону, зони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Твір
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ближньої й дальньої периферії (маловживані 

асоціації). 

 Висновки. 

7. Концептуальний аналіз українських 

прислів'їв (концепти праця, лінь, добро, зло).  

8. Відгук на прочитану книгу. Відгук повинен 

містити: 

 Відомості про твір у короткій формі: назва 

книги, її автор, час і місце, де розгортаються події, 

головний герой твору. 

 Мету вашої творчої роботи (поділитися 

враженням про книжку, посперечатися з приводу 

оцінки героїв твору, поставити проблемне 

запитання, що виникло під час читання до адресата 

– того, до кого ви хочете звернутися у своїй роботі 

– до автора твору, ваших друзів, батьків та ін., та 

його форму: твір-роздум, нотатки до шкільної 

газети тощо). 

 Теза-думку про твір, підкріплену доказом 

його ідейної істинності. 

 Висновок, у якому дається загальна оцінка 

розглянутого літературного твору. 

9.  Колекція «хворих» текстів (із реклами та 

оголошень). 

10. Аналіз дитячих творів, уміщених в 

підручниках для уроків літературного читання: чи 

все зрозуміло молодшому школяреві? 

11. Зразки текстів різних типів (з творів В. О. 

Сухомлинського). 

12. Бібліографія наукових статей із теми. 

ІІ. Рефлексивний коментар. 

Форми роботи з портфоліо в практиці викла-

дання сучасної української мови можуть бути різ-

ними залежно від поставленої мети. У методичних 

статтях, присвячених використанню портфоліо, пі-

дкреслюється, що, імовірно, не можна говорити про 

один правильний спосіб роботи з ним у тому чи ін-

шому освітньому контексті. За своєю суттю порт-

фоліо є гнучким навчальним засобом. який може 

бути адаптованим практично до будь-якої навчаль-

ної ситуації. Варіативність залежить від мети та 

умов навчання, етапів або рівнів оволодіння укра-

їнською мовою, індивідуальних особливостей сту-

дента і його індивідуального стилю навчальної дія-

льності, а також від використаних методів і засобів 

навчання.  

Висновки і пропозиції. Викладене дає нам пі-

дстави зробити висновок про те, що використання 

тематичного портфоліо має важливе значення не 

тільки для формування мотивів вивчення сучасної 

української мови в майбутніх учителів початкових 

класів, а й для становлення їхнього професіоналі-

зму. Використання викладачами методу портфоліо 

значно вдосконалює самостійну роботу та формує 

стійку мотивацію до навчання студентів, формує 

потребу до накопичення інформації, її критичного 

осмислення та самостійного подолання труднощів, 

які виникають під час вивчення сучасної українсь-

кої мови. Подальші перспективи наукової роботи 

вбачаємо в розробці методичних рекомендацій 

щодо застосування технології портфоліо до інших 

розділів сучасної української мови.  
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Современный этап развития системы непре-

рывного образования человека характеризуется вы-

соким уровнем требований к специалисту и пред-

полагает его постоянное самообразование и само-

развитие, которые становятся приоритетными 

направлениями в обучении и развитии личности. 

Современный подход к организации образователь-

ного процесса заключается в ориентации на форми-

рование у студентов умений самостоятельно при-

обретать новые знания и использовать их в своей 

профессиональной деятельности. Особое внимание 

необходимо уделять повышению роли самостоя-

тельной работы студентов и усилению ответствен-

ности преподавателя за развитие навыков самосто-

ятельной работы, а также за воспитание их творче-

ской инициативы и активности. Следовательно, 

самостоятельная работа студентов рассматривается 

как метод и средство обучения, а также как форма 

учебно-научного познания и вид познавательной 

деятельности студентов [1]. 

Самостоятельная работа студентов – это вид 

учебно-познавательной деятельности, состоящей в 

индивидуальном и распределенном во времени вы-

полнении студентами комплекса усложняющихся 

заданий при консультационно-координирующей 

помощи преподавателя, ориентированной на само-

организацию деятельности обучающихся в усло-

виях содержательно-смыслового структурирования 

их личностного времени [2]. 

Основной целью самостоятельной работы сту-

дентов является возможность научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать с учебным 

материалом и научной информацией, а также зало-

жить основы самоорганизации и самовоспитания, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию [3]. 

Задачами самостоятельной работы студентов 

являются: развитие способности работать самосто-

ятельно, развитие активности и познавательных 

способностей, развитие исследовательских умений, 
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стимулирование самообразования и самовоспита-

ния, развитие способности распределять свое время 

[2].  

Одним из ключевых требований к методиче-

скому обеспечению самостоятельной работы сту-

дентов является наличие инструкций и методиче-

ских указаний по работе с изучаемой тематикой [4].  

Методические рекомендации преподавателям 

по организации самостоятельной работы студентов 

должны соответствовать основным требованиям: 

не перегружать учащихся заданиями, чередовать 

творческую работу на занятиях с заданиями во вне-

урочное время; давать опережающие задания для 

самостоятельного изучения фрагментов будущих 

тем лекций; давать студентам четкий и полный ин-

структаж (цель задания, условия выполнения, 

объем, сроки, образец оформления); осуществлять 

текущий контроль и учет; оценивать, рецензиро-

вать работы, обобщать уровень усвоения [5]. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

и оценка ее результатов организуются как единство 

двух форм: самоконтроль и самооценка студента и 

контроль и оценка со стороны преподавателей. 

Критериями оценки результатов самостоятельной 

работы студента являются уровень освоения сту-

дентом учебного материала и умение студента ис-

пользовать теоретические знания при выполнении 

практических задач [6].  

Цель – охарактеризовать особенности органи-

зации самостоятельной работы студентов высших 

учебных заведений биологических специальностей 

с использованием методических рекомендаций по 

физико-химическим методам исследования физио-

логических процессов биологических систем и ла-

бораторного мониторинга. 

Материал и методы исследования. 

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельных работ «Физико-химические ме-

тоды исследования физиологических процессов 

биологических систем и лабораторный монито-

ринг» предназначены для студентов биологических 

специальностей. 

Для повышения качества образования и углуб-

ленного изучения тем, на которые аудиторные часы 

не выделены или выделены в не достаточном объ-

еме по дисциплине «Физико-химические методы 

исследования и лабораторный мониторинг» были 

разработаны данные методические рекомендации. 

Структура издания построена согласно учебной 

программе и учебному плану по дисциплине. 

Методические рекомендации включают 8 тем, 

которые состоят из четырех частей: теоретические 

заданий, тестовые задания, расчетные задачи и во-

просы для самоподготовки. Теоретические задания 

включают в себя вопросы по основные понятия рас-

сматриваемой темы, принципам метода, строению 

приборов, способам получения, фиксирования и 

расчета аналитического сигнала, областей приме-

нения метода. Тестовые задания состоят из 15 во-

просов для закрепления материала, рассмотренного 

в теоретической части. Раздел расчетные задачи 

включает 3 части: алгоритм решения типовых за-

дач, расчётная задача и задачи для самостоятель-

ного решения. Вопросы для самоподготовки содер-

жат основные вопросы темы, требующие дополни-

тельного изучения для лучшего усвоения 

материала. 

Методические рекомендации рассматрива-

ются основные темы дисциплины: основные поня-

тия физико-химических методов анализа, основные 

принципы абсорбционных и эмиссионных спектро-

метрические методы анализа, ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектроскопии, ИХМА, электрохимических 

методов анализа, хроматографических методов 

анализа, основные принципы лабораторного мони-

торинга и влияние различных факторов окружаю-

щей среды на устойчивость организмов. 

В результате работы с методическими реко-

мендациями, студент должен научиться выделять 

познавательные задачи, выбирать способы их ре-

шения, выполнять операции контроля правильно-

сти решения поставленной задачи, совершенство-

вать навыки реализации теоретических знаний.  

Методические рекомендации включают эле-

мент рабочей тетради, когда студент, выполняя за-

дания, заполняет в отведенных для этого графах по-

собие. Данные задания можно контролировать 

непосредственно на занятиях. В каждой теме выде-

лены задания для самостоятельной подготовки, ре-

шение которых не требует записи в пособие. Вы-

полненные методические рекомендации сдаются 

студентами в полном объеме перед сессией и слу-

жат зачетам по управляемой самостоятельной ра-

боте, вынесенной в учебной программе, и допуском 

к сдаче экзамена. 

Результаты и их обсуждение. 

Первая часть каждой темы содержит теорети-

ческие задания, которые включают основные поня-

тия, законы, правила, формулы, приборы их строе-

ние, сущность работы и применение (таблица 1). В 

каждой теме выделены глоссарии, заполнив кото-

рые, студент будет владеть определениями основ-

ных понятий раздела. 
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Таблица 1. 

Примеры заданий первой части методических рекомендаций – теоретические задания: 

Тема Пример задания 

Основные понятия физико-химических 

методов анализа 

Укажите методы расчета концентрации вещества по вели-

чине аналитического сигнала. 

Абсорбционные спектрометрические ме-

тоды анализа 

Охарактеризуйте УФ-спектроскопию как метод (принцип 

метода, способ получения аналитического сигнала) 

Эмиссионные спектрометрические методы 

анализа 

Охарактеризуйте метод эмиссионной фотометрии пла-

мени. 

Гибридные методы анализа. ЯМР-СК. 

Масс-СК. ИХМА. 

Укажите суть метода протонного магнитного резонанса.  

Укажите стадии иммунохимического анализа. 

Запишите схему строения масс-спектрометра. 

Электрохимические методы анализа 
Укажите стадии, которые включает электродный процесс. 

Разъясните суть данных процессов. 

Хроматографические методы анализа 
Перечислите основные положения теории теоретических 

тарелок. 

Основные принципы лабораторного мони-

торинга 

Укажите основные этапы и особенности отбора и работы 

с пробами почвы 

Влияние различных факторов окружаю-

щей среды на устойчивость организмов 

Охарактеризуйте состав антиоксидантной системы орга-

низма 

 

Вторая часть темы содержит тестовые задания 

по 15 вопросов в каждой (таблица 2). Данный раз-

дел служит контролем закрепления теоретического 

материала. После тестов размещен бланк ответов, 

который заполняет студент и проверяет преподава-

тель на каждом занятии. 

 

Таблица 2. 

Примеры заданий второй части методических рекомендаций – тестовые задания: 

Тема Пример задания 

Основные понятия фи-

зико-химических методов 

анализа 

Интенсивность света, выходящего из раствора, в 5 раз меньше интенсивно-

сти падающего света. Величина пропускания (%) равна: а) 2; б) 20; в) 50; г) 

10. 

Абсорбционные спектро-

метрические методы ана-

лиза 

Молярный коэффициент поглощения вещества равен 10000, молярная 

масса – 200 г/моль. Величина удельного показателя поглощения данного 

вещества составляет: а) 500; б) 5000; в) 10000; г) 20000. 

Эмиссионные спектро-

метрические методы ана-

лиза 

Вариант атомно-эмиссионной спектроскопии, в котором в качестве излуче-

ния используется пламя, называется:  

а) флуориметрией; б) фосфориметрией; в) люминометрией;  

г) пламенной фотометрией. 

Гибридные методы ана-

лиза. ЯМР-СК. Масс-СК. 

ИХМА. 

Электромагнитное излучение с наименьшей энергией используется в: а) 

УФ-спектрофотометрии; б) ИК-спектрофотометрии; в) атомно-абсорбци-

онной спектроскопии; г) ЯМР-спектроскопии. 

Электрохимические ме-

тоды анализа 

Электрохимическая ячейка, работающая в режиме электролитической 

ячейки, используется в: а) полярографии; б) ионометрии; в) кондуктомет-

рии; г) потенциометрическом титровании. 

Хроматографические ме-

тоды анализа 

В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы хроматография 

может быть: а) газовой; б) тонкослойной; в) бумажной; г) ионообменной. 

Основные принципы ла-

бораторного мониторинга 

Оптическое вращение для раствора с концентрацией вещества 200 г/л, 

находящегося в кювете длиной 2,00 дм, равно +20,0º. Величина удельного 

вращения для данного вещества равно (º): а) +20; б) +50; в) +100; г) +200. 

Влияние различных фак-

торов окружающей среды 

на устойчивость организ-

мов 

Одним из основных механизмов патогенеза стрессорных повреждений яв-

ляется: а) активация протеолитических ферментов; в) активация антиокси-

дантных ферментов; б) инактивация перекисного окисления липидов; г) ак-

тивация ингибиторов протеиназ. 

 

Третья часть темы отведена под расчетные за-

дачи и разделена на три структурных элемента ал-

горитм решения типовых задач, расчётная задача и 

задачи для самостоятельного решения (таблица 3). 

Алгоритм решения типовых задач содержит при-

мер решения основного вида задач рассматривае-

мого по данной теме и позволит на примере разо-

брать ключевые этапы решения. Структурный эле-

мент пособия расчётная задача включает в себя за-

дачу, которую необходимо решить и записать ре-

шение в специально отведенном поле. Данный эле-

мент пособия позволить отработать навык решения 

задач по приведенному ранее алгоритму. Задачи 

для самостоятельного решения предназначены для 

закрепления способа решения данного вида задач, 
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не требуется заполнения и решения непосред-

ственно в рабочей тетради, работа над ними оста-

ется для самообразования студента высшего учеб-

ного заведения. 

 

Таблица 3. 

Примеры заданий третьей части методических рекомендаций – расчетные задачи: 

Тема Пример задания 

Основные понятия фи-

зико-химических мето-

дов анализа 

При определении массы (мг) определяемого вещества в пробе с использова-

нием первой методики были получены такие результаты: 5,1, 5,7; 5,3; 5,5; 

5,9. В случае анализа такой же пробы с помощью второй методики (n = 4) 

оказалось, что m  = 6,2 мг, S2 = 0,15. Сравните средние значения результатов 

анализа, полученных с использованием двух методик. 

Абсорбционные спек-

трометрические методы 

анализа 

Оптическая плотность раствора с неизвестным содержанием вещества равна 

0,400. При добавлении к анализируемому раствору 10,0 мкг этого же веще-

ства оптическая плотность увеличилась до 0,500. Рассчитайте массу опреде-

ляемого вещества в исходном растворе. 

Эмиссионные спектро-

метрические методы 

анализа 

Навеску растворимого кофе массой 2,5000 г растворили в воде, получив 500 

см3 раствора. Затем 25,0 см3 полученного раствора поместили в мерную 

колбу вместимостью 500 см3, добавили 25,0 см3 0,1 М H2SO4, осветлили и 

довели объём раствора водой до метки. Оптическая плотность этого рас-

твора при 272 нм и толщине поглощающего слоя 1,00 см оказалась равной 

0,360. Рассчитайте массу кофеина в 100 г растворимого кофе. Удельный ко-

эффициент поглощения кофеина при условиях измерения оптической плот-

ности равен 510. 

Гибридные методы ана-

лиза. ЯМР-СК. Масс-

СК. ИХМА. 

К 5,00 см3 раствора с неизвестной концентрацией вещества, который имел 

оптическую плотность 0,300, прибавили 2,00 см3 раствора с концентрацией 

этого же вещества 40,0 мг/дм3. Оптическая плотность полученного раствора 

равна 0,500. Рассчитайте концентрацию вещества (мг/дм3) в растворе. 

Электрохимические ме-

тоды анализа 

Определение фенола в пробе сточной воды проводили методом кулономет-

рического титрования по реакции образования трибромфенола с бромом, ге-

нерированным из KBr. Рассчитайте массу фенола (мг), содержавшегося в 

анализируемой пробе, если электролиз проводили током силой 75,0 мА в те-

чение 5 минут 30 секунд. 

Хроматографические 

методы анализа 

Коэффициент распределения вещества А между хлороформом и водой равен 

10. Рассчитайте степень извлечения вещества А при его экстракции 20 см3 

хлороформа из 50 см3 водной фазы. Какова будет степень извлечения дан-

ного вещества, если экстракцию проводить последовательно четырьмя пор-

циями хлороформа по 5,0 см3. 

Основные принципы ла-

бораторного монито-

ринга 

К пробе порошка растёртых таблеток клонидина гидрохлорида, лекарствен-

ного средства антигипертензивного действия, добавили 25 см3 цитратно-

фосфатного буферного раствора (рН 7,6). После встряхивания в течение 15 

минут к полученной смеси (раствор А) добавили 5 см3 воды, 1 см3 раствора, 

содержащего по 0,15% бромтимолового синего и натрия карбоната. После 

перемешивания добавили 30 см3 хлороформа, смесь встряхивали в течение 

1 минуты и процентрифугировали. К 15 см3 хлороформного слоя добавили 

10 см3 раствора борной кислоты и измерили оптическую плотность конеч-

ного раствора (раствор B) при 420 нм. Рассчитайте массу клонидина гидро-

хлорида в пробе (мкг), если оптическая плотность раствора B оказалась в 

1,10 раза меньше оптической плотности такого же раствора, полученного 

при использовании вместо раствора А смеси 5,0 см3 3,00·10-3 % (m/V) рас-

твора клонидина гидрохлорида и 20,0 см3 цитратно-фосфатного буферного 

раствора (рН 7,6). 

Влияние различных фак-

торов окружающей 

среды на устойчивость 

организмов 

Оптическая плотность раствора, содержащего вещества А и Б, при 250 нм 

равна 0,650, а при 310 нм – 0,620. Рассчитайте концентрации А и Б в данном 

растворе (моль/л), если молярные коэффициенты поглощения вещества А 

при 250 и 310 нм равны 4,50104 и 1,20104 соответственно, а вещества Б – 

1,00104 и 2,50104. Все измерения проводились в кювете с толщиной слоя 

1,00 см. 

 

Четвертый структурный компонент темы отве-

ден под вопросы для самоподготовки (таблица 4). 

Он не требует заполнения ответов в пособии и 

предназначен для закрепления, дополнительного 
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изучения для лучшего усвоения материала. Данные 

вопросы могут использоваться в качестве тем рефе-

ратов, докладов, дополнительных вопросов, на ос-

новании их обсуждения можно устраивать «круг-

лые столы», викторины и другие формы организа-

ции самостоятельной работы. 

 

Таблица 4. 

Примеры заданий четвертой части методических рекомендаций – вопросы для самоподготовки 

Тема Пример задания 

Основные понятия физико-хи-

мических методов анализа 

Общая характеристика понятия аналитический сигнал (полезный, сиг-

нал фона, единичное и параллельные определения, эталонные и безэ-

талонные методы, стандартные образцы и вещества). 

Абсорбционные спектромет-

рические методы анализа 

Классификация абсорбционных спектроскопических методов: методы 

инфракрасной, ультрафиолетовой спектроскопии. Общая характери-

стика. 

Эмиссионные спектрометри-

ческие методы анализа 

Факторы, влияющие на интенсивность флуоресценции растворов. Ту-

шение люминесценции. Преимущества люминесцентной спектроско-

пии. 

Гибридные методы анализа. 

ЯМР-СК. Масс-СК. ИХМА. 

ЯМР-спектроскопия. ЯМР 1Н и 13С-спектроскопия. Общая характери-

стика ЯМР-спектров. Устройство и принцип работы ЯМР-

спектрометра. Практическое применение метода ЯМР-спектроскопии. 

Понятие об ЭПР-спектроскопии. 

Электрохимические методы 

анализа 

Потенциометрия. Вольтамперометрия. Амперометрическое титрова-

ние. Общая характеристика и классификация. Измерение аналитиче-

ского сигнала. 

Хроматографические методы 

анализа 

Кинетическая теория. Уравнение Ван Деемтера. Газовая хроматогра-

фия. Общая характеристика и классификация. Практическое примене-

ние метода.  

Основные принципы лабора-

торного мониторинга 

Классификация и общая характеристика методов анализа состояния 

окружающей среды. 

Влияние различных факторов 

окружающей среды на устой-

чивость организмов 

Методы определения интенсивности перекисного окисления липидов 

в биологических системах. 

Таким образом, рассмотрев все основные 

структурные элементы методических рекоменда-

ций, приведем пример методической разработки 

темы «Влияние различных факторов окружающей 

среды на устойчивость организмов», как пример 

темы из разработанного пособия для самостоятель-

ной работы студентов. 

 

Цель: развить и систематизировать знания о 

факторах окружающей среды и их влиянии на рези-

стентность организмов; изучить основные меха-

низмы повреждения клетки и методы их анализа; 

сформировать целостное представление о значении 

методов анализа для проведения физиологических 

исследований. 

I. Теоретические задания 

1. Дайте определения основным понятиям: 

Стресс ________________________________  

Стрессор  

Адаптация ____________________________  

Гомеостаз _____________________________  

Протеолиз_____________________________  

Oграниченный протеолиз ________________  

Неограниченный протеолиз ______________  

Перекисное окисление липидов ___________  

Антиоксиданты ________________________  

Физиологические исследования __________  

Объект исследования ___________________  

Предмет исследования __________________  

Биологические константы _______________  

Выборка ______________________________  

Достоверность результатов исследования 

 _____________________________________  

2. Приведите, классификацию стрессоров: 

 _____________________________________  

3. Укажите стадии перекисного окисления ли-

пидов: 

 _____________________________________  

4. Приведите примеры продуктов перекисного 

окисления липидов:  

 _____________________________________  

5. Охарактеризуйте состав антиоксидантной 

системы организма:  

 _____________________________________  

6. Укажите приборы, используемые для опре-

деления содержания продуктов перекисного окис-

ления липидов: 

 _____________________________________  

7. Укажите, методы исследования проницае-

мости лизосомальных мембран: 

 _____________________________________  

8. Oхарактеризуйте статистические критерии 

различий: параметрический и непараметрический: 

 _____________________________________  

9. Охарактеризуйте основные параметры пред-

ставления данных при параметрическом распреде-

лении: среднее арифметическое (М) и стандартное 

отклонение (S): 

 _____________________________________  
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10. Опишите основные параметры представле-

ния результатов исследования при непараметриче-

ском распределении: Me – медиана, верхняя гра-

ница нижнего квартиля (LQ) и нижняя граница 

верхнего квартиля (UQ)): 

______________________________________  

II. Тестовые задания 

Выполните тестовые задания и заполните 

бланк ответов: 

1. Одним из основных механизмов патогенеза 

стрессорных повреждений является: а) активация 

протеолитических ферментов; в) активация антиок-

сидантных ферментов; б) инактивация перекисного 

окисления липидов; г) активация ингибиторов про-

теиназ. 

2. Характерными чертами действия протеоли-

тических ферментов в организме являются: а) хи-

мическая нестабильность; б) затрата большого ко-

личества энергии; в) редокс двойственность; г) 

быстрота и высокая экономичность. 

3. Неограниченный протеолиз сопровождается 

расщеплением белковых молекул с образованием: 

а) гормонов; б) ферментов; 

в) биологически активных веществ;  г) амино-

кислот. 

4. Вещества, контролирующие активность про-

теолитических ферментов называются: а) катализа-

торы; б) катепсины; 

 в) антикоагулянты; г) ингибиторы протеиназ. 

5. Протеолитические ферменты относятся к 

классу: 

а) оксидоредуктаз; б) трансфераз; в) гидролаз; 

г) изомераз. 

6. На стадии образования свободных радика-

лов в молекулах полиненасыщенных высших жир-

ных кислот возникает система сопряженных двой-

ных связей и возникает максимум в спектре свето-

поглощения макс.=233 нм при 

спектрометрическом определении: 

а) малонового диальдегида;  б) глутатиона; 

в) диеновых коньюгатов; г) катепсина Д. 

7. Вторичными продуктами перекисного окис-

ления полиеновых кислот является: а) диеновые ко-

ньюгаты; б) гидроперекиси липидов; 

в) малоновый диальдегид;  г) кетодиены. 

8. К ферментам, защищающим клетки от дей-

ствия активных форм кислорода относят: а) супе-

роксиддисмутазу;  б) глутатион; 

в) α-токоферол; г) β-Каротин. 

9. В организме человека свободные радикалы 

образуются под действием: а) радиация и ультрафи-

олет;  б) натрий хлорид и температура; 

в) ионы натрия и калия; г) глюкоза и угольная 

кислота. 

10. Свободными радикалами являются 

чаcтицы:  

а) НОН; б) OH•; в) O3; г) Сl2. 

11. К антиоксидантам относятся витамины:  

а) С, D, К; б) А, С, Е; с) В, К, РР; д) В, D, К. 

12. Центральное значение в последовательном 

ряду данных или среднее значение наиболее часто 

встречающихся величин выборки называется: 

а) медиана; б) мода; в) среднее арифметиче-

ское; г) квартиль. 

13. Критическим уровнем значимости при про-

верке статистических гипотез является: а) р=1; б) 

р>0,05; в) р<0,1; г) p< 0,05. 

14. Ряд, в котором сопоставлены (по степени 

возрастания или убывания) варианты и соответ-

ствующие им частоты называется: а) вариационный 

ряд; б) ряд значений; в) частотный ряд; г) числен-

ный ряд. 

15. Статистический показатель, показываю-

щий, насколько связаны между собой колебания 

значений двух других показателей называется: 

а) коэффициент показателей;б) индексом 

связи; 

в) коэффициентом корреляции; г) сигналом 

связи 

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

III. Расчетные задачи 

1. Алгоритмы решения типовых задач 

Задача. К 5,00 см3 раствора с неизвестной кон-

центрацией вещества, который имел оптическую 

плотность 0,400, прибавили 5,00 см3 раствора с кон-

центрацией этого же вещества 20,0 мг/ дм3. Опти-

ческая плотность полученного раствора, при изме-

рении её в таких же условиях, что и для исходного 

раствора, оказалась равной 0,600. Рассчитайте кон-

центрацию вещества (мг/ дм3) в исходном растворе. 

Решение. В данной задаче описано определе-

ние вещества методом добавок. При использовании 

подобного метода (расчётный метод добавок) вна-

чале измеряют величину аналитического сигнала, в 

данном случае оптической плотности, для пробы с 

неизвестной концентрацией вещества (Ax). Затем к 

пробе прибавляют некоторое точное количество 

определяемого вещества (стандарта) и снова изме-

ряют величину аналитического сигнала (Aдоб). Кон-

центрацию определяемого компонента в анализи-

руемой пробе, с учётом разбавления, рассчитывают 

по формуле:  

xxдобxдоб

xдобдоб

x
)( АVAVV

AVc
c


  0,10

400,000,5600,0)00,500,5(

400,000,50,20
x 




c мг/дм3 

2. Расчётная задача 

К 5,00 см3 раствора с неизвестной концентра-

цией вещества, который имел оптическую плот-

ность 0,300, прибавили 2,00 см3 раствора с концен-

трацией этого же вещества 40,0 мг/ дм3. Оптическая 

плотность полученного раствора, при измерении её 

в таких же условиях, что и для исходного раствора, 

оказалась равной 0,500. Рассчитайте концентрацию 

вещества (мг/ дм3) в исходном растворе. 
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Решите и запишите решение задачи: 

3. Задачи для самостоятельного решения  

1. Оптическая плотность раствора, содержа-

щего вещества А и Б, при 250 нм равна 0,650, а при 

310 нм – 0,620. Рассчитайте концентрации А и Б в 

данном растворе (моль/л), если молярные коэффи-

циенты поглощения вещества А при 250 и 310 нм 

равны, соответственно, 4,50104 и 1,20104, а веще-

ства Б – 1,00104 и 2,50104. Все измерения проводи-

лись в кювете с толщиной слоя 1,00 см. 

2. Установите, будет ли полным разделение 

пиков веществ, времена удерживания которых 

равны 180 и 200 секунд, а величины ширины пика 

на половине высоты соответственно 10 и 12 секунд. 

IV. Вопросы для самоподготовки 

1. Гомеостаз и адаптация организмов к усло-

виям обитания. 

2. Методы определения интенсивности пере-

кисного окисления липидов в биологических систе-

мах. 

3. Механизм действия ферментативных и не-

ферментативных компонентов антиоксидантной 

системы. 

4. Способы регуляции активности протеоли-

тических ферментов. 

5. Методы статистической обработки данных 

при проведении физиологических исследований. 

 

Выводы. Обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов методическими рекомендациями, 

соответствующим всем основным требованиям, 

предъявляемым к учебным пособиям, позволят ор-

ганизовать, структурировать, систематизировать, 

простимулировать деятельность учащихся. Содер-

жательный компонент в виде четырех основных ча-

стей делает самостоятельную работу разносторон-

ний, что способствует гармонично развиваться и 

самообразовываться личности. 

В результате работы с методическими реко-

мендациями студенты не только овладеют дисци-

плиной, но и сформируют навыков самостоятель-

ной работы вообще, в учебной, научной, професси-

ональной деятельности, способность принимать на 

себя ответственность, самостоятельно решать про-

блему, находить конструктивные решения, выход 

из кризисной ситуации. Таким образом, данная раз-

работка способствует формирования двух ключе-

вых характеристик специалиста – опыт творческой 

и исследовательской деятельности по решению но-

вых проблем и социально-оценочная направлен-

ность в выполнении работы любого вида.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто проблему проблеми інтеграції в процесі підготовки майбутніх авіаційних фахівців 

при вивченні інформаційних технологій (на прикладі програм Excel та Mathcad). 

ABSTRACT  

The article deals with the problem of integration in the process of preparing future aviation specialists in the 

study of information technology (for example, Excel and Mathcad). 

Ключові слова: інтеграція, інтегровані заняття, професійна підготовка майбутніх авіаційних фахів-

ців, інформаційні технології, табличний процесор Excel, програма Mathcad 

Keywords: integration, integrated classes, future aviation experts training, information technology, Excel 
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Постановка проблеми. На сучасному ринку 

праці великим попитом користуються фахівці, 

здатні до самостійного пошуку, оновлення, пере-

творення; готові продукувати та втілювати в життя 

оригінальні, нестандартні ідеї, у тому числі й за 

рахунок використання новітніх інформаційних тех-

нологій. В даному випадку авіаційна галузь не є ви-

нятком. Стрімкий розвиток авіаційної галузі вима-

гає від майбутніх фахівців високої теоретичної та 

практичної підготовки, інтелектуальної освіче-

ності, оперативного мислення та швидкого реагу-

вання на непередбачені ситуації. Тому озброєння 

студентів знаннями і навичками використання су-

часних інформаційних технологій під час 

розв’язання конкретних прикладних задач є одним 

із найбільш перспективних шляхів підвищення ефе-

ктивності навчання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання 

професійної підготовки майбутніх фахівців авіацій-

ної галузі розглядалось у працях Є. В. Кміта, Т. С. 

Плачинди, К.В. Суркової, Г. А. Пухальської, В. В. 

Ягупова, Д. Л. Котляра, О. М. Онищенка, та ін. По-

няттяя інтеграції та її впровадження у навчальний 

процес вищої школи можна зустріти в роботах 

М.А.Берулави, Ю.С. Тюнникова, Є.В. Ткаченко, 

І.П. Смирнова, В.А. Полякова, Н.К. Чапаєва тощо. 

Проблеми застосування інформаційних технологій 

у навчальному процесі знайшли своє відображення 

в роботах М. С. Бургіна, В. Я. Ляудіса, Ю. І. 

Машбіца, В. В. Рубцова, Н. Ф. Тализіної, А. К. Ти-

хомирова та ін. Значний внесок у теорію і практику 

використання інформаційних технологій навчання 

(комп’ютеризацію навчання) внесли Р. С. Гуревич, 

М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський, C. О. 

Семеріков, Ю. В. Триус та ін. Означені досліження 

розкривають окремі аспекти застосування інфор-

маційних технологій при розвʼязанні прикладних 

задач у практичній підготовці майбутніх авіа-

фахівців, однак цілісного аналізу методики інтегра-



SCIENCES OF EUROPE # 18 (18), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 28 

ції інформаційних технологій (на прикладі про-

грами Mathcad) в навчальний процес допоки не 

здійснено. 

Постановка завдання. Метою статті явля-

ється розгляд проблеми інтеграції в процесі підго-

товки майбутніх авіаційних фахівців при вивченні 

інформаційних технологій (на прикладі програм 

Excel та Mathcad).  

Виклад основного матеріалу. Серед най-

більш значних і впливових факторів на якість під-

готовки фахівців авіаційної галузі з боку регулюю-

чих органів слід відмітити: концепції, стандарти та 

рекомендації ICAO у галузі підготовки авіаційних 

спеціалістів; програми навчання для на основі Об'-

єднаних авіаційних вимог (JAR) та Федеральних 

авіаційних вимог (FAR), стандартів якості та управ-

ління якості навчання авіаційних спеціалістів на 

базі стандарту ISO 9001 та національних стандартів 

підготовки фахівців авіаційної галузі.  

У стандарті вищої освіти України підготовки 

бакалавра за спеціальністю 272 – Авіаційний тран-

спорт однією зі спеціальних (фахових, предметних) 

компетенцій визначено здатність застосовувати ма-

тематичні та комп'ютерні інформаційні технології 

для оптимізації управління роботою підприємств 

авіаційного транспорту [6]. 

Тобто проблема підготовки фахівців авіаційної 

галузі – ключова ланка в загальному ланцюжку дер-

жавного, суспільного та особистісного розвитку. 

Підготовка фахівців авіаційної галузі повинна бу-

дуватися на основі єдності загальної, професійної, 

політехнічної і культурологічної освіти за рахунок 

інтеграції та диференціації загальної і професійної 

освіти [2, с.10]. 

При цьому формування цілісної та всебічно ро-

звиненої особистості досягається завдяки комплек-

сному навчанню, що базується на принципах інтег-

рації.  

Інтеграція представляє собою процес і резуль-

тат створення нерозривно зв'язаного, єдиного. Інте-

граційний процес означає новостворення цілісного, 

що володіє системними якостями загальнонауко-

вої, міжнаукової, а отже і міждисциплінарної взає-

модії, відповідними механізмами взаємозв'язку, а 

також змінами в елементах і функціях об'єкта нав-

чання. В процесі навчання інтеграція може здійс-

нюватись шляхом злиття в одному синтезованому 

курсі елементів різних учбових предметів, сумації 

основ наук у розкритті комплексних навчальних 

тем і проблем [3]. 

Т.С. Плачинда під інтеграцією в навчальній ді-

яльності курсантів льотних навчальних закладів ро-

зуміє складний системний процес, спрямований на 

організацію й реалізацію навчального процесу че-

рез успішне поєднання навчальних дисциплін про-

фільного спрямування, уміння застосовувати 

знання з різних галузей у вирішенні конкретної за-

дачі – якісної професійної підготовки майбутніх 

авіаційних спеціалістів. Це вимагає формування у 

курсантів здібностей самостійного опрацювання 

навчального матеріалу; розвитку бажання активно 

самовдосконалюватися тощо. Таким чином, інтег-

рація навчальних дисциплін розглядається як най-

важливіший чинник, рушійна сила, умова процесу 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

фахівців авіаційної галузі. До основних ознак інте-

грації відносяться: організаційне об’єднання в осві-

тньому процесі теоретичної та практичної підгото-

вки; наявність бінарної мети професійної підгото-

вки – засвоєння знань та їх практичного 

застосування; бінарності змісту процесу засвоєння 

знань та їх практичного застосування; затребува-

ність практичною діяльністю наступної “порції” 

відсутніх знань [4, с. 162]. 

На думку Єліної Т.О., особливо сприятливі 

умови для реалізації міжпредметних зв'язків засо-

бами інтеграції створюються на старших курсах 

ВНЗ, коли узагальнюються знання студентів, отри-

мані під час вивчення різних дисциплін на попере-

дніх курсах. Істотним моментом в реалізації міжп-

редметних зв'язків є виявлення загальних для ці-

лого ряду дисциплін провідних ідей, біля яких 

доцільно інтегрувати різні види знань і зв'язувати їх 

в цілісні системи [3]. 

Розглянемо в якості прикладу успішної реалі-

зації інтеграції в навчальному процесі майбутніх 

авіафахівців інтеграцію навчальної діяльності, яка 

реалізується шляхом навчання курсантів спочатку 

роботі з табличним процесором Excel в рамках ви-

вчення дисципліни «Інформаційні технології» а по-

тім – вивчення на 3-му курсі пакету Mathcad.  

Так, початковим кроком інтеграції є поглиб-

лене вивчення курсантами на 1-му курсі таблич-

ного процесора Excel, оскільки початкові знання 

вони отримують у школі, де табличний процесор 

також вивчається. Варто наголосити на тому, що 

важко недооцінити практичне значення табличного 

процесора Excel. Розрахунки грошових обігів у фі-

нансових операціях, статистична обробка даних, ін-

женерні розрахунки, математичне моделювання 

процесів – і це лише деякі сфери застосування еле-

ктронних таблиць. Не стала винятком тут і сфера 

цивільної авіації. 

Так, наприклад, серед методів та інструмен-

тів аналізу безпеки польотів, рекомендованих 

ІСАО є такі, які можуть бути вирішені за допо-

могою програми Excel: 

1. Статистичний аналіз, який базується на 

застосуванні статистичних процедур та концеп-

цій. Такий аналіз найбільше застосовується на 

практиці, оскільки більшість статистичних про-

цедур може буде реалізовано в табличному про-

цесорі. 

2. Аналіз тенденцій, коли який-небудь про-

цес чи параметр виходить з області допустимих 

значень. При цьому Excel підтримує велику кі-

лькість типів аналізу тенденцій. 

3. Аналіз доходів та збитків, коли вирішу-

ється доцільність рекомендованих мір по конт-

ролю і попередженню ризику. Ціна впрова-

дження засобів звішується відносно їх результа-

тивності.  
Крім зазначених методів, можемо в якості при-

кладів курсантам можна навести ще декілька задач, 
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де успішно застосовується табличний процесор Ex-

cel: 

- Імітаційне моделювання та прогнозу-

вання пасажиропотоків; 

- Прийняття рішень авіадиспетчером; 

- Стратегічне планування; 

- Обслуговування аеронавігаційної інфо-

рмації; 

- Метеорологічне обслуговування тощо. 
Що стосується наступного кроку інтеграції, 

тобто використання програмного пакету Mathcad, 

то на думку О.О. Черняка в навчальному процесі 

використання Mathcad є більш ніж виправданим, 

оскільки, з однієї сторони, дозволяє вирішити скла-

дні алгоритми, а з іншої – завдяки дружньому інте-

рфейсу та простому синтаксису доступний прос-

тому користувачу. При цьому Mathcad надає ши-

рокі можливості для ефективної взаємодії з 

табличним процесором Excel [9, с. 1].  

На третьому курсі курсанти вивчають програ-

мний пакет Mathcad. На даному етапі професійного 

становлення вони вивчають основи роботи з 

Mathcad та можуть дані, обчислені в Mathcad-доку-

менті передавати в Excel-документ і там за допомо-

гою функцій Excel проводити з ними обчислюва-

льні маніпуляції, повертаючи потім підсумкові ре-

зультати в Mathcad-документ для подальшої 

обробки. 

На нашу думку, при цьому важливим елемен-

том інтеграційного процесу являється успішна мо-

тивація студента, тобто пояснення важливості та 

практичної значимості даного програмного проду-

кту. Взагалі потрібно розуміти, що результат педа-

гогічної діяльності стане ефективнішим, якщо буде 

задіяно весь спектр позитивної мотивації. Наріж-

ним каменем такої роботи має стати розвиток моти-

ваційної орієнтації студента на успішність навчаль-

ної діяльності з наголосом на її процес та результат. 

Тобто коли студент виявляє щиру зацікавле-

ність у навчанні, коли він усвідомлює важливість 

того, що вивчається, для майбутньої діяльності, як-

ість підготовки такого фахівця буде високою. При 

цьому завдання вищого навчального закладу, який 

має студентів здебільш не мотивованих на успіх в 

опануванні знаннями, – організувати систему пси-

холого-педагогічного забезпечення навчального 

процесу, яка б відповідала сьогоднішнім реаліям [1, 

с. 17-18]. 

Що стосується практичної значимості викори-

стання Mathcad, то наведемо в якості прикладу де-

кілька організацій, які працюють в авіаційно-космі-

чній промисловості і які в своїй роботі повністю ке-

руються інженерними розрахунками, створеними в 

програмі Mathcad: 

- BAE SYSTEMS (Великобританія) – найбі-

льша британська компанія, яка виступає на міжна-

родних ринках в якості головного підрядника і фа-

хівця з системної інтеграції в таких ринкових сек-

торах, як повітряна, наземна, морська, космічна 

техніка і системи оперативного управління. BAE 

SYSTEMS займається проектуванням, виробницт-

вом та наданням послуг військових літальних апа-

ратів, надводних кораблів, підводних човнів, космі-

чних систем, радіолокаторів, авіаційного облад-

нання, засобів зв'язку, електронного обладнання, 

керованих ракетних комплексів та іншої оборонної 

техніки. 

- Asco Industries (Бельгія) – працює в комерцій-

ному секторі авіаційно-космічної промисловості бі-

льше 25 років. Одним з напрямків діяльності є ме-

талеві частини для механізації крила літальних апа-

ратів комерційної цивільної авіації. 

- ClaverhamGroup (Великобританія) – спеціалі-

зується на системах приводів і супутніх послугах 

для авіаційно-космічної, оборонної галузі і вироб-

ництва. 

- Space Contact (Іспанія) – надає інженерні рі-

шення для розрахунків динаміки механічних час-

тин, температур і рідин стосовно космічної галузі в 

усьому світі тощо [5, с. 4-9]. 

Дуже важливо розуміти, що інженерні розра-

хунки є важливою частиною процесу розробки ви-

робу, і їх слід зберігати і спільно використовувати 

як об'єкти інтелектуальної власності. Mathcad збе-

рігає інтелектуальну власність і представляє сут-

ність розрахунків проектним організаціям. Повне 

документування процесу ведення розрахунків доз-

воляє проектним організаціям: 

- зменшити ступінь ризику завдяки збере-

женню і стандартизації важливих розрахунків; 

- уникнути помилок в проектуванні виробу і 

перевитрат проектних коштів; 

- звести до мінімуму необхідність у пе-

ревірці даних; 

- збільшити продуктивність і підвищити 

якість; 

- раціоналізувати технічні процеси і позбу-

тися від їх зайвих повторень; 

- зберегти результат інтелектуальної діяль-

ності інженерів; 

- забезпечити можливість багаторазового 

використання важливої інформації; 

- виявити оптимальні методи; 

- обмінюватися достовірними знаннями з ко-

легами всередині організації і поза нею; 

- зменшити кількість помилок і неточностей; 

- захистити справжність і цілісність інже-

нерно-конструкторських розрахунків. 

Отже, Mathcad допомагає в здійсненні інжене-

рно-технічних робіт, пов'язаних з проектуванням, 

тестуванням, оцінкою програм і виробів авіаційно-

космічної та оборонної промисловості. Програма 

спрощує процес обміну інформацією між інжене-

рами, дозволяє врахувати результати і фінансові на-

слідки проектної діяльності фахівців з різних груп, 

зменшуючи тим самим необхідність в подальшому 

технічному доопрацюванні. Таким чином Mathcad 

допомагає організувати спільну роботу і забезпе-

чити відповідність стандартам, підтримуючи безпе-

рервне вдосконалення результатів інтелектуальної 

діяльності і максимально сприяючи їх викорис-

танню в еволюційних проектах [5, с. 3]. 

Але не дивлячись на універсальність Mathcad, 

Excel не лише здатний доповнити це комп’ютерне 

середовище елегантними засобами розв’язання 
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прикладних задач, але й принципово розширити ко-

рдони його застосування. 

Тобто ми можемо стверджувати, що симбіоз 

Mathcad та Excel – це ефективний засіб розв’язання 

прикладних задач в цивільній авіації. 

Висновки. Усі науки, що викладаються в льо-

тному навчальному закладі, мають бути зорієнто-

вані на майбутню професію курсанта, формування 

та розвиток його професійних якостей, що забезпе-

чують високу ефективність майбутньої професій-

ної діяльності. 

Розглядаючи переваги інтегрованого підходу 

до викладання даних інформаційних технологій, ми 

відзначаємо підвищення мотивації курсантів, оскі-

льки ними усвідомлюється практичне значення ви-

вченого матеріалу, розуміється необхідність набу-

тих навичок у свої майбутній професії та відбува-

ється більша зацікавленість у результаті своєї 

діяльності.  

Інтегроване навчання прискорює формування 

переконань і світогляду курсантів, сприяє прояву 

суб’єктивного ставлення до вивчених фактів і спо-

собів їх пояснення, самостійного вирішення про-

блемних ситуацій. Цільові орієнтації інтегрованого 

навчання в рамках вивчення інформаційних техно-

логій спрямовані на формування цілісних систем-

них знань; підготовку курсантів до успішної профе-

сійної діяльності; розвиток інтелектуальних здібно-

стей, формуванню інформаційної культури тощо. 
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Современные тенденции в системе Россий-

ского образования позволяют развиваться разнооб-

разным формам подготовки кадров. Обучение осу-

ществляют государственные, частные образова-

тельные организации, вузы, колледжи, учреждения 

дополнительного образования и др.  

Условия конкуренции с одной стороны, моти-

вируют образовательные организации к удовлетво-

рению потребностей рынка, а государственные ор-

ганы регулирования системы образования – к упо-

рядочению образовательной деятельности через 

введение стандартов, процедур аккредитации и 

упорядочения структуры реализуемых образова-

тельных программ. Деятельность по стандартиза-

ции носит систематический характер и реагирует на 

потребности промышленности, рынка труда. В 

настоящее время одной из актуальных задач явля-

ется определение требований к компетенции педа-

гогического персонала, принимающего участие в 

процессе реализации образовательных программ.  

Рассмотрим виды деятельности педагога про-

фессионального образования (ПО), профессиональ-

ные задачи и подход к системе подготовки педаго-

гов ПО. 

Будем исходить из того, что компетентность 

педагога можно условно разделить на две линии, 

которые находятся во взаимосвязи – это методико-

проектировочная и психолого-педагогическая ли-

ния и линия компетентности в предметной области: 

стандартизация, сертификация, метрология и 

управление качеством и др. вопросы в пределах 

укрупненной группы специальностей (УГС) и от-

расли. 

В современных условиях основаниями для 

определения компетентности педагога значитель-

ную роль играют образовательные стандарты и тре-

бования работодателей к специалисту, которые от-

ражаются в профессиональных стандартах (ПС).  

Первая условно выделенная линия нормативно 

представлена в виде образовательных и ПС подго-

товки педагога; вторая – образовательными по УГС 

27.00.00 и ПС, содержательно соответствующими 

данной группе. 

Нормативные основания для определения ком-

петентности педагога ПО представлены тремя фе-

деральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) – среднего профессиональ-

ного, высшего образования уровень бакалавриата и 

магистратуры [1,2,3] и ПС педагога профессио-

нального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образо-

вания [4]. 

Нормативные основания для определения ком-

петентности педагога ПО в предметной области 

представлены ФГОС СПО по специальностям УГС 

27.00.00, такими как, например, Метрология, Тех-

ническое регулирование и управление качеством 

[5,6] и совокупностью ПС, связанных со специаль-

ностями УГС 27.00.00. К числу таких стандартов 

можно отнести «Специалист по метрологии», «Спе-

циалист по сертификации продукции» [7,8] и дру-

гие. Всего порядка 20 профессиональных стандар-

тов. 
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Стандартами подготовки педагога определены 

следующие виды деятельности, к выполнению ко-

торых должен быть готов педагог с высшим обра-

зованием: 

 Учебно-профессиональная;  

 Научно-исследовательская;  

 Педагогическо-проектировочная (ма-

гистр); 

 Образовательно-проектировочная (бака-

лавр);  

 Организационно-технологическая;  

 Обучение по рабочим профессиям, долж-

ностям служащих  

ФГОС ВО позволяет в ООП подготовки педа-

гога выделить из предложенного списка определен-

ные виды деятельности, и не охватывать весь стан-

дартный перечень. 

В этом контексте при подборе реальных пре-

подавателей важно знать, какие виды деятельности 

ему предстоит выполнять и насколько претендент 

подготовлен к их выполнению. Например, для реа-

лизации учебного процесса в аудитории по гото-

вым учебно-методическим материалам педагог ПО 

должен быть готов к выполнению учебно-профес-

сиональной деятельности, организационно-техно-

логической и обучению по профессии рабочих 

(должности служащих). Если педагогу предстоит 

разрабатывать учебно-программную документа-

цию, инновационные методы обучения, то к назва-

ным видам деятельности должны добавиться и 

научно-исследовательская и образовательно-про-

ектировочная деятельность. 

Чтобы определить виды деятельности педагога 

ПО с учетом положений стандартов в предметной 

области необходимо в первую очередь выявить со-

вокупность действующих в рамках УГС ФГОС 

СПО, ПС, сопоставить виды деятельности одних с 

обобщенными трудовыми функциями других. 

Можно предположить, что педагог должен 

быть в состоянии выполнять те виды деятельности, 

к которой он готовит своих учеников. Например, 

организация контроля качества и испытаний про-

дукции, работ, услуг и т.д. Очевидно, можно взять 

виды деятельности техника СПО, обобщенные тру-

довые функции ПС и копировать их в требования к 

компетентности педагога. Но необходимо сделать 

ряд замечаний, которые поставят под вопрос дан-

ный ход. 

Во-первых, анализ профессиональных и обра-

зовательных стандартов показывает, что образова-

тельный стандарт охватывает несколько ПС в части 

соответствующих уровней квалификации (нас ин-

тересуют 4,5,6). Следовательно, чтобы вести подго-

товку кадров в образовательных организациях си-

стемы СПО педагог должен обладать компетентно-

стью в пределах требований нескольких ПС, 

соответствующих его профильной направленности, 

что затруднительно в практическом смысле. 

Во-вторых, следует отметить, что в ПС, сопря-

женных с УГС, содержатся общие для нескольких 

стандартов трудовые функции и специфичные для 

конкретного стандарта требования к специалисту 

[9]. Например, к общим относятся такие как веде-

ние, разработка и актуализация нормативной доку-

ментации; руководство работниками организации; 

анализ рекламаций и претензий к качеству и дру-

гие. Это не исключает участие одного и того же пе-

дагога в реализации нескольких ООП в рамках 

УГС. 

В-третьих, педагог ПО, как правило, не занят в 

производственном процессе контроля, метрологи-

ческом обеспечении производственных процессов 

и в чистом виде виды деятельности и обобщенные 

трудовые функции в предметной области не выпол-

няет. Это значит, что он может не обладать под-

твержденной квалификацией по специальности 

УГС, но должен владеть содержанием настолько, 

чтобы выполнять трудовые функции в пределах 

требований ПС, соответствующих направлению 

подготовки.  

Таким образом, можно утверждать следую-

щее: в формулировке видов деятельности в пред-

метной области для педагога целесообразно ис-

пользовать дополнение: сначала вид деятельности 

как диктуют стандарты в предметной области, за-

тем фраза «в процессе обучения рабочего (специа-

листа) соответствующего квалификационного 

уровня».  

Сформированные виды деятельности педагога 

раскрываются через профессиональные задачи, 

часть которых должна быть конкретизирована че-

рез призму предметной области. Например, одна из 

профессиональных задач в соответствии со стан-

дартом педагога в части образовательно-проекти-

ровочной деятельности может быть сформулиро-

вана как метрологическое обеспечение разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации продук-

ции, использование учебно-технологической среды 

в практической подготовке специалистов среднего 

звена. 

Организационно-технологический вид дея-

тельности должен быть представлен задачами, 

сформированными с учетом положений стандартов 

в предметной области. Например, стандартная за-

дача: эксплуатация и техническое обслуживание 

учебно-технологического оборудования может зву-

чать как эксплуатация средств измерений, ремонт и 

техническое обслуживание средств измерений. 

Задачи конкретизируются в компетентностной 

модели педагога, которая включает общекультур-

ные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. Они установлены образовательным 

стандартом и должны быть сформированы у педа-

гога любой предметной области. Компетенции в 

предметной области определяются профилем под-

готовки и основной образовательной программой 

по профилю. 

Установленные ФГОС требования к компетен-

ции можно катко охарактеризовать следующим. 

Профессиональная компетентность педагога под-

разумевает совокупность профессиональных и лич-

ностных качеств, необходимых для успешной педа-

гогической деятельности. Профессионально компе-

тентным можно назвать преподавателя и мастера 
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производственного обучения, который на доста-

точно высоком уровне осуществляет педагогиче-

скую деятельность, педагогическое общение, до-

стигает стабильно высоких результатов в обучении 

и воспитании студентов. Развитие профессиональ-

ной компетентности – это развитие, прежде всего 

творческой индивидуальности, формирование вос-

приимчивости к педагогическим инновациям, спо-

собностей адаптироваться в меняющейся педагоги-

ческой среде. Соответственно педагог должен об-

ладать такими профессиональными 

компетенциями как: 

 готовность применять современные мето-

дики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 способность применять современные ме-

тоды диагностирования достижений обучающихся, 

осуществлять педагогическое сопровождение про-

цессов социализации и профессионального само-

определения обучающихся, подготовки их к созна-

тельному выбору профессии; 

 способность использовать возможности 

образовательной среды, в том числе, информацион-

ной, для обеспечения качества учебно-воспитатель-

ного процесса; 

 способность разрабатывать и реализовы-

вать культурно-просветительские программы для 

разных категорий населения, в том числе, с исполь-

зованием современных информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Именно информационные технологии помогут 

педагогу реализовать весь свой творческий потен-

циал, профессионализм и компетентность в своей 

профессии. 

Почему именно «информационные техноло-

гии»? Ответ очевиден. Информатизация современ-

ного общества захлестнула всю мировую культуру. 

Все больше «гаджетов» (англ. gadget, приспособле-

ние, прибор) входит в нашу жизнь. И зачастую до 

обучающегося проще достучаться с применением 

интерактивных средств обучения, раскрыть его с 

помощью информационно-коммуникационных 

технологий [10]. Все больше создается электрон-

ных образовательных ресурсов, позволяющих реа-

лизовать различные методики обучения.  

Преподаватели и мастера производственного 

обучения должны уметь отбирать и использовать в 

своей работе готовые обучающие и игровые про-

граммы, различные веб-ресурсы, а также трена-

жеры для отработки навыков [11]. От педагогов 

требуется умение организовать работу в условиях 

компьютерного класса. 

Примером компетенций в предметной области 

могут быть следующие: 

 ПСК 1 – готов участвовать в разработке и 

реализации технологических процессов обработки 

и контроля деталей машин и механизмов в процессе 

обучения рабочих, служащих и специалистов сред-

него звена в области технического регулирования 

соответствующего квалификационного уровня; 

 ПСК 3 – готов выполнять работы по метро-

логическому обеспечению производства и образо-

вательного учреждения [12]. 

Полученная в целом совокупность требований 

к компетентности педагога должна обеспечиваться 

системой подготовки педагогов ПО. Рассмотрим 

подход, который разработан и реализуется в Феде-

ральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Рос-

сийский государственный профессионально-педа-

гогический университет». Одно из направлений 

подготовки бакалавров ПО – по профилю Машино-

строение и материалообработка. Образовательная 

программа имеет модульную структуру, УГС 

27.00.00 отражается в ней в выборном прикладном 

модуле «Сертификация, метрология и управление 

качеством в машиностроении».  

В образовательной программе можно выде-

лить три группы модулей: Инвариантный модуль – 

базовая часть подготовки, профильные и приклад-

ные модули – вариативная часть подготовки. Каж-

дый модуль преследует свою цель. Базовая часть 

формирует общекультурные, общепрофессиональ-

ные компетенции и включает математическую, 

естественнонаучную подготовку, гуманитарную и 

общую психолого-педагогическую. Вариативная 

часть главным образом формирует профессиональ-

ные компетенции и компетенции в предметной об-

ласти. Включает общепрофильную подготовку в 

машиностроении, инженерно-технологическую по 

оборудованию, типовым процессам отрасли и при-

кладные профильные модули, в числе которых, 

стандартизация и сертификация продукции маши-

ностроения. Прикладные профильные модули явля-

ются выборными.  

При проектировании содержания обучения ба-

зовой части в большей степени учитываются требо-

вания ПС педагога, а в вариативной – ПС, связан-

ных с предметной областью будущей педагогиче-

ской деятельности [13]. Таким образом, в 

описанной системе подготовки обеспечивается воз-

можность подготовки педагога ПО с учетом требо-

ваний современных стандартов как образователь-

ных, так и профессиональных. Предложенная си-

стема подготовки бакалавров углубляется при 

подготовке на уровне магистратуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Цифровые образовательные технологии сделали возможным то, что раньше казалось неосуществи-

мым: найти ответ на любой интересующий вопрос можно получить в самые короткие сроки независимо 

от твоего местоположения. В связи с этим, отечественные исследователи констатируют необходимость 

доведения состояния высшего образования до уровня, соответствующего современному показателю 

научно-технологического и социального развития, по средствам создания новой образовательной си-

стемы. 

ABSTRACT 

Digital educational technologies have made possible what was previously unrealizable: you can get an answer 

to any interesting question in the shortest possible time, regardless of your location. That is why, domestic re-

searchers confirm the need to bring the state of higher education according to the current indicator of scientific, 

technological and social development, by means of creating a new educational system. 
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Несмотря на существующие теоретические и 

практические предпосылки становления системы 

мобильного обучения иностранному языку система 

мобильного образования еще недостаточно разра-

ботана, многие проблемы в отечественной теории 

остаются недостаточно освещенными в методиче-

ской литературе. 

Необходимо разработать современное понима-

ние сущностных, структурно-функциональных ха-

рактеристик иноязычного мобильного обучения на 

основе междисциплинарного подхода; выявить ве-

дущие тенденции, закономерности, принципы и ме-

тоды мобильного обучения иностранному языку; 

обосновать организационно-педагогическое обес-

печение реализации эффективного иноязычного 

мобильного обучения. Анализ публикаций показы-

вает, что отсутствует комплексное исследование 

процесса становления системы мобильного обуче-

ния в обучении иностранному языку в высших 

учебных заведениях. В современных условиях тре-

буется рассмотрение форм взаимодействия препо-

давателя и студента в мобильной образовательной 

среде, методологических основ мобильного обуче-

ния, научно-практической разработки принципов, 

методов и средств мобильного обучения с учетом 

междисциплинарного и модульного подходов. Для 

исследования процесса мобильного обучения ино-

странному языку необходимо моделирование дея-

тельности и поддержки педагога, а также учебной 

деятельности обучающихся в процессе обучения. 

Наше понимание термина “система мобиль-

ного обучения” включает совокупность дидактиче-

ских, технических, информационных и организаци-

онных компонентов. Система мобильного обуче-

ния иностранному языку функционально 

представляется состоящей, на наш взгляд, из под-

систем с набором функций: управления учебным 

процессом мобильного обучения (создание учеб-

ных планов, расписаний, учебно-методического 

обеспечения курсов, контроль знаний); админи-

стративно-управленческой (управление ресурсами, 

проектами, контактами, ведение учебных баз дан-

ных); информационной (сбор, накопление и систе-

матизация информации по требуемой тематике, 

прохождении обучения, аттестации, потребностях 

в обеспечении учебно-методическими материа-

лами на иностранном языке, информационное обес-

печение проведения занятий и др.); научных иссле-

дований (анализ и обобщение опыта; исследование 

фундаментальных дидактических проблем ино-

язычного образования; поисковые исследования) 

[1, с.15]. 

Анализируя работы ученых, занимающихся 

проблемой исследования перспектив и характер-

ных возможностей мобильного обучения, среди ко-

торых: А.А. Андреев (применение портативных 

персональных компьютеров в системе дистанцион-

ного обучения, вводит их классификацию, рассмат-

ривает преимущества при чтении с текстового 

плейера); Р.В. Койнов (массовое внедрение КПК в 
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образовательную индустрию должно сопровож-

даться разработкой соответствующих приложе-

ний); И.В. Савиных (SMS-рассылки, SMS-опросы, 

SMS-тестирование); А.Н. Немцев, А.В. Маматов, 

А.Н. Штифанов (использование технологии сото-

вой связи и мобильных устройств); А.А. Федосеев, 

А.В. Тимофеев (обеспечение доступа к информа-

ции в любой момент); В.В. Бовт (сложности и про-

блемы реализации мобильного обучения); А.Е. 

Щелкунов (трудности реализации мобильного обу-

чения), стоит отметить нехватку комплексных ис-

следований проблем системы мобильного обучения 

применительно к иноязычному образованию. 

Таким образом, исследуя литературу по задан-

ной тематике, необходимо заметить, что постоян-

ный доступ мобильных устройств к информации в 

любое время является новым инструментарием в 

формировании человека информационного обще-

ства, в котором формируется новая среда обучения, 

независимая от места и времени. 

Опираясь на исследование Б.М. Бим-Бада, 

утверждавшего важность аксиоматического пред-

ставления ведущих идей, можно сформулировать 

аксиомы, характерные также для системы мобиль-

ного обучения. 

1. Преподаватель иностранного языка не смо-

жет научить обучаемого тому, чего сам не умеет. 

2. Инновационное мышление как предпосылка 

модернизации иноязычного образования и внедре-

ния мобильного обучения. 

3. Образовательный эффект мобильного обу-

чения иностранному языку у каждого индивидуаль-

ный, нет никакой возможности предсказать, каким 

он будет у конкретного человека в данной ситуа-

ции, но в среде мобильного обучения весьма вы-

сока вероятность возникновения личного интереса 

на основе кризиса компетентности обучаемого. 

4. Мобильное обучение иностранному языку 

основано на взаимоотношениях. Обучаемый всегда 

включен в целую систему межличностных и соци-

альных взаимоотношений (родители, преподава-

тели, коллеги, друзья). 

5. Мобильное обучение – естественный про-

цесс передачи и восприятия информации, исполь-

зующий потребность в компьютерном общении, 

эволюцию технических средств обучения и воз-

можности информационно-телекоммуникацион-

ных технологий; естественные склонности чело-

века направляются на то, что необходимо изучить. 

6. Иноязычное мобильное обучение необхо-

димо, оно основано на потребности задавать во-

просы и свободно самовыражаться, потребности 

знать и понимать. 

7. Мобильное обучение – это работа, требую-

щая сознательных усилий, обучаемые должны ак-

тивно и вовлеченно трудиться в процессе изучения 

иностранного языка. 

8. Мобильное обучение индивидуально, не су-

ществует совершенной теории человеческого пове-

дения для охвата всех различий между реальными 

людьми. 

9. Мобильное обучение языку связано с прак-

тикой использования технических средств обуче-

ния и возможностей информационно-телекоммуни-

кационных технологий. 

10. Мобильный компьютер, иное переносное 

электронное устройство с возможностью беспро-

водного доступа к информации и телекоммуника-

ции - неотъемлемый инструмент образовательного 

процесса мобильного обучения иностранному 

языку. 

11. Управлять иноязычным мобильным обуче-

нием может только тот, кто владеет информацией 

[2, с. 125]. 

Можно подчеркнуть, что мобильное обучение 

направлено на эволюционный путь развития обра-

зования. В нашей работе мы опирались на исследо-

вания закономерностей обучения Б.Г. Ананьева, 

А.А. Андреева, А А. Бодалева, П.Я. Гальперина, 

Д.Б. Эльконина, Н.Ф. Талызиной, А.А. Деркача, 

В.Г. Зазыкина, Л.И. Катаева, Н.Д. Кузьмина, В. И. 

Солдаткина, А.В. Соловова, Ю.В. Синягина, В.Г. 

Михайловского, Л.Г. Лаптева, В.Н. Новикова, Б.М. 

Бим-Бада, В. П. Бездухова, В.В. Краевского, Н.Е. 

Можар, А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко, Е.С. Полат, 

И.П. Подласого, Л.С. Поддымовой, В.А. Сласте-

нина, Е.Г. Силяевой, С.А. Смирнова, В.В. Сери-

кова, В.П. Тихомирова, Е.Н. Шиянова, А.В. Хутор-

ского и др.  

На основе анализа литературы можно сформу-

лировать, во-первых, общие закономерности про-

цесса мобильного обучения иностранному языку: 

обусловленность мобильного обучения конкретно-

историческими факторами, условиями и уровнем 

развития информационно-коммуникационных тех-

нологий; запланированность внутренней и внешней 

активности и направленности личности в процессе 

мобильного обучения с учетом влияющих факто-

ров информационной среды; единство обучения и 

развития личности с использованием комплексных, 

системных принципов, методов и средств мобиль-

ного обучения. 

Во-вторых, междисциплинарные закономер-

ности: обусловленность целей и задач мобильного 

обучения иностранному языку научными рамками 

учебной и профессиональной деятельности; взаи-

мосвязанность развития ИКТ, информатики и педа-

гогики иноязычного образования в современных 

условиях; соответствие модели и инновационной 

технологии мобильного обучения требованиям 

нормативных документов, научно-методических 

рекомендаций, учебных программ и планов; фор-

мирование у студентов и профессионалов стремле-

ния активно проявлять и выражать себя в учебной 

и профессиональной деятельности, профессиональ-

ном развитии и в повседневных отношениях; зави-

симость процессов обучения не только от учебной 

и производственной деятельности, но и от реаль-

ных условий взаимодействия с окружающей сре-

дой, необходимости учета факторов электромаг-

нитной безопасности при использовании техниче-

ских средств беспроводного доступа. 
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Опираясь на известные общие и междисципли-

нарные закономерности, в третьих сформулиро-

ваны собственно педагогические закономерности: 

результаты мобильного обучения зависят от целе-

вой установки и комплексного интегрированного 

содержания материалов, разработанных на основе 

компетентностного подхода; от междисциплинар-

ных принципов, методов, способов, форм и средств 

включения обучаемых в учебную, научно-образо-

вательную и практическую деятельность; от регу-

лярности, систематичности выполнения практиче-

ских заданий и упражнений; от адаптационных спо-

собностей личности к интеллектуальным 

нагрузкам; от коммуникативных способностей обу-

чаемых; продуктивность мобильного обучения 

находится в зависимости от количества и качества 

практики, объема выполненных заданий, способ-

ствующих формированию компетентности; эффек-

тивность мобильного обучения зависит от уровня 

интеллектуального потенциала среды мобильного 

обучения, уровня организации и управления учеб-

ного процесса с соблюдением рекомендаций по 

экологичности и безопасности, строгим выполне-

нием правил техники безопасности, санитарно-ги-

гиенических норм, режима труда и отдыха; эффек-

тивность повышается вследствие поисково-анали-

тической, творческо-прогностической и 

физической напряженности, вызванной поиском и 

приобретением новых знаний, навыков и умений; 

продуктивность мобильного обучения зависит от 

уровня самообразования и саморазвития личности. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что 

в качестве ключевого, наиболее существенного 

направления, в котором совершается развитие явле-

ния – мобильного обучения –мы видим движение 

от совместной и социальной сетевой работы с пере-

носными мультимедийными устройствами в сто-

рону широкомасштабного широкополосного мо-

бильного сотрудничества. В наше время Интернет 

становится мобильным, доступ к ресурсам может 

быть предоставлен в любое время и независимо от 

местонахождения пользователя. 

Интернет, вначале созданный как магистраль-

ная сеть для обмена информацией, вскоре быстро 

набрал обороты и вытеснил всех конкурентов и 

стал уже даже не сетью, а уникальной коммуника-

ционной средой, а такие технологии и протоколы 

как HTTP, WWW и др. дали возможность пользова-

телям небывалого доступа к площадкам для пред-

ставления своих ресурсов и услуг, но главное - 

освоение библиотеками Интернет -технологий и 

увязка с Интернетом разработок в области автома-

тизации технологий [3, с.27] 

Возвращаясь к модели коммуникации, лежа-

щей в основе Интернета, можно сказать, что интер-

активность в Интернете воплощается уже не на 

уровне персонального общения через коммуника-

ционную среду, а на уровне непосредственного вза-

имодействия с самой средой Интернета.  

На основе проведенного анализа литературы 

по изучаемой теме нами выявлены принципы мо-

бильного обучения: непрерывность и адаптив-

ность; индивидуализация процесса обучения; кон-

текстуальность обучения; доступность; поддержка 

управления временем и обучением; гибкое взаимо-

действие преподавателя с обучаемым. 

Стоит также повториться, что ключевым, су-

щественно влияющим на процесс мобильного обу-

чения, является следующий принцип, формулируе-

мый как управляемое интерактивное обучение в 

любое время в любом месте. 

Мобильное обучение становится управляемым 

процессом, если выявлены основные характери-

стики процесса; известны факторы, влияющие на 

их поддержание; сформирована система диагно-

стики; разработана система мер по коррекции и 

предупреждению отклонений; осуществлена под-

держка основных характеристик процесса мобиль-

ного обучения в заданных границах; управление 

мобильным обучением осуществляется через кон-

тролируемую самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

К дидактическим возможностям мобильного 

обучения иностранному языку можно отнести сле-

дующее: реализация новых концепций преподава-

ния языка, необходимых современному образова-

нию; освоение новых областей знаний и приобрете-

ние новых навыков (технологий, программного 

обеспечения, Интернет); открытый доступ к обра-

зовательным ресурсам иностранных сайтов в лю-

бое время, в любом месте, возможность запроса ин-

формации; игровое мобильное обучение иностран-

ному языку с помощью переносных игровых 

консолей; аудиовизуальное представление инфор-

мации по изучаемой теме, публикация учебно-ме-

тодических материалов в гипермедийном варианте 

на основе технологий Web 2.0; формирование ин-

формационной культуры обучаемых; оперативное 

использование интерактивного перевода и изуче-

ния иностранного языка; оперативное представле-

ние информационно-справочной информации в це-

лях углубленного изучения языка; оперативное 

проведение интерактивных опросов, голосований; 

организация совместных телекоммуникационных 

проектов и обмена мнениями с участниками в лю-

бое время и независимо от их местоположения [4, 

с.111]. 

Одним из ключевых возможностей, которое 

могло бы быть внедрено в процесс обучения ино-

странному языку, является мультимедийное ядро 

как основа мобильного обучения и носитель учеб-

ной информации, включающее новые компоненты 

(форум, блог, записи студента, симуляция, чат и 

др.). 

В информационно-образовательной среде мо-

бильного обучения знания представлены в визуали-

зированной электронной форме, а самообучающи-

еся воспринимают эти знания, формируют умения 

и вырабатывают навыки через самостоятельный, 

интерактивный режим работы с электронным учеб-

ным материалом и диалоговое информационное 

взаимодействие. Интерактивность позволяет обу-

чающемуся произвести взаимодействие как между 

обучающимся и учебным материалом, а также ин-

терактивное взаимодействие обучающихся между 

http://www.ngpedia.ru/pg5214094oTnFvrI0018472625
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собой. Интерактивность обеспечивается компью-

терными программами, а также посредством дву-

стороннего коммуникационного канала асинхрон-

ного и синхронного взаимодействия самообучаю-

щегося и других обучающихся между собой. Мы 

считаем, что в процессе мобильного обучения со 

стороны обучающегося осуществляется саморегу-

ляция через самостоятельное приобретение знаний; 

приобретение знаний по собственной инициативе; 

самоорганизацию и самоуправление; управление 

собственным развитием [5, с. 46]. 

Важными для нашего исследования являются 

идеи о моделировании компонентов образователь-

ной среды как целостной управляемой педагогиче-

ской системе, необходимости учета последствий 

принимаемых решений [6, с.36]. 

Таким образом, внедрение мобильных средств 

обучения иностранным языкам, расширение воз-

можностей дистанционного обучения, проведение 

тестов и опросов по иностранному языку с помо-

щью мобильных устройств, на наш взгляд, суще-

ственно повысят эффективность образования в 

высших учебных заведениях. Использование спе-

циализированных возможностей планшетов и 

смартфонов позволит не только усилить интерес 

студентов к изучению языков, но и существенно 

расширить технические возможности обучения 

дисциплинам в области информационных техноло-

гий. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что мобильные устройства содержат огром-

ный дидактический потенциал по их применению в 

обучении иностранному языку в учебном процессе 

вуза, который, несомненно, требует дальнейшего 

изучения, включая разработку программного и ме-

тодического сопровождения. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті виокремлено особливості виховної системи елітних шкіл-пансіонів «паблік скулз» («public 

schools») Великої Британії. З’ясовано, що елітна освіта Великої Британії розвивалася упродовж декількох 

століть і є системою, що перевірена часом та історією, успішно функціонує та підпорядкована чітким ви-

соким стандартам якості. 

Автором досліджено діяльність британських елітних шкіл-пансіонів «паблік скулз» («public schools») 

– елітних школах-пансіонах Великої Британії: Вінчестер (Winchester College), Вестмінстер (Westminster 

School), Ітон (Eton College), Рагбі (Rugby School), Харроу (Harrow School), Чартерхауз (Charterhouse 

School), Шрусбері (Shrewsbury School).  

ABSTRACT 
The article outlines the peculiarities of the educational system of the elite boarding schools «public schools» 

of Great Britain. It has been found that British elite education has evolved over the course of several centuries and 

is a system that is tested by time and history, operates successfully and follows strictly high quality standards. 

The author studies the activities of British elite boarding schools «public schools» – elite boarding schools in 

the UK: Winchester College, Westminster School, Eton College, Rugby School, Harrow School, Charterhouse 

School, Shrewsbury School. 
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Постановка проблеми. У процесі інтеграції 

України до європейського та світового освітнього 

простору національна система шкільної освіти ви-

магає значної модернізації, що зумовлює необ-

хідність розв’язання багатьох складних завдань, 

одне з яких – виховання еліти нації в умовах нового 

освітнього простору. 

На думку дослідників, орієнтування суспіль-

ства на демократичні перетворення, які передбача-

ють забезпечення свободи людини в усіх сферах її 

життєдіяльності, гуманістичну спрямованість су-

часної української освіти, формування педагогіч-

ного ідеалу особистості, що саморозвивається, 

створює сприятливі умови для нового розуміння 

елітної освіти [2, с. 1]. 

Елітна освіта спрямована на виховання 

політичної, культурної та наукової еліти. Здібності 

особистості, її інтелектуальні та моральні якості ви-

ходять на перший план. Відповідно елітний нав-

чальний заклад – це навчальний заклад відкритого 

типу, метою якого є розкриття індивідуальних 

особливостей, формування активної, відповідаль-

ної за свої рішення та вчинки особистості, що в ре-

зультаті налаштовує на самовиховання та високі 

моральні і духовні потреби. Особливістю елітного 

навчального закладу є його селективний характер. 

При цьому характерна перевага цінності індивіду-

ального досвіду особистості над бажанням задо-

вольнити соціальні та економічні потреби держави 

(К. Назарьєва) [5, c. 42]. 

Актуальним і доцільним видається до-

слідження елітної освіти Великої Британії, яка ро-

звивалася упродовж декількох століть і є системою, 

що перевірена часом та історією, успішно 

функціонує та підпорядкована чітким високим 

стандартам якості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Діяльність елітних шкіл у Великій Британії до-

сліджено в контексті з’ясування їхньої соціальної 

ролі в системі освіти цієї країни, чому присвячені 

роботи Дж. Волвіна, Ф. Веннінга, Б. Гарднера, Дж. 

Мак-Конела, А. Рейда, Д. Рея, Б. Саймона, Д. Сноу, 

Р. Уілкинсона, Дж. Уелфорда та ін. Історико-педа-

гогічний аспект функціонування елітних шкіл Ве-

ликобританії представлено у працях Т. Бемфорда, 

Дж. Гейторна-Харді, Б. Дарвіна, Е. Мака, В. Огілві 

та ін. Окремі питання функціонування «public 

schools» висвітлено в дисертаційних дослідженнях 

І. Марциновського, А. Барбариги, Н. Винокурової, 

І. Абакумової, К. Назарьєвої, Т. Коляди, Н. Яре-

менко та ін. 

Мета статті – виокремити особливості вихов-

ної системи елітних шкіл-пансіонів «паблік скулз» 

(«public schools») Великої Британії. 

Виклад основного матеріалу. Елітні школи-

пансіони Великої Британії «public schools» («паблік 

скулз») – це найстаріші недержавні (приватні) за-

криті навчальні заклади для дітей, переважно хлоп-

чиків, віком 13 – 18 років – Вінчестер (Winchester 

College), Вестмінстер (Westminster School), Ітон 

(Eton College), Рагбі (Rugby School), Харроу 

(Harrow School), Чартерхауз (Charterhouse School), 

Шрусбері (Shrewsbury School), які підтримують 

зв’язок з університетами, мають подібні ор-

ганізаційно-педагогічні особливості виховання, 

шкільну субкультуру тощо. Це заклади з унікаль-

ними й ефективними виховними традиціями, 

історією, поєднаними постійним удосконаленням і 

педагогічним пошуком нових освітніх підходів і 

технологій, орієнтацією на відкритість, демократи-

зацію та інтеграцію в державну систему середньої 

освіти, збереженням селективності, зв’язком з ін-

шими рівнями елітної освіти [8; 11–13; 15–17]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Сьогодні внесок Великобританії у світову педа-

гогічну спадщину, розширення культурних і науко-

вих зв’язків викликають великий інтерес вітчизня-

ної наукової спільноти. Врахування досвіду бри-

танського виховання через призму шкільної 

субкультури, дозволить збагатити вітчизняну педа-

гогічну практику позитивним досвідом практичної 

організації виховання.  

Сучасні елітні школи-пансіони «паблік скулз» 

прагнуть дотримуватися гуманістичних цінностей 

у відборі змісту освіти, меритократичних прин-

ципів у відборі учнів, ціннісного та особистісного 

підходів в організації виховної роботи, орієнтації 

на збереження традицій і пріоритет індивідуальних 

життєвих прагнень особистості. 

На основі аналізу теорії і практики ми узагаль-

нили основні особливості життєдіяльності та вихо-

вної роботи елітних приватних шкіл-пансіонів «па-

блік скулз» Великобританії: 

– школа-пансіон Великобританії – закрита від 

зовнішніх впливів, «елітна» система з усталеним, 

традиційним способом життя; 

– виховання в школах-пансіонах відбувається 

не тільки і не стільки в рамках окремих виховних 

заходів, організованих спільними зусиллями адмі-

ністрації школи, викладачів і учнів. Виховання в 

«паблік скулз» – безперервний процес, який займає 

весь час перебування учнів у закритій системі 

школи-пансіону; 

– виховання в елітних школах-пансіонах Вели-

кобританії умовно ділиться на чотири види (релі-

гійне, громадянське, спортивне, естетичне), з ак-

центом на одному або декількох обраних адмініст-

рацією школи видах виховання; 

– правила школи, традиції, шкільна форма, 

власна шкільна мова «арго» дозволяють нам гово-

рити про велике значення «the spirit of the school» 

(«духу школи») як автентичного британського по-

няття в процесі виховання студентів і формування 

обраних елітною школою-пансіоном та всіляко під-

тримуваних адміністрацією певних рис характеру 

випускників. 

Аналізуючи «паблік скулз» як оригінальний і 

одночасно традиційний педагогічний феномен, 

ефективність якого перевірена століттями, заува-

жимо і про негативні моменти в їх діяльності, які є 
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предметом постійної громадської критики. На ду-

мку дослідників, багато в чому це пояснюється тим, 

що вплив шкіл на англійську історію і культуру є 

таким сильним, що його можна порівняти лише з 

впливом інституту монархії [5, с. 125]. 

Як свідчить аналіз джерел, педагоги і психо-

логи часто критикують пансіон, а занепокоєння 

батьків пов’язане з традицією роздільного навчання 

[14, с. 683]. На сторінках сучасної британської 

преси, в таких газетах як «The Guardian», «The 

Times», «Telegraph» і «Independent» розгортається 

дискусія про переваги і недоліки незалежних шкіл. 

Найчастіше газети пишуть про підвищення плати за 

навчання, про результати випускних іспитів. Преса 

не обходить стороною скандали, пов’язані з «паблік 

скулз». Однак школи ретельно стежать за своєю ре-

путацією [5, с. 126]. 

Перед представниками середнього класу – ос-

нови британського суспільства – стоїть питання про 

вибір державної або «незалежної» школи. І хоча 

більшість батьків лякає перспектива шкіл бідних 

кварталів (так звані inner-city schools), є і такі, які 

відправляють своїх дітей навчатися в державні 

школи.  

Сьогодні упередження проти «великих» еліт-

них шкіл, особливо таких, як Ітон і Харроу, дуже 

значне [9, с. 299–300]. Проте, британці швидше від-

чувають задоволення від того, що такі школи, як 

Ітон, існують, оскільки вони пропонують певний 

стандарт, до якого можна і потрібно прагнути [5, с. 

127]. 

Як свідчить аналіз теорії і практики, одна з ос-

новних причин вибору елітної школи – високі ака-

демічні стандарти. Переважна частина випускників 

елітних шкіл-пансіонів вступають до університету 

– Оксфордського, Кембріджського. Вкладаючи у 

свою дитину значні кошти батьки вважають цю 

суму меншою, ніж пішла б на утримання її вдома 

протягом 10 років, а тому є цілком прийнятною і 

нормальною платнею з урахуванням усіх очевид-

них вигод і фінансового повернення в майбутньому 

після закінчення навчального закладу.  

На думку британського дослідника Д. Денсі, 

для заможних батьків надзвичайно важливо 

влаштувати сина в «належну школу», тобто в еліт-

ний приватний пансіон. Із благополучним за-

рахуванням підлітка батьки ніби «відкуповуються» 

від подальших турбот про його виховання. У той же 

час дописувач слушно зазначає, що досить часто 

платнею за таке розкріпачення неминуче стає від-

чуження дітей. «Що ж спонукає батьків свідомо йти 

на відчуження власних дітей, віддаючи їх у при-

ватні навчальні заклади?», – запитує Д. Денсі. При-

чина такого явища, на його думку, – кар’єра дитини 

в майбутньому. «Мріючи про ,,належну школу”, 

англійський батько або мати думають також і про 

друзів, яких знайде їхній син, і про те, як ці од-

нокласники допоможуть йому в подальшому 

житті» – зауважує дослідник [7, с. 23; 10]. 

Отже, друзі та шкільні зв’язки є ще одним мо-

тивом для вибору пансіону. У англійців є вираз – 

«стара шкільна краватка». На їхню думку, пре-

стижна краватка школи-пансіону свідчить не тільки 

про освіту людини, але й про достоїнства її харак-

теру, про коло її знайомств. Куди б не закинула 

доля англійського джентльмена, він усюди шука-

тиме побратимів по пансіону, які в будь-якому сус-

пільстві підсвідомо тягнуться один до одного. «Вза-

галі всі англійці дорожать відчуттям причетності, – 

пише Д. Денсі. – Їхній натурі властиве бажання 

належати до невеликої, обраної групи людей із ана-

логічними інтересами, поглядами й прагненнями. 

Цікаво, що існує гра слів: вирази «шкільні кра-

ватки» і «шкільні зв’язки» англійською мовою зву-

чать однаково «school ties». Людина з краваткою 

пансіону – це людина зі зв’язками» [7, с. 23–24; 10]. 

Д. Денсі відзначає, що і в робочих сім’ях, яким 

не по кишені приватні школи, діти відчувають себе 

в царстві дорослих, зовсім не будучи центром 

сімейних турбот. Англійські школярі приходять до-

дому опів на п’яту. І цей подовжений день, як його 

назвали б у нас, існує насамперед для зручності 

батьків. Заохочувана до самостійності, англійська 

дитина мало-помалу звикається з тим, що, відчува-

ючи голод, утому, біль, образу, вона не має скаржи-

тися, турбувати батька або матір задля дурниці. 

Англійські діти і не чекають, що хтось потуратиме 

їхнім забаганкам, оточуватиме їх непомірною 

ніжністю й ласкою. Вони розуміють, що живуть у 

царстві дорослих, де їм належить знати своє місце, 

і що місце це – зовсім не на колінах у тата і мами. У 

англійців, як відзначає дослідник, на цей випадок є 

приказка: «Пташенят потрібно викидати з гнізда, 

щоб вони швидше навчилися літати». Після завер-

шення середньої освіти, тобто в 16–18-річному віці, 

хлопці і дівчата незалежно від статків батьків і не-

залежно від того, чи є практична потреба в переїзді, 

зазвичай поселяються окремо і починають жити са-

мостійним життям [7, с. 24]. 

Вагомою причиною вибору батьків приват-

ного пансіону, як належного навчального закладу 

для дитини, на думку Д. Денсі, може бути й те, що 

самі батьки закінчували його і не уявляють кращої 

освіти для власних дітей. На їхню думку, ідеал 

англійської освіти може бути досягнутий тільки че-

рез систему приватної школи-пансіону. Ніщо, 

окрім неї, за даними англійських джерел, не може 

забезпечити знань і досвіду як основи формування 

певного й здорового людського типу: міцного ду-

шею й тілом, повного сил і енергії й натхненним ро-

зумно-обмеженим індивідуалізмом [7, с. 24; 10]. 

Як зауважують дослідники, деякі батьки хо-

чуть, щоб їхні діти отримали більш вільну і 

різнобічну освіту. Освіта в приватній школі для них 

є інвестицією в успішне майбутнє своєї дитини. 

Вони відправляють дітей у невеликі приватні 

школи з маленькими класами, які реалізують інте-

реси дітей і мають власний оригінальний навчаль-

ний план і виховні технології [6, с. 71]. 

Інша група батьків шукає «духовну» школу, 

яка виховує сімейні цінності. Наявність релігійного 

і морального виховання, відкрите вираження віро-

сповідання приводить багатьох батьків до вибору 

приватної школи. Батьки шукають безпечне освітнє 

середовище для своєї дитини, вони хочуть частіше 
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взаємодіяти з учителями, брати активну участь у 

всіх шкільних справах [6, с. 71]. 

Як свідчить аналіз джерел, вагома причина 

надання переваги британцями елітній освіті – ви-

ховна робота в сучасних «паблік скулз», що має 

традиційний характер і базується на перевіреній ча-

сом шкільній субкультурі. 

Багато організаційних форм виховної роботи 

унікальні і використовуються в школах протягом 

декількох століть. Важливе виховне значення в 

«паблік скулз» мають традиції. Традиції і 

своєрідність виховної роботи знайшли відобра-

ження в літературі і послужили основою для кри-

тики «паблік скулз», що багато в чому визначило 

сучасний вигляд шкіл. Сьогодні реформування та 

демократизація «паблік скулз» дозволяє школам 

займати провідні позиції в справі виховання 

англійської та світової еліти. 

На нашу думку, основним аргументом на ко-

ристь ефективності виховної системи елітного пан-

сіону «паблік скулз», є особа її випускника. У 

кожній «паблік скулз» є клуб випускників. Випуск-

ники однієї й тієї ж школи підтримують один од-

ного, залишаючись товариством і після закінчення 

школи. Зустрічі колишніх випускників є традицією 

всіх шкіл. Випускники елітних приватних шкіл – 

часті гості в школі, найвідоміші і знамениті з них 

беруть участь у шкільних святах, виступають із 

лекціями перед учнями, є спонсорами. Багато при-

ватних шкіл мають програми роботи з колишніми 

випускниками. Без виховної роботи реалізацію 

цього напряму діяльності уявити досить важко. У 

програмах шкіл усе частіше з’являються розділи 

«Мій внесок у досягнення школи» і впровад-

жуються технології командоутворення [6, с. 69]. 

Наприклад, коледж Ітон (Eton College) – член 

групи престижних приватних шкіл «Eton Group». 

Свідченням цього є той факт, що 19 колишніх 

прем’єр-міністрів Великобританії входять до клубу 

випускників цієї групи шкіл. Серед випускників 

Ітона – Девід Кемерон, лідер Консервативної партії, 

з 2010 року прем’єр-міністр Сполученого Королів-

ства, і мер Лондона, Борис Джонсон. 

На офіційному веб-сайті Ітонського коледжу 

поміщені фотографії всіх відомих випускників. Ве-

ликобританія не велика за чисельністю населення 

країна, але дуже багато відомих осіб, які займають 

високий статус у суспільстві, отримали освіту в 

Ітоні. Серед випускників коледжу є видавці 

(Джорді Грейг, Ніколас Кольрідж); письменники і 

телевізійні гуру (Беар Гріллс і Х’ю Фірнлі-Віттінг-

стол); захисники навколишнього середовища (Джо-

натон Поррітт) і їхні опоненти (Метт Рідлі); актори 

(Хью Лорі, Домінік Вест, Даміан Льюіс) та ін. – 

тобто відомі представники різних сфер суспільного 

життя Великої Британії [3]. 

Ітон залишається найбільш аристократичною 

школою Великобританії. За більше як п’ять століть 

існування вона виховала видатних діячів у всіх сфе-

рах людської діяльності. На піку свого впливу в 

кінці XIX і початку XX століття випускники Ітона 

становили понад 50% уряду консерваторів. 

Сьогодні престиж школи високий, як і раніше: оби-

два сини Принца Чарльза – Вільям і Гаррі (Генріх) 

– закінчили Ітон [1, с. 124]. 

Висновки і пропозиції. Отже, виховна си-

стема елітних шкіл-пансіонів «публік скулз», пе-

ревірена століттями, спрямована на формування 

справжньої еліти країни. Одночасно елітні школи є 

зразком, насамперед, для різного типу приватних 

шкіл. Такий приклад спрямовує виховання в при-

ватних школах на формування відповідальності 

учнів за своє соціальне оточення, орієнтує їх на 

встановлення партнерських відносин із соціумом. 

Актуальність дослідження освітньо-виховних 

проблем у зарубіжних країнах як багатовимірного 

історико-культурного явища зумовлена динамікою 

змін, які відбуваються в усіх сферах життя сучасної 

України і супроводжуються переосмисленням став-

лення до людини як суб’єкта власного розвитку. 

Ситуація, що склалася в українській системі освіти, 

пов’язана з пошуком нових шляхів розвитку педа-

гогічної науки і практики на основі гуманістичних 

пріоритетів, що визначає тенденцію підвищення ін-

тересу до досвіду зарубіжних країн та його адапта-

ції до сучасних вітчизняних умов [2, с. 1]. 

Однак вивчення зарубіжного досвіду не перед-

бачає його «сліпе наслідування». Метою 

порівняльно-педагогічних досліджень є вивчення 

теорії та практики освіти і виховання та вироблення 

рекомендацій щодо можливостей використання 

конструктивного позитивного досвіду інших країн 

у вітчизняній освітній практиці. Наприклад, коли 

описуємо спортивні можливості приватних шкіл-

пансіонів, ми аж ніяк не пропонуємо копіювати 

«кількість басейнів» або спортивних секцій. Під-

креслюємо той факт, що більш докладне вивчення 

тієї практики спортивного виховання, яка більш, 

ніж успішно існує в елітних школах-пансіонах Ве-

ликобританії, не буде зайвою для сучасної школи 

України. 

Перспективою подальших досліджень в озна-

ченому напрямі є визначення можливостей викори-

стання британського досвіду функціонування еліт-

них шкіл у вітчизняній освітньо-виховній практиці. 

На нашу думку, запропоновані рекомендації 

відкриють додаткові можливості для формування 

елітної освіти в Україні з метою виховання еліти 

нації як одного з рушіїв успіху високорозвиненої 

країни. 
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АННОТАЦИЯ 

Картина мира лингвокультурного общества в целом формируется языком как средством воплощения 

тех или иных культурных установок, стереотипов, символов, эталонов и т.п., которые организуют данный 

социум в сообщество. Каждый язык отражает мир по-своему, тем самым, складывая наивную языковую 

картину мира, во многом определяющую специфику национального мировидения.  

Статья посвящена сопоставительному изучению концепта «happiness» в английской и «счастье» в рус-

ской языковых картинах мира на основании изучения лексикографических источников, пословиц, погово-

рок и афоризмов. Целью работы является выявить сходные черты и различия в репрезентации концепта 

«счастье» в русской и «happiness» английской языковой картине мира. 

ABSTRACT 

The picture of the world of a linguistic cultural society as a whole is formed by the language as a means of 

implementing certain cultural attitudes, stereotypes, symbols, standards, etc., which organize this society into a 

community. Each language reflects the world in its own way, thereby creating a naive linguistic picture of the 

world, which in many respects determines the specificity of the national world view. 

The article deals with the problem of comparative study of English concept “happiness” and Russian concept 

«счастье» in language pictures of the world by means of studying the entries of the dictionaries as well as proverbs, 

sayings and quotations.The aim of the article is to reveal similar features and distinctions in representation of the 

concept "счастье" in the Russian and "happiness" in the English language picture of the world. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, языковая картина мира, концептуальная семан-

тика, фразеологическая единица, концептуализация, 

Keywords: cognitive linguistics, concept, language picture of the world, conceptual semantics, phraseologi-

cal unit, conceptualization 

 

Картина мира лингвокультурного общества в 

целом формируется языком как средством вопло-

щения тех или иных культурных установок, стерео-

типов, символов, эталонов и т.п., которые органи-

зуют данный социум в сообщество. Каждый язык 

отражает мир по-своему, тем самым, складывая 

наивную языковую картину мира, во многом опре-

деляющую специфику национального мировиде-

ния.  

Образ мира является основополагающей ком-

понентой культуры этноса и индивидуален для 

каждой культуры. Образ мира является сложной, 

гибкой и многозначной структурой, с целой систе-

мой взаимозамещений своих компонентов. Спо-

собы выражения единого содержания могут варьи-

роваться.  

Существует столько картин мира, сколько 

имеется наблюдателей, контактирующих с миром, 

сколько имеется «призм» мировидения, человек 

смотрит на мир не только сквозь призму своего ин-

дивидуального опыта; существует столько картин 

мира, сколько имеется миров, на которые смотрит 

наблюдатель. Синонимом слова мир «выступает» 

действительность, реальность (объективная), бы-

тие, природа и человек». 

 Язык, в свою очередь, выступает кодовым 

(знаковым) организатором, связующим звеном 
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между внутренним миром человека и внешним ми-

ром: воспринимая в процессе деятельности мир, че-

ловек фиксирует в языке результаты познания.  

Языковая картина мира – это исторически сло-

жившаяся в обыденном сознании данного языко-

вого коллектива и отраженная в языке совокуп-

ность представлений о мире, определенный способ 

концептуализации действительности. Раскрыть ха-

рактер народа, значит, выявить его наиболее значи-

мые социально-психологические черты, которые 

исторически вырабатывались у нации под воздей-

ствием условий проживания, образа жизни, соци-

ально-экономического строя и др. Национальный 

образ жизни народа формируется природными 

условиями, окружающим миром, которые в свою 

очередь, определяют род труда, обычаи и традиции. 

Языковая картина мира – это системное, целостное 

отображение действительности с помощью различ-

ных языковых средств. 

Каждый естественный язык отражает опреде-

ленный способ восприятия и организации (концеп-

туализации) мира. Выражаемые в нем значения 

складываются в некую единую систему взглядов, 

своего рода коллективную философию, которая 

навязывается в качестве обязательной всем носите-

лям языка. Свойственный данному языку способ 

концептуализации действительности отчасти уни-

версален, отчасти национально специфичен, так 

что носители разных языков могут видеть мир не-

много по-разному, через призму своих языков. 

Образ мира – это отображение в психике чело-

века предметного мира, опосредованное предмет-

ными значениями и соответствующими когнитив-

ными схемами и поддающееся сознательной ре-

флексии.  

Образ мира является основополагающей ком-

понентой культуры этноса и индивидуален для 

каждой культуры. Образ мира является сложной, 

гибкой и многозначной структурой, с целой систе-

мой взаимозамещений своих компонентов. Спо-

собы выражения единого содержания могут варьи-

роваться.  

Познание окружающего мира – постоянный 

процесс жизнедеятельности человека. Вопрос о 

возможности отражения через используемый чело-

веком язык окружающего мира является доста-

точно дискуссионным. 

Итак, для изучения такого явления, как линг-

вокультурология, следует знать существующие ме-

тоды исследований. Здесь используются такие ме-

тоды, как лингвистические, культурологические, 

социологические методы и другие. Лингвокульту-

рология как наука породила множество понятий. 

Но наиболее важным является понятие «концепт». 

Концепт – это смысловое значение имени или 

слова; то, как мы мыслим данное слово. Концепт 

имеет сложную структуру. Изучая структуру, мы 

сможем получить многогранную информацию о 

концепте. В структуру концепта входят три состав-

ляющих: ценностная, понятийная и образная. В по-

нятийной составляющей можно выделить три слоя: 

актуальный основной признак, дополнительный 

или несколько дополнительных признаков и внут-

ренняя форма. Среди методов описания концепта 

можно выделить следующие: метод определения 

буквального смысла или внутренней формы (изуче-

ние этимологии концепта), исторический метод 

(изучение истории концепта) и социальный метод 

(то, как концепты существуют в обществе) и экспе-

риментальные методы. Кроме того, нужно исполь-

зовать анализ лексем, единиц концепта, а также вы-

явить взаимосвязи этих единиц с другими едини-

цами.  

Отношение к счастью входит в число опреде-

ляющих характеристик духовной сущности чело-

века, представления о нем образуют древнейший 

пласт мировоззрения, а понятие счастья, наряду с 

понятиями блага, смысла жизни, смерти, желания и 

любви, покрывает центральную часть личностного 

сознания.  

Понятие счастья представляет особый интерес 

для семантического анализа в силу двух основных 

причин: разнородности образующих его семанти-

ческих признаков (его содержания) и разнородно-

сти его предметной области (его объема). Действи-

тельно, в семантическом составе счастья, наряду с 

прочими, позволяющими дальнейший анализ, при-

сутствуют, как минимум, два семантически нераз-

ложимых признака – «семантических примитива»: 

«желание» и «благо». В то же самое время «сча-

стье» - понятие гибридное. Оно отправляет к пред-

метным областям «состояний дел» и «состояний 

духа», соединяя «внутренний» и «внешний миры» 

человека, душу и тело, и уже в силу этого оно обре-

чено на семантическую неопределенность: «сча-

стье - понятие трудное, для многих неопределенное 

и туманное» (Татаркевич В., О счастье и совер-

шенстве человека, стр. 282). Список «семантиче-

ских антиномий» счастья можно продолжить: сча-

стье - это одновременно оценка человеком своей 

жизни и ценность, к которой следует стремиться; 

счастье - это эмоция, интеллектуальная оценка, по-

ложительный баланс жизни, блаженство, покой и 

счастье, деятельность, борьба и т.д. Можно отме-

тить специфичную, «субъектную протичность» 

счастья, отличающую его от «объектной протично-

сти» другого понятия морального сознания - 

любви, которая принимает форму своего объекта 

(любовь половая, родственная, к родине, к труду и 

т.д.). Счастье же принимает форму своего субъекта, 

и поэтому существуют понятия «женского сча-

стья», «родительского счастья», «простого челове-

ческого», «мещанского», «героического» и пр.  

Материалом исследования послужили данные 

толковых, лингвострановедческих словарей, слова-

рей пословиц и поговорок и словари афоризмов, а 

также фразеологических единиц русского и англий-

ского языков, извлеченных из художественной ли-

тературы, публицистических, научно-популярных 

изданий, текстов, размещенных в сети Интернет. 

Родовым именем культурного концепта «сча-

стье» – наиболее широкозначным и наименее сти-

листически маркированным – является happiness. 

Оно же на фоне всех прочих дублетов наиболее 

ориентировано на объективный момент счастья – 
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благополучие, в то время как blessedness, bliss, fe-

licity и beatitude ориентированы скорее на его субъ-

ективный момент – блаженство. 

Словарные значения happy передают значение 

«удовлетворения жизнью в целом» в «абсолютном 

употреблении», т. е. в ситуации отсутствия в кон-

тексте указаний на конкретную причину-источник 

положительной эмоции: And because I am happy, 

and dance, and sing, / They think they have done me no 

injury (W. Blake); She’s happy here, is happy there, / 

She is uneasy every where (W. Wordsworth); Laugh a 

lot so that he can see how happy you are (S. Sheldon); 

She is happy in her new life (S. Sheldon).  

При указании на конкретный повод к удовле-

творению, радости, веселью и пр. happy передаёт 

значение соответствующей конкретной эмоции и 

становится в один ряд с прилагательными pleased, 

glad, contented, satisfied, delighted, joyous, merry, 

cheerful etc.: And I am happy when I sing (W. Words-

worth); Happy for the coroner’s invitation – he had 

never been so lucky before – Edmund took the elevator 

and went to the hospital cafeteria for a while, still trying 

to recover (K. S. Anderson); I am happy to say that our 

efforts are finally coming to fruition (S. Sheldon).  

Happy в конструкции с инфинитивом, анало-

гично русскому «рад», функционирует как формула 

вежливости и передает готовность говорящего ока-

зать услугу или сделать любезность собеседнику, 

(Longman, р.538; American English, р.396): I’m al-

ways happy to cooperate with (S. Sheldon); We will be 

happy to make the arrangements (S. Sheldon); «Sure, 

always happy to do my duty», the man said, and tucked 

the card into his shirt pocket (K. S. Anderson).  

Happy в конструкции с предложным (with, 

about) дополнением передает удовлетворение и от-

сутствие беспокойства по поводу какой-либо ситу-

ации (Longman, р.648; Cambridge Learner’s, р.303): 

Are you happy with your new car?; If your are not 

happy about repair, go back and complain.  

В области несвободного синтаксиса happy вхо-

дит в состав немалого числа фразеологизмов, где 

его значение тем или иным образом может ассоци-

ироваться и со значением счастья-блаженства: 

happy event – «рождение ребенка или свадьба», 

happy love – «взаимная любовь», happy ending – 

«счастливый конец», happy medium/mean – «золо-

тая середина», happy warrior – «неутомимый бо-

рец», happy hour – «время дня, когда товары отпус-

каются по льготной цене», happy family – «живот-

ные и птицы разных пород, мирно живущие в одной 

клетке, happy days – 1) «смесь пива с элем»; 2) «пуб-

личный дом», happy dispatch – «харакири» и пр. 

Happy Hunting Ground – 1) рай в представлении 

американских индейцев; 2) «доходное место». 

Happy-go-lucky – «беспечный, бесшабашный, без-

заботный» (carefree or easy-going): In his bachelor 

days he had been a happy-go-lucky Roman without a 

care in the world, a Don Giovanni who was the envy of 

half the males in Italy (S. Sheldon). Not a happy bunny 

(British English) и not a happy camper (American 

Eglish) – «человек, который чем-то весьма огорчен: 

The dog is sick, Jessie sprained her ankle, and the car 

won’t start – I am not a happy camper (Longman, 

p.648; American English,p.396).  

Ощущение счастья эмфатизируется в сравни-

тельных оборотах happy as the day is long, as a king, 

as a sandboy, as a bird on the tree, as a lark, as a clam, 

as a pig in muck etc.  

Как составная часть сложного слова, -happy от-

правляет к эйфории, восторгу, энтузиазму, одержи-

мости, опьянению и безответственности (character-

ized by a dazed irresponsible state – a punch-happy 

prizefighter; impulsively or obsessively quick to use 

something – trigger-happy; enthusiastic to the point of 

obsession – a nation... education-conscious and statis-

tic-happy – Webster’s, p.521; intoxicated, or irrespon-

sibly quick to action, as intoxicated: slap-happy – Web-

ster’s, p.636).  

И, наконец, happy функционирует в составе 

глагольной перифразы to make happy, заменившей 

в современном языке вышедшие из употребления 

глаголы to felicitate и to beatify: I’m getting married 

to a wonderful woman. We’ll make each other happy. 

Very happy (S. Sheldon); Henry sincerely loved her 

and went out of his way to make her happy (S. Shel-

don); The Sun does arise / And make happy the skies 

(W. Blake).  

Наречие happily образуется от всех трех значе-

ний прилагательного happy, соотносимых со значе-

ниями имени happiness : «блаженство», «удача», 

«уместность», с пометкой archaic оно функциони-

рует аналогично поэтизму haply в значении by 

chance (Webster’s, p.521).  

В значении «счастье-блаженство» happily от-

правляет к способу (in a happy way/manner) пережи-

вания либо проявления (feeling or showing) этого 

чувства: This is where I belong, she thought happily 

(S. Sheldon); Pier said happily, «They are all old 

friends» (S. Sheldon); Each time he happily drifted 

back into his dreams (D. R. Koontz); The dog barked 

happily upon seeing him (K. J. Anderson). Анало-

гично happy в конструкции с инфинитивом, happily 

указавает на радостную готовность субъекта ока-

зать какую-либо услугу (very willingly – Longman, 

p.648): They happily gave up their secrets to him (S. 

Sheldon); Ivo had happily agreed (S. Sheldon).  

Относительно значения happily в функции 

вводного слова (sentence adverb) мнения лексико-

графических источников расходятся: happily здесь 

рассматривается как производное от happy = lucky, 

fortunate (Longman, p.648) и как производное от 

happy = glad, contented: You can add happily to a state-

ment to indicate that you are glad that something hap-

pened (Longman Culture, p.600). Как представляется, 

противопоставление «объективного» и 

«субъективного» моментов в семантике happy здесь 

снимается в пользу общеаксиологической оценки 

(«хорошо»), дополняемой указаниями на ожидав-

шийся ранее отрицательный исход ситуации пропо-

зиции: Happily, his neck injuries were not serious; 

Happily, the accident was not serious; Happily, the op-

eration was a complete success.  

Объектом исследования выступает концепт 

«счастье», представленный во фразеологии и ци-

татном материале русского и английского языков. 
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Предметом изучения в нашей работе являются 

ФЕ и афоризмы пословицы и поговорки англий-

ского и русского языков. 

Анализ концепта «счастье» в русском и 

«happiness» английском языках указывает на рас-

хождение в языковых картинах мира. Happiness и 

Счастье являются эквивалентами, но не содержит 

именно тех компонентов значения, которые явля-

ются для данного слова специфичными в том или 

ином языке. 

Русское счастье ни в коей мере не является 

«повседневным словом»: оно несет в себе очень 

сильный эмоциональный заряд, следствием чего яв-

ляются две противоположные тенденции в его упо-

треблении, соответствующие двум крайностям 

«русской души». Одна состоит в установке на аске-

тизм и некоторую скромность (своего рода «стыд-

ливость», приписываемую иногда идеологии боль-

шевизма, но имеющую, конечно, гораздо более дав-

нюю историю), заставляющей избегать 

произнесения «высоких» и «сильных» слов, относя 

их к разряду почти «неприличных», непроизноси-

мых. Другая, противоположная тенденция, соответ-

ствующая русскому стремлению говорить «о глав-

ном», имеет следствием то, что, несмотря на нали-

чие первой тенденции, слово счастье является 

довольно частотным и характерным для русского 

дискурса.  

В отличие от английского happy, констатирую-

щего, что состояние человека соответствует неко-

торой норме эмоционального благополучия, рус-

ское слово счастлив описывает состояние, без-

условно отклоняющееся от нормы. Счастье 

относится к сфере идеального и в реальности недо-

стижимого; находится где-то рядом со «смыслом 

жизни» и другими фундаментальными и непости-

жимыми категориями бытия.  

Помимо всего, человеку для счастья, оче-

видно, необходимо достижение целей, связанных с 

реализацией его личности. Представление о конеч-

ной цели и предназначенности собственного бытия 

является одной из основных характеристик зрелой 

личности. В иерархии целей должна быть такая, ко-

торая могла бы быть желательна сама по себе: не-

что бесконечно дорогое, ради чего стоит жить и не 

жалко умереть. Такой целью, безусловно, может 

стать творчество («Кто испытал наслаждение 

творчества, для того уже все другие наслаждения 

не существуют»). 

В обиходном сознании укоренены воззрения 

на Счастье как на условие (или синоним) богатства: 

счастливому и промеж пальцев (в зубах) вяз-

нет;  

счастливому (богатому) не что деется: жи-

вет да греется;  

кому счастье служит, тот ни о чем не ту-

жит;  

где нет доли, тут и счастье невелико;  

кто запаслив, тот и счастлив; тот счастлив,  

у кого есть хлеба с душу, платье с тушу, денег 

с нужу и под. 

В то же время зафиксирована точка зрения, со-

гласно которой деньги не являются необходимым 

атрибутом Счастья: 

не в деньгах счастье,  

счастье не в кошельке, счастье в руках;  

счастье за деньги не купишь;  

счастье лучше (дороже)богатства и под.  

Часто Счастье отождествляется с удачей и не-

кой привилегированностью: 

со счастьем на клад набредешь, без счастья и 

гриба не найдешь; 

 в схватке – счастье великое дело;  

счастливый на коне, бессчастный пеш;  

счастье на коне, бессчастье под конем; 

 не родись красивый, а родись счастливый;  

не родись ни умен, ни красив, а родись счаст-

лив;  

тот счастлив плут, где сыщет кривой суд и 

под. 

 Была выделена группа паремий, в которых от-

ражена точка зрения, что Счастье является резуль-

татом труда, личных заслуг человека: 

счастье у каждого под мозолями лежит;  

там счастье не диво, где трудятся нелениво;  

паши нелениво – проживешь счастливо;  

каждый человек кузнец своего счастья;  

счастье не в кошельке, счастье в руках;  

нового счастья ищи, а старого не теряй и под. 

В то же время для русского обыденного само-

сознания характерно восприятие Счастья как не-

коей непредсказуемой стихии, и, как следствие, – 

стихии ненадежной, о чем свидетельствуют следу-

ющие паремиологические единицы: 

счастье не лошадь: не везет по прямой до-

рожке;  

счастье, что трясье: на кого захочет, на того 

и нападет;  

счастье легко на помине не бывает;  

 счастье вольная пташка: где захотела, там и 

села и под; 

 счастье, что волк: обманет, да в лес уйдет; 

 счастье – вешнее ведро; 

 счастье с несчастьем двор обо двор живут;  

счастье без ума – дырявая сума; 

 мужик на счастье сеял хлеб, а уродилась ле-

беда;  

легче счастье найти, чем удержать;  

первое счастье не меняют на последнее и под. 

На фоне подобных представлений о Счастье 

вполне естественным представляется сложившееся 

у русского народа и отразившееся во «фразеологи-

ческом языке» определенное «недоверие» Счастью, 

осторожное отношение к его поискам, некое 

«предостережение» от него: 

счастью не вовсе верь,  

на счастье не надейся;  

счастью не верь, а беды не пугайся;  

счастье пытать – деньги терять; 

 не отведывай счастья, не купи коня хрома;  

счастье искать – от него бежать и под. 

Как следствие, у окружающих людей Счастье 

другого человека может вызывать негативные чув-

ства: 
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 счастливым быть, всем досадить;  

где счастье, там и зависть и под. 

Нельзя не отметить также, что Счастье в рус-

ском самосознании и фразеологической картине 

мира очень часто противопоставляется уму его об-

ладателя: 

глупому счастье, а умному бог дает; 

 счастье везет дураку, а умному бог дал;  

счастье без ума – дырявая сума;  

счастье со счастьем сойдется, и то без ума не 

разминется;  

глупому счастье, а умному напасть;  

счастье ума прибавляет, несчастье последний 

отымает; 

 мудреному и счастье к лицу) и под. 

Характерным для русского обыденного созна-

ния является противопоставление Счастья и Несча-

стья во многих случаях как сна и действительности, 

прошлого и настоящего: 

счастлив бывал, да бессчастье в руки поймал; 

 во сне счастье, наяву ненастье;  

во снах счастье, а в быль напастье и под. 

Вполне типичным в языке пословиц и погово-

рок русского народа можно считать сопоставление 

Счастья и Несчастья как неразрывного целого: 

счастье с несчастьем двор обо двор живут (в 

одних санях ездят); 

 счастье с несчастьем смешалось – ничего не 

осталось;  

счастье ума прибавляет, несчастье последний 

отымает; 

 кто в горе руки опускает, тот счастья нико-

гда не узнает и под. 

Интересен тот факт, что Счастье в русских по-

словицах и поговорках часто определяется через 

отрицательные, а не сравнительные конструкции с 

союзом «как»: 

счастье не батрак: за вихор не притянешь;  

счастье не кляп: в руки не возьмешь;  

в счастье – не в бабки: свинчаткой кону не вы-

бьешь;  

счастье не корова: не выдоить;  

счастье не конь: хомута не наденешь и под. 

Также в обыденном сознании закрепился ряд 

условий, без которых Счастье невозможно, наибо-

лее широко из них представлены такие условия, как 

дружба, общение, правда: 

счастлив тот, у кого совесть спокойна;  

неволя счастья не дает;  

седина напала, счастье пропало;  

к людям ближе, счастье крепче;  

кто дружбу водит, счастье находит;  

гость на порог – счастье в дом;  

тому будет всегда счастливо, кто пишет не-

льстиво; 

где правда, там и счастье и под. 

Была выявлена небольшая группа пословиц, в 

которых Счастье связывалось с положительными 

эмоциями: 

где счастье, там и радость;  

нет счастья, не жди и радости . 

Внутренняя форма пословицы и ее значение 

образуют единое когнитивное пространство, еди-

ную когнитивную структуру или когнитивную мо-

дель пословицы. Основой этой модели является ко-

гнитивный уровень значения и когнитивный уро-

вень внутренней формы, хранящие два разных типа 

знаний о мире.  

В результате проведенное исследования были 

выявлены как эквивадентые пословицы в русском и 

английском языках, так и пословицы не имеющие 

эквивалента в исследуемых языка. 

1. Не имеющие эквивалента в исследуемых 

языках . 

Русские Пословицы: 

У кого в чем счастье, а у свиньи в корыте 

Счастье не конь- его не зануздаешь 

Счастье без ума- дырявая сума: где найдешь, 

там и сгубишь 

Счастье разменчиво, беда встречлива 

Счастье не лошадь- не везет по прямой до-

рожке 

Счастье с бесчастьем на одних санях едут 

Английские пословицы 

Il you want to be happy for a year, plant a garden; 

if you want to be happy for life, plant a tree 

No happy time is really gone, as it leaves a special 

memory 

Happy is he whose friends were born before him 

Happiness is not a goal, a place or anything to do 

with money, it is nothing more than a state of mind 

Happiness is voyage not a destination 

 

2. Эквивалентные пословицы 

Абсолютные и частичные эквиваленты описывают 

одинаковый опыт различных культур, который вы-

ражается разными словами; примечательно то, что 

в трех языках есть похожие пословицы, которые, 

однако, нельзя перевести слово в слово: 

  

Русский язык Английский язык 

Счастье в нас, а не 

вокруг да около 

Счастья ключи в 

своих руках ищи 

Счастье не ищут, а 

делают.  

All happiness is in the mind 

 

За счастьем человек 

бежит, а оно у его 

ног лежит.  

Seeking happiness is a 

straight way to misery 

Быть на 7 небе от 

счастья 

To tread on air  

Всяк своего счастья 

кузнец 

Every man is the architect 

of his own fortune 

Не в деньгах сча-

стье 

 

Money is not a key to hap-

piness 

Money doesn't always 

bring happiness 

Храброму счастье 

помогает 

Fortune favors the brave 

 

Счастье в русском языке, несомненно, отно-

сится к сфере идеального и в сознании русского че-
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ловека закрепилось как нечто в реальности недо-

стижимое. В русской концептосфере оно находится 

где-то рядом со «смыслом жизни» и другими фун-

даментальными и непостижимыми категориями 

бытия. Именно вследствие своей принадлежности к 

«высокому» регистру русское «счастье» несёт на 

себе очень сильный эмоциональный заряд.  

Существенным различием в понимании сча-

стья у английского и русского народа можно 

назвать следующее: в английском языке чаще, чем 

в русском счастье детерминируется как обладание 

материальными благами (fortune, prosperity, etc.); в 

русском языке чаще, чем в английском счастье де-

терминируется как гармоничные отношения с окру-

жающими (любовь, дружба и под.).  

Таким образом анализ концепта «счастье» в 

русском и «happiness» английском языках указы-

вает на расхождение в языковых картинах мира. 

Хотя концепты Happiness и Счастье являются эк-

вивалентами, но каждый из них не содержит 

именно тех компонентов значения, которые явля-

ются для данного слова специфичными в том или 

ином языке. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено феномен ненадійної нарації в художньому прозовому тексті. Проаналізовано по-

няття “ненадійний наратор” та різні підходи до його визначення. Розглянуто типологію ненадійного нара-

тора, його характеристики та функції. Досліджено індикатори ненадійності наратора на матеріалі британ-

ських художніх текстів неожанру misery lit.  

ABSTRACT 

The phenomenon of unreliable narration in fiction is studied in the article. The notion “unreliable narrator” 

and different approaches to its definition are analyzed. The typology of an unreliable narrator is considered, as 

well as narrator’s characteristics and functions. The indicators of narrator’s unreliability are studied on the material 
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Упродовж останніх десятиліть у британській 

культурі активно розвивається новий жанр авто-

біографічної літератури – misery lit (mis lit, misery 

memoirs, mis mems, misery porn, trauma fiction). 

Термін misery lit вперше було використано в 

публікаціях британського журналу “The 

Bookseller” [27]. Під цим терміном, з покликанням 

на англійськомовні лексикографічні джерела [11; 

20; 21; 26], розуміємо “автобіографічні твори, у 

яких автор описує труднощі та випробування, пере-

житі в період дитинства1”. Ці оформлені в літера-

турні автобіографічні реколекції спогади зосере-

джені на зізнаннях письменників, які, переживши в 

дитинстві жахливі травми, докладно описують 

насильство в сім’ї, інцест, злидні, жорстокість, сек-

суальні домагання, алкогольну та наркотичну за-

лежність [23].  

Особливістю художніх прозових текстів нео-

жанру misery lit є дуалізм текстового адресанта: на-

ратор має подвійну сутність (це наратор-дитина й 

наратор-дорослий). Домінує в текстах цього нео-

жанру наратор-дитина, оскільки всі події представ-

лені через свідомість дитини, яка пропускає через 

своє суб’єктивне сприйняття все, що трапилось, та 

описує свої переживання. Однак наратор-дорослий 

також присутній у тексті, він додає свої коментарі 

та дає читачеві змогу його розпізнати. Наведімо 

приклади.  

Наратор-дитина: Tigs and I look at each other. 

We don’t mention the cards. We put them aside. Later, 

when I am alone, I take the card out. I look at his writ-

ing, ‘Love Daddy.’ Inside me there is a longing, a want-

ing. I want my father to love me. I want it all to be all 

right. I want ‘home’ with my mother and father, even 

though I know that it has ceased to exist [35, р. 98–99]. 

                                                           
1 Тут і далі переклад наш. – М. П. Бехта-Гаманчук. 

Наратор-дорослий: Even now I find it difficult 

to sit down to eat with my own wife and children. 
There’s a fear always at the back of my mind that I’ll 

forget myself and start shoveling food into my mouth as 

fast as I can. When I was a young man I went out for a 

meal with a girl and I have never forgotten the way she 

asked: ‘How do you get that much food into your mouth 

all at once?’ I’ve never eaten out since, not even in 

McDonald’s [33, р. 42]. 

Такий дуалізм оповідної інстанції дає підстави 

вважати наратора художнього прозового тексту 

неожанру misery lit ненадійним. Феномен 

ненадійної (зокрема гомодієгетичної) нарації пере-

буває в центрі уваги багатьох наукових розвідок 

[E. Black 2005, S. Chatman 1980, D. Cohn 2000, 

R. Gaskin 2013, T. Heyd 2011, F. Martinez-Bonati 

1981, V. Nünning 2015, D. Sperber, D. Wilson 2006, 

І. А. Бехта 2004, А. В. Жданова 2007, Ю. Й. Левін 

1998]. Більшість лінгвістів, услід за В. Бутом, 

розглядають ненадійного наратора в контексті його 

ставлення до імпліцитного автора [M. Abrams 1993, 

J. C. Anderson 1994, D. Cohn 2000, B. S. Dahiya 1992, 

S. Hadjetian 2007, S. Lanser 1981, J. Phelan 2005, 

G. Prince 2003, E. Schauber 1986]. 

М. Абрамс у “Словнику літературних 

термінів” подає таке визначення: “помилковий або 

ненадійний наратор є таким, чиї сприйняття, інтер-

претація та оцінка подій, які він оповідає, не збіга-

ються з імпліцитними судженнями та нормами, які 

маніфестує автор, і які, як очікує автор, поділятиме 

пильний читач” [5, р. 168]. Цінності ненадійного 

наратора разюче відрізняються від цінностей ім-

пліцитного автора [9, р. 149]. 

Відкидаючи риторичний підхід В. Бута, 

А. Нюннінг вважає, що ненадійну нарацію доцільно 
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тлумачити в межах когнітивної парадигми. З по-

гляду А. Нюнніга, наратор є ненадійним, якщо його 

позиція суперечить системі норм і цінностей цілого 

тексту або читача [24, р. 38]. Тобто наратор є 

ненадійним не відносно норм імпліцитного автора, 

а відносно морально-етичних норм та здорового 

глузду текстового критика/читача [24, р. 40]. 

Дж. Фелан розглядає ненадійну нарацію як 

спосіб непрямого спілкування, у якому автор ко-

мунікує зі своєю аудиторією (читачем) через посе-

редництво іншого адресанта [13, р. 9]. Відтак текст 

має двох адресантів (експліцитного та імпліцит-

ного), двох адресатів та, відповідно, дві мети. 

В. Рігган спробував проаналізувати типи 

ненадійного наратора, зосереджуючи увагу на пер-

шоособовій нарації, як на найбільш часто вжива-

ному виді ненадійної нарації. Він виокремив такі 

типи ненадійного наратора: 1) рicaro – наратор, для 

якого характерні перебільшення та хвастощі; 

2) madman – наратор, який страждає від серйозного 

психічного захворювання (шизофренія чи параноя), 

неадекватно тлумачить власні емоції, сприйняття; 

3) clown – наратор, який не сприймає оповіді серйо-

зно і веде свідому гру з умовностями, правдою та 

очікуваннями читача, спотворюючи реальність; 

4) naïf – наратор, чиє сприйняття є незрілим/обме-

женим через його точку зору; 5) liar – зрілий нара-

тор, який навмисне зображає себе у фальшивому 

світлі, часто щоб затьмарити свою ганебну по-

ведінку в минулому [31, р. 143]. Наратор художнь-

ого прозового тексту неожанру misery lit належить 

до типу naїf, оскільки через свій вік не може пра-

вильно інтерпретувати події, що відбуваються. 

Із позицій структурної та когнітивної нарато-

логії виокремлюють три типи маркерів ненадій-

ності наратора: 

 інтратекстуальні (text-internal) – непослідо-

вності на рівні оповіді та/або дискурсу, а також сти-

лістичні особливості (наприклад, вигуки, еліпсиси, 

риторичні запитання, повтори); 

 екстратекстуальні (text-external) – безпосе-

реднє апелювання до читача (наратор суперечить 

загальним знанням про світ читача або оповідає не-

можливі з погляду логіки факти); 

 паратекстуальні (paratextual) – знання чи-

тача про літературні жанри, мовні засоби, його ку-

льтурні цінності [25, р. 10]. 

Однак проблема ненадійної нарації не може 

бути вирішена лише на основі текстових даних [25, 

р. 45]. Ненадійний наратор не є структурною чи се-

мантичною характеристикою тексту, а прагматич-

ним феноменом, який не можна повністю осягнути 

без врахування концептуальних передумов/прин-

ципів читача [25, р. 45]. Необхідні прагматичні і ко-

гнітивні рамки, які беруть до уваги модель світу та 

концептуальну інформацію, яку вже має читач, та 

взаємодію між текстовою і позатекстовою інфор-

мацією [25, р. 45]. До джерел ненадійності 

Ш. Ріммон-Кенан відносить обмежені знання нара-

тора, його особисте залучення, втручання та неод-

нозначну систему цінностей [32, р. 102]. На думку 

С. Четмена, причинами ненадійності наратора мо-

жуть бути: жадібність, кретинізм, довірливість, 

психологічна та/або моральна неповноцінність, 

спантеличення й відсутність інформації, невин-

ність тощо [9, р. 233]. Найповнішу натепер таксо-

номію текстових індикаторів ненадійності худож-

нього наративу представив А. Нюннінг [8, р. 97–

98].  

Розгляньмо детальніше індикатори ненадій-

ності, виявлені у текстах неожанру misery lit як різ-

новиду літературної автобіографії.  

Характерним для наратора художнього прозо-

вого тексту misery lit є визнання своєї ненадійності 

та провали в пам’яті: 

I have spent so much of my life trying to forget 

what happened next that it has affected my ability to 

remember it well at all. Some of my memories of those 

days are incomplete or too painful to recall, while oth-

ers are terrifyingly crisp and vivid. All my recollections 

are nonetheless jumbled up like jigsaw-puzzle pieces 

that won’t stay where you put them, never allowing 

you to see the complete picture at any one time [17, 

p. 105]. 

Основним наміром наратора є використання 

проспекції для створення очікування та підозри про 

жахливі події, які з ним трапилися. Окрім цього, 

цей приклад ілюструє ненадійність наратора. У ху-

дожніх прозових текстах неожанру misery lit події 

представлені з різних точок зору – наратора-дитину 

почергово змінює наратор-дорослий, який, оповіда-

ючи свою історію, пригадує дитинство та делегує 

свої повноваження вести оповідь про нього нарато-

рові-дитині. У наведеному фрагменті наратор сам 

зізнається в ненадійності. Це ставить під сумнів 

рівень його довіри (і, відповідно, довіри автора) до 

власної пам’яті.  

Частими є звернення текстового адресанта до 

нарататора/читача та свідомі спроби скеровувати 

його співчуття, як-от: 

If you have questions about my life so far, then 

you are pretty much where I was at this point, having 

spent most of my life wishing or praying to stop bad 

things happening. I had lots and lots of questions and 

no real answers. Everything I knew or understood to be 

true always left me asking, ‘Why?’ or ‘How come?’ [17, 

p. 77]. 

Прямо апелюючи до нарататора, наратор про-

понує йому поставити себе на його [наратора] 

місце, у такий спосіб намагаючись викликати його 

співчуття.  

Ненадійність наративу misery lit також 

підтверджують розбіжності між висловленнями на-

ратора та його вчинками. Наприклад: 

I looked into her swollen eyes. I felt that Mother 

wanted the best for me. I realized that before Mother 

went into the courtroom, she had already predicted the 

outcome.  

‘I’ll be good. I’ll try real hard,’ I said, as I squared 

my shoulders like I did back in the basement years ago. 

‘I’ll make you proud of me. I’ll try my best to make you 

proud.’ 

‘That’s not important,’ Mother stated. Before she 

sent me away, she gave me a final hug. ‘Have a happy 

life’ [28, p. 60]. 
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У наведеному фрагменті наратор описує про-

щання з матір’ю після того, як її позбавили мате-

ринських прав. Він відчуває, що вона бажає лише 

найкращого для нього, та у свою чергу обіцяє жити 

достойно. Проте, це суперечить попереднім по-

відомленням наратора про ненависть до матері че-

рез завдані страждання, відсутність люблячої сім’ї: 

I had decided long ago that I’d rather live in jail 

than live one more minute with her [28, p. 31]; 

I have no home. I am a member of no one’s family. 

I know deep inside that I do not now, nor will I ever, 

deserve any love, attention or even recognition as a hu-

man being. I am a child called ‘It’. I’m all alone inside 

[28, p. 4]. 

У такій ситуації читач спантеличений: мож-

ливо жорстокість матері була лише витвором уяви 

оповідача чи оповідач-дитина хибно інтерпретував 

та перебільшував події. У такий спосіб наратор ви-

водить читача на активні позиції, скеровуючи увагу 

останнього з оповіді на дискурсний рівень нара-

тора. Використання ненадійної нарації розкриває 

метатекстуальну природу сюжету [2, с. 36]. Така ко-

мунікативна модель організовує не лише взаємодію 

автора і читача, але й процес семіозису, зображений 

в романі, коли наратор замість однозначного тлума-

чення знакового комплексу формує кілька версій 

[2, с. 35]. Говорячи про ненадійного оповідача, 

О. В. Падучева зазначає, що “завдання виявлення 

прихованого смислу оповіді автор доручає чита-

чеві”, наголошуючи при цьому, що формалізація 

подібної процедури не під силу сучасній 

лінгвістичній семантиці [4, с. 216]. 

Д. Лодж у праці “The Art of Fiction” зауважує, 

що навіть найбільш ненадійний наратор не може 

бути повністю ненадійним. Якщо все, що він 

оповідає, брехня, то це ще раз доводить те, що чи-

тачі і так знали, а саме: художній текст – це вими-

сел. Тому треба знайти змогу розрізнити правду і 

неправду у вигаданій реальності тексту, так як це 

робиться в реальному житті. В іншому випадку ху-

дожній текст втратить свою інтригу [19, р. 154]. 

Отже, враховуючи сказане вище, визначаємо 

ненадійного наратора як оповідача, який цілеспря-

мовано чи нецілеспрямовано хибно інтерпретує 

оповідь, суперечачи в такий спосіб системі норм та 

цінностей тексту або читача. Неправильне тлума-

чення подій марковане певними інтратекстовими та 

екстратекстовими індикаторами, що варіюються 

від внутрішніх суперечностей у межах дискурсу до 

непослідовностей, які виявляє індивідуальний чи-

тач залежно від його очікувань від художнього тек-

сту, фонових знань про світ, морально-етичних по-

глядів та цінностей. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті аналізуються особливості відтворення молодіжного сленгу в рамках аудіовізуального перек-

ладу американського телесеріалу “Пліткарка” українською мовою; подаються власні варіанти перекладу.  
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ABSTRACT 

The specifics of modern youth slang rendering in audiovisual translation from English into Ukrainian is being 

studied in the article (based on the American teen drama television series “Gossip Girl”); our own variants of 

translation are proposed. 

Ключові слова: аудіовізуальний переклад (АВП), молодіжний сленг, телесеріал, дублювання.  

Keywords: audiovisual translation (AVT), youth slang, television series, dubbing.  

 

У центрі уваги сучасної лінгвістики не лише 

вивчення письмової мови, але і дослідження й 

аналіз мови в живому спілкуванні. Неабиякий інте-

рес у науковців викликає вивчення різних форм не-

нормативного або такого, що відхиляється від звич-

них мовних стандартів, розмовного мовлення. Важ-

ливе місце в широкому діапазоні форм спілкування 

займають ті різновиди розмовної мови, які умовно 

визначаються як закриті, замкнуті і характеризу-

ються відносною вузькістю соціальної сфери вжи-

вання. До таких видів належать різні типи соціаль-

них і професійних жаргонів, а також мовний сленг, 

що формується на їхній основі, зокрема, мо-

лодіжний. 

Актуальність даного дослідження. Мо-

лодіжний сленг, вивченню якого було присвячено 

чимало наукових праць ([12], [13], [15], [22], [27] та 

ін.), вже протягом тривалого періоду часу, окрім 

повсякденного життя, повною мірою використо-

вується на теле- та кіноекранах, становлячи, таким 

чином, одну із найскладніших проблем для 

аудіовізуального перекладу (надалі: АВП), адже, як 

відомо, від правильного перекладу всіх складових 

твору, в тому числі і сленгової лексики, залежить 

його адекватне сприйняття реципієнтами в цілому, 

формування певного ставлення до героїв, що в 

ньому фігурують, а також до автора, який створив 

даний продукт. 

Метою статті є виявлення й аналіз особливо-

стей перекладу молодіжного сленгу в американсь-

кому телесеріалі “Пліткарка” та визначення най-

доцільніших засобів відтворення досліджуваних 

сленголексем українською мовою за умови їхнього 

невдалого перекладу. 

Матеріалом для дослідження слугував аме-

риканський молодіжний телесеріал “Пліткарка” 

(“Gossip Girl”), скрипти оригінального тексту та 

озвучення вищезгаданого серіалу українською мо-

вою, здійснене телекомпанією “Новий канал”, які у 

прикладах будуть відображені у вигляді хрономет-

ражу. 

Молодіжний сленг і особливості його пере-

кладу 

Невід’ємною рисою сучасної культурно-істо-

ричної епохи є наявність у ній такої соціально-де-

мографічної групи, як молодь, і такого мовного 

явища, як молодіжний сленг, що повністю відобра-

жає й вербалізує буття його носіїв. 

Оскільки сленг є контроверсійним явищем 

(проблемою визначення терміну “сленг” та різними 

аспектами його функціонування займалися такі до-

слідники як Балабін В. В. [1], Гальперін І. Р. [3], Хо-

мяков В.А. [17], Партрідж Е. [25] та ін.), питання 

його класифікації завжди викликало суперечки се-

ред науковців. Одним із перших поділ сленгу на 

види здійснив Судзіловський Г.О. Він виокремив 

дві групи: 1) загальновживану і загальновідому лек-

сику різного походження, що має широку сферу ви-

користання; 2) лексику, що вживається в більш-

менш вузькій сфері і пов'язана з різними соціаль-

ними групами [16, с. 26].  

Важливим чинником у творенні сленгізмів є 

спорідненість інтересів осіб, які формують різно-

вид цього ненормативного утворення, адже прак-

тично кожна група людей, яких об'єднують спільні 

інтереси, має свій особливий тип мовлення, який 

реалізується у сленгових новоутвореннях і є прита-

манним лише даній групі. За цією ознакою можна 

виділити такі різновиди сленгу за колом вживання, 

як сленг автомобілістів, комп’ютерний сленг та ін.  

Сленг є невід’ємною частиною будь-якої мови. 

Загальновідомо, що з усіх верств населення саме 

молодь найбільше підпадає під вплив усього но-

вого. Молоді люди використовують велику кіль-

кість сленгізмів, що миттєво стають популярними і 

серед старших за віком людей. Науковець Кудряв-

цева Л. О. визначає молодіжний сленг (що є сукуп-

ністю мовних засобів високої експресивної сили, 

які постійно трансформуються і використовуються 

у спілкуванні молоддю, що знаходиться у дружніх, 

фамільярних стосунках [6, с. 19]), як один із най-

продуктивніших постачальників нових сленгових 

одиниць [8, с. 226]. 

Молодіжний сленг – це окремий пласт націо-

нальної мови, що відображає певною мірою рівень 

культури, освіченості, розвитку суспільства. У наш 

час він контрольований маскультурою, під вплив 

якої потрапляють різні категорії молоді [4].  

Варто зазначити, що досить часто в сленгових 

одиницях комізм граничить із фамільярністю та 

навіть цинізмом, що може виражатися у ставленні 

до таких соціально важливих явищ, як смерть, сто-

сунки між чоловіками і жінками, проблеми батьків 

і дітей та ін. Це зумовлено тим, що явища, важливі 

з точки зору соціальних норм, часто сприймаються 

молоддю скептично. Молодь цікавить не лише 

змістовна частина формулювання, а й форма його 

подачі, стилістичне оформлення, що витікає з праг-

нення оповідача бути цікавим для слухачів [7].  

Головним завданням при перекладі сленгізмів 

є збереження та правильна передача емоційно-

експресивного забарвлення та стилістичного 

відтінку, що не завжди виконується перекладачами. 

Серед причин цього: як необізнаність перекладача 

з відповідним пластом лексики, так і наявність та-

кого важливого моменту, як те, що сленг є ненор-

мативною лексикою, яку перекладачі часто виму-

шені уникати при відтворенні вихідного тексту іно-

земною мовою, щоб у результаті переклад 

відповідав вимогам замовника. 

Аудіовізуальний переклад. Проблеми відтво-

рення сленгу іноземною мовою при аудіовізуальному 

перекладі 
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Метою АВП є відтворення мультимедійної 

продукції іноземною мовою з його адаптацією для 

іншої культури із застосуванням мультимедійних 

електронних систем. Передусім він характери-

зується взаємодією усного чи письмового тексту зі 

звуком та зображенням [19, с. 13] (власний пере-

клад). 

Порівняно з художнім або технічним перекла-

дом АВП є відносно молодою сферою наукових до-

сліджень, але попри це на сьогоднішній день він 

вже став об’єктом наукових досліджень багатьох 

учених. Зростання необхідності вивчення та теоре-

тичного обґрунтування проблеми АВП зумовлене 

такими характеристиками сучасного суспільства, 

як світова глобалізація та розширення міжкультур-

ного спілкування, з одного боку, і розвиток інфор-

маційних технологій та кіноіндустрії – з іншого. У 

дослідженнях українських науковців основна увага 

приділяється визначенню АВП, вивченню його 

видів, аналізу помилок і втрат при перекладі АВП, 

дослідженню типів міжмовної синхронії в кон-

тексті укладання реплік у перекладі художніх 

кінофільмів українською мовою ([9], [11], [5], [10]) 

та ін. Закордонні автори мають більш розширений 

діапазон досліджень, який охоплює різноманітні 

групи глядачів, стандарти для укладання субтитрів, 

культурну інтерференцію та ін. ([19], [21], [27], 

[20], [23]). 

Загальновідомо, що двома найпопулярнішими 

видами перекладу, які належать до АВП, є дублю-

вання та субтитрування. Вибір між тим чи іншим 

видом перекладу залежить від ринку збуту. 

Оскільки у фокусі нашої розвідки телесеріал, що 

був перекладений за допомогою дублювання, 

розглянемо цей тип перекладу більш детально. 

Дублювання (dubbing) – це вид міжмовного 

АВП, за якого відбувається повна заміна тексту 

мови оригіналу (вихідної мови) текстом цільової 

мови з метою демонстрування в країні, в якій мова 

оригіналу не є рідною [28] (власний переклад). 

При АВП художній твір, створений режисером 

на основі культури, безпосереднім носієм якої він є, 

змінює адресата. Саме проблема відтворення кіно-

текстів для іншомовної, іншокультурної аудиторії є 

однією з найактуальніших проблем теорії та прак-

тики перекладу. Тому цілком логічно, що одним із 

найважливіших питань, що виникають при вив-

ченні проблеми перекладу фільмів є поєднання 

відтвореної належним чином, зрозумілої для іншо-

мовного реципієнта інформації зі збереженням ре-

жисерського бачення світу, особливостей індивіду-

альної авторської мови, що втілилися у структурі 

кінотексту в цілому, в архітектоніці кожного ху-

дожнього образу, мовленні дійових осіб.  

Метою дублювання є досягнення створення та-

кого ж ефекту на аудиторію країни-реципієнта, 

який має і оригінальний АВ продукт на аудиторію 

країни, в якій він був створений. Під час адаптації 

тексту оригіналу перекладач повинен орієнтува-

тися на особливості цільової культури. Іншими сло-

вами, відбувається процес доместикації. 

Щодо безпосередньо перекладу можна ствер-

джувати, що при дублюванні наявність різних ко-

мунікативних систем – невербальної (зображення, 

музики, шуму тощо) та вербальної (усне мовлення) 

– безумовно ускладнює роботу перекладача, 

оскільки вербальна сторона тексту має бути син-

хронізована з невербальною. 

Проблема відтворення сленгу іноземною мо-

вою в АВ творах, яка – у фокусі нашого до-

слідження, є надзвичайно важливою, адже саме від 

правильності перекладу залежить як адекватне 

сприйняття твору в цілому, так і його окремих ча-

стин; формування у реципієнта певного ставлення 

до героїв твору, а також до автора, який створив да-

ний продукт. 

Як і в розмовному мовленні, в АВ творах не-

формальна лексика використовується для підви-

щення ступеня емоційно-експресивного забарвле-

ння мови героїв. У телесеріалі, обраному нами як 

матеріал для дослідження, використовується лек-

сика, властива сучасному поколінню молоді Аме-

рики, отже, в центрі уваги є саме молодіжний сленг.  

Серед основних проблем, з якими може 

зіштовхнутись перекладач при відтворенні мо-

лодіжного сленгу іноземною мовою, можна 

виділити наступні: 

- різний склад лексико-семантичних груп слів. 

Хоча і в українській, і в англійській мовах 

функціонують лексичні одиниці, що схожі за своїм 

основним значенням, однак при перекладі вони мо-

жуть мати зовсім різне експресивне забарвлення; 

 - різне лексичне значення слів через відмінні 

культурні традиції та реалії. Єдиним шляхом 

вирішення цих труднощів є пошук аналогів 

сленгізмів, мовних одиниць зниженого стилю в 

мові перекладу. В такому випадку перед переклада-

чем постає завдання відшукати не просто 

відповідник чи близьке за значенням слово, найго-

ловніше – це відшукати відповідник з точним 

емоційно-експресивним і стилістичним забарвлен-

ням [14]. 

Головне правило, яким слід керуватися при пе-

рекладі безеквівалентної лексики – це зосе-

реджувати свою увагу на контексті, в якому вжито 

певну мовну одиницю, оскільки саме він найточ-

ніше вказує на лексичне значення слова та його об-

разно-експресивний відтінок. 

Американський молодіжний телесеріал 

“Пліткарка”. Мовні особливості американського 

молодіжного сленгу 

Як зазначалося вище, сленг – це важливий 

мовний засіб, що допомагає молоді відійти від 

загальноприйнятих штампів та стандартів і 

підкреслити власну індивідуальність, що є 

психологічною необхідністю для цієї вікової групи. 

Саме молодь завжди активніше відкидає те, що 

віджило або відживає, активніше шукає нового.  

Досліджуваний нами телесеріал “Gossip Girl” 

(“Пліткарка”) – це американська телевізійна мо-

лодіжна драма, на основі популярної однойменної 

серії романів письменниці Сесилі фон Цигезар 

(Cecily von Ziegesar). Його прем'єра відбулася 17 ве-

ресня 2007 року за підтримки телеканалу “CW”. У 
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світ вийшло 6 сезонів серіалу, кожен із яких має 

різну кількість серій (від 10 до 25). Середня три-

валість серії – 40 хвилин. Фінальна серія серіалу 

вийшла 17 грудня 2012 року [31]. Український пе-

реклад отримали чотири сезони серіалу; озвучення 

було здійснене телекомпанією “Новий канал” [29]. 

Сюжет телесеріалу розвивається навколо 

життя підлітків, що мешкають в елітному районі 

Нью-Йорка та відвідують привілейовану школу. 

Окрім навчання головні герої дружать, сваряться, 

приймають наркотики, ревнують, страждають, ко-

хають, зраджують – роблять все, що властиво ге-

роям підліткових драм. Оскільки головними геро-

ями є молоді люди, телесеріал “Пліткарка” та його 

український переклад насичені яскравими лексе-

мами сучасного американського молодіжного 

сленгу.  

Як відомо, сленгізми виникають у невимуше-

ному, побутовому спілкуванні для позначення тих 

понять, що мають особливе значення в житті колек-

тиву. Молодь концентрується на власних реаліях, 

таких як зовнішність, навчання, відпочинок, 

дозвілля, розваги. Тож, на основі дослідженого ма-

теріалу нами було виокремлено декілька головних 

тематичних груп застосування молодіжного сленгу, 

що розрізняються за своїми значенням і сферами 

вживання: 

1. Велику частку молодіжного сленгу стано-

вить лексика, пов'язана з вживанням алкоголю і 

вечірками, напр., to let loose (S.2.E.19., 15.,14) – від-

риватися (С.2.Е.19., 15.,14), gig (S.2.E.24., 13.,57) – 

вечірка (С.2.Е.24., 13.,57), bombed (S.3.E.8., 20.,12) 

– п’яний (С.3.Е.8., 20.,12), kegstand (S.3.E.9., 21.,31) 

– пити пиво з бочки, стоячи догори ногами (назва 

гри/розваги під час вечірок; подано описовий пере-

клад [30] та ін.;  

2. Оскільки молодь має тенденцію вішати яр-

лики й давати прізвиська усім оточуючим, існує ве-

лика кількість сленгізмів для найменування людей 

за: 

- міжособистісними зв’язками: sidekick 

(S.3.E.3., 25.,18) – приятель [30], besties (S.4.E.3., 

40.,06) – найкращі подружки (С.4.Е.3., 40.,06), 

roomies (S.4.E.3., 40.,06) – сусідки (С.4.Е.3., 40.,06), 

wingman (S.4.E.15., 25.,38) – помічник на побаченні 

[30] та ін.; 

- родом занять: headshrinker (S.2.E.24., 4.,57) – 

психіатр (С.2.Е.24., 4.,57), wannabe Yalies (S.2.E.6., 

04.,50) – бажаючі навчатися у Йєлі (С.2.Е.6., 

04.,50) та ін.; 

- статусом: newbie (S.1.E.1., 34.,05) – новенька 

(С.1.Е.1., 34.,05), has-beens (S.4.E.3., 05.,58) – ко-

лишні зірки (С.4.Е.3., 05.,58) та ін.; 

- походженням: bridge and tunnel types 

(S.5.E.12., 20.,27) – провінціали (власний переклад) 

та ін.; 

- за окремими рисами: jailbait (S.1.E.5., 27.,15) 

– неповнолітня дівчина (за зв’язок з якою можна 

потрапити у в’язницю) [30], date rapist (S.1.E.8., 

15.,38) – донжуан (С.1.Е.8., 15.,38), badass (S.1.E.9., 

24.,15) – хуліганка [30], man-bangs (S.1.E.18., 36.,10) 

– емо-хлопчик (С.1.Е.18., 36.,10), train wreck 

(S.3.E.2., 16.,10) – халепа (С.3.Е.2., 16.,10) та ін.; 

3. Серед емоційно-забарвленої лексики, яку 

використовує молодь, – різноманітні вигуки, рито-

ричні питання, вітання й прощання: Are you high? 

(S.1.E.4., 05.,05) – Жартуєш? (С.1.Е.4., 05.,05), 

Shocker! (S.4.E.12., 12.,35) – Шок! (С.4.Е.12., 

12.,35), Cut the crap! (S.5.E.17., 31.,57) – Не мели 

дурниць! (власний переклад) та ін. 

Однією з особливостей молодіжного сленгу є 

зміна значення лексем літературної мови, що додає 

мовленню іронічного забарвлення. Нижче наве-

демо декілька прикладів із досліджуваного нами те-

лесеріалу. 

We never said we were gonna be exclusive 

(S.4.E.4., 17.,11). – Ми обітниць вірності не давали 

(С.4.Е.4., 17.,11). 

Прикметник “exclusive”, прямими словнико-

вими відповідниками якого є “особливий, ексклю-

зивний”, у виразі “to be exclusive”, згідно зі словни-

ком сленгу, може вживатися у значенні “бути в 

офіційних стосунках із кимось” [30], що й було 

відтворено контекстуальним відповідником у ви-

щеподаному прикладі.  

В іншому випадку, при використанні у мов-

ленні дієслова “to double” (словниковим еквівален-

том якого є “подвоювати”), молодь має на увазі 

“ходити на подвійне побачення” [18]: We should 

double (S.4.E.5., 04.,25). – Давайте сходимо на 

подвійне побачення (С.4.Е.5., 02.,25). 

Як вже неодноразово зазначалося, характер-

ною особливістю сленгу, надзвичайно важливою 

для молоді, є те, що його іноді дещо грубувата лек-

сика дозволяє надати мовленню певного експресив-

ного забарвлення. Сленг – це мовна категорія, що 

має величезний потенціал творення нових слів і ви-

разів. Також він є джерелом утворення синонімів. 

Сленг не лише надає синоніми літературним 

відповідникам, а й утворює синонімічні ряди в 

межах сленгової лексики, наприклад: 

to get busted (S.2.E.9., 05.,46), to get nailed 

(S.2.E.9., 14.,38), to be clocked (S.4.E.13., 28.,30) – 

бути пійманим на гарячому (власний переклад); to 

chicken out (S.2.E.22., 11.,40), to back out (S.2.E.19., 

12.,27) – відступити (власний переклад); to be 

loaded (S.1.E.7., 18.,47), to be flush with cash 

(S.6.E.9., 02.,22) – мати купу грошей (власний пере-

клад) та ін.  

Отже, молодіжний сленг є своєрідним засобом 

самовираження, що використовується молоддю для 

надання емоційного забарвлення “своїй власній 

мові”, для її урізноманітнення, для створення но-

вих, “свіжих” назв для тих слів, якими молоді люди 

користуються найчастіше в повсякденному житті.  

Особливості АВП сленгізмів у відтворенні те-

лесеріалу “Пліткарка” українською мовою 

Найбільш вдалим, на думку науковців, вважа-

ється переклад за допомогою еквівалента. Якщо у 

цільовій мові вдається віднайти прямий відповід-

ник, слово в перекладі зберігає своє значення, емо-

ційне забарвлення і не суперечить контексту. Од-

нак, оскільки сленгізми не входять до складу літе-

ратурної мови, а сленг загалом є 

найнестабільнішим шаром лексики, що постійно 
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зазнає змін, через що словники не завжди встига-

ють його зафіксувати, – прямі відповідники в різ-

них мовах знайти дуже важко.  

Досліджуючи відтворення сленгізмів українсь-

кою мовою на матеріалі серіалу “Пліткарка”, нами 

були виявлені поодинокі приклади еквівалентного 

перекладу: 

He's a deadbeat and a hypocrite (S.1.E.4., 13.,17). 

– Він лицемірний волоцюга (С.1.Е.4., 13.,17). 

У наведеному вище прикладі перекладач вико-

ристав прямий відповідник, значення якого в анг-

лійській та українській мовах, згідно з даними лек-

сикографічного джерела [18], співпадають. 

У випадку відсутності прямого відповідника, 

вдалим прийомом перекладу сленгової лексики є 

аналог. Незважаючи на велику кількість міжмовних 

запозичень, мови переважно розвиваються незале-

жно одна від одної, породжуючи свої власні вирази 

на позначення певних понять. Найчастіше, причи-

ною такого явища є метафоричний спосіб утво-

рення цих фраз. Тож при їхньому перекладі більш 

ефективним є не дослівний переклад, а пошук ана-

лога в іншій мові.  

Переклад телесеріалу “Пліткарка” надає нам 

велику кількість чудових прикладів використання 

вищезгаданого прийому: 

1) In all honesty, I did go a little out of bounds 

(S.1.E.10., 14.,50). – Якщо чесно, то я трохи перег-

нув палицю (С.1.Е.10., 14.,50). 

2) They met at a charity affair the other week and 

they've been attached at the hip ever since (S.2.E.5., 

03.,22). – Вони познайомилися на благодійній ве-

чірці і з тих пір не розлий вода (С.2.Е.5., 03.,22). 

3) Your sister just clocked us (S.4.E.13., 28.,30). – 

Твоя сестра нас засікла (С.4.Е.13., 28.,30).  

У першому прикладі вираз “out of bounds”, від-

повідно до словникового визначення, означає “та-

кий, що не є дозволеним; не виконує правила, пере-

ходить межу” [18]; тож даний варіант перекладу 

“перегинати палицю” є цілком прийнятним. У при-

кладі 2 для виразу “to be attached at the hip”, який 

за лексикографічним визначенням використову-

ється на позначення “двох людей, які постійно ра-

зом і яких окремо ніхто ніколи не бачив” [30], також 

був, на нашу думку, вірно підібраний український 

відповідник “не розлий вода”. У третьому прикладі 

перекладу вираз “to clock smb”, що використову-

ється “у неформальній лексиці і має значення 

помічати або впізнавати когось” [24], було вдало, 

на нашу думку, відтворено за допомогою дієслова, 

що належить до розмовної лексики української 

мови. 

Досить часто перекладачі намагаються знайти 

аналог серед літературної лексики. Це призводить 

до того, що обраний варіант не передає емоційного 

забарвлення, закладеного в оригінальну фразу. На-

приклад:  

The only thing lamerer than dating Dan Humph-

rey is mourning Dan Humphrey (S.2.E.1., 10.,06). – 

Єдине, що може бути гірше, ніж зустрічатися з 

Деном Гамфрі – це сумувати за ним (С.2.Е.1., 

10.,06). 

Dad, I ditched class to be with my boyfriend, so 

what? (S.3.E.15., 17.,24). – Тату, я пропустила 

уроки, аби бути з хлопцем, то й що? (С.3.Е.15., 

17.,24).  

У перекладах обох прикладів були вжиті 

відповідники із нейтральним забарвленням. Такий 

переклад передає значення лексем, проте втра-

чається їхнє емоційне навантаження. На нашу 

думку, в цих випадках варто було б підібрати 

відповідники, що належать до зниженої лексики: 

“гірше” – “відстійніше”; “пропустила” – “прогу-

ляла”. 

Як вже неодноразово зазначалося, завданням 

перекладача є вміння вирізняти знижену лексику з-

поміж іншої, адже відтворюючи сленгізми дослі-

вно, можна припуститися грубої помилки, що і де-

монструють наступні приклади перекладу телесері-

алу “Пліткарка”: 

 I can't believe Serena did this. Such a cheap shot 

(S.1.E.2., 14.,00). – Не можу повірити, що Серена 

зробила це. Такий дешевий постріл (С.1.Е.2., 

14.,00). 

Словосполучення “cheap shot”, що було пере-

кладено дослівно як “дешевий постріл”, насправді 

ж має значення “чогось неетичного, нечесного” 

[30], тому, на нашу думку, кращим варіантом пере-

кладу у даному випадку є “дешевий/брудний 

прийом”. 

У прикладі, наведеному нижче, перекладачем 

через використання дослівного перекладу була до-

пущена помилка, що призвела до повної втрати 

сенсу речення: 

I'm just going to meet her grandmother to make a 

good impression, and take off before I put my foot in 

my mouth, like I usually do (S.1.E.10., 02.,21). – Я по-

винен зустрітися з її бабусею, справити гарне вра-

ження і швиденько піти, поки я не почав пхати 

ноги в рота, як я це завжди роблю (С.1.Е.10., 2.,21).  

Вираз “to put a foot in one’s mouth” має зна-

чення “сказати щось зайве, про що можна пізніше 

пожалкувати” [30]. Дослівний переклад у вищена-

веденому прикладі є неприйнятним, оскільки ре-

чення набуває зовсім іншого значення. На нашу ду-

мку, дотримуючись особливостей сленгової лек-

сики та контексту ситуації, правильно було б 

перекласти це як: “…піти, поки я не ляпнув якоїсь 

дурниці…”. 

Нижче ми наводимо ще декілька випадків пе-

рекладацьких помилок, виявлених на матеріалі до-

сліджуваного телесеріалу, а також подаємо власні 

варіанти перекладу, що є, на нашу думку, більш до-

речними.  

No hard feelings, huh? (S.1.E.3., 12.,36). – Не 

важко? (С.1.Е.3., 12.,36). / Без образ? (Власний пе-

реклад). 

Згідно з лексикографічним джерелом, вираз 

“no hard feelings” означає “не відчувати до когось 

злості, образи” [18], тож наш власний варіант пере-

кладу, поданий вище, видається більш оптималь-

ним.  

У наступному прикладі, поданому нижче, сле-

нголексема “wingman” означає “людину, яка допо-

магає або супроводжує друга під час його намагань 
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познайомитися, спокусити особу іншої статі” 

[18], отже, варіант перекладу, запропонований 

нами, є прийнятнішим у даному випадку: 

 You realize you're the worst wingman (S.4.E.15., 

25.,38). – Ти дуже незграбно підлетів (С.4.Е.15., 

25.,38). / Гіршого помічника на побаченні годі й 

шукати (власний переклад).  

Варто зазначити про наявність непоодиноких 

випадків, коли перекладачі спрощують собі за-

вдання, користуючись прийомом вилучення, що не-

гативно відбивається на перекладі, адже, по-перше, 

фрази персонажів можуть втрачати емоційне забар-

влення, і, по-друге, через відсутність репліки, дуб-

ляж може мати паузи, що порушує головний прин-

цип “ліпсинку” – синхронізацію звукового і візуа-

льного ряду. Наприклад, в обох нижчеподаних 

прикладах переклад другого речення, в якому вико-

ристані сленгізми, відсутній:  

A woman needs to be with a man who thinks of 

only her. Anything else is a nonstarter (S.2.E.11., 

08.,19). – Дівчина має бути з тим чоловіком, який 

думає тільки про неї (С.2.Е.11., 08.,19). 

All right, and who wants to stay here and drink 

cheap beer with me? It's a no-brainer (S.3.E.2., 

33.,00). – Хто хоче залишитись тут зі мною та 

пити дешеве пиво? (С.3.Е.2., 33.,00). 

Окрім того, відсутність знання певної лексики 

може спричинити вибір невірної перекладацької 

трансформації. В нижчеподаному випадку перекла-

дач скористався калькуванням, в той час як можна 

було підібрати аналог. 

– I just thought it 

would be nice to say 

hello, maybe catch up. 

– Actually I was on my 

way out. 

– Of course. I should 

have called first. You’re 

busy with work and...  

– No, it’s just “Repo 

Man” is playing at the 

“Sunshine”. You know 

how I love Harry Dean 

Stanton. 

– Playing hooky?  

– Yeah, don't tell anyone 

(S.2.E.4., 12.,42). 

– Я думала що було б 

добре привітатися й 

поспілкуватися. 

– Взагалі я збирався 

йти. 

– Звичайно, слід було 

спершу подзвонити, 

ти ж працюєш і… 

– Ні, просто “Репо 

Мен” грає в “Про-

мені”. Ти ж знаєш, я 

обожнюю Гаррі Діна 

Стентона. 

– Той, що виконує гукі? 

– Так, не кажи нікому 

(С.2.Е.4., 12.,42). 

Контекст ситуації дає нам зрозуміти, що один 

із персонажів залишає робоче місце заради того, 

щоб піти на виступ улюбленого гурту, тож вираз, 

сказаний його співрозмовницею, – “playing hooky” 

– був використаний у значенні “пропускати, прогу-

лювати роботу, заняття в школі і т.ін” [18] і мав 

бути відповідно перекладеним. 

Також невдало було обрано прийом транскри-

бування для перекладу наступного випадку засто-

сування сленголексеми: 

Who let the hedge fund mafia in here? I thought 

matchy-matchy was over (S.1.E.5., 21.,18). – Хто пу-

стив сюди мафіозі? Я бачу цей мачо перебрав 

(С.1.Е.5., 21.,18). 

“Matchy-matchy” – це сленгізм, “який часто 

використовують модні блогери на позначення 

вбрання, усі елементи якого мають один колір, 

одну тканину, орнамент, тобто повністю співпа-

дають” [30]. Таким чином, вищеподаний варіант 

перекладу не є правильним. Навіть така незначна 

деталь може відігравати велике значення для 

сприйняття сцени фільму, тому україномовному 

глядачеві цей сленгізм можна було б передати, ви-

користавши наступний варіант перекладу: 

Я думала сіре в сіру смужку вже не в моді (вла-

сний переклад). 

Проведені вище дослідження й аналіз відтво-

рення молодіжного сленгу іноземною мовою у ра-

мках АВП американського телесеріалу “Пліткарка” 

дали змогу дійти наступних висновків: 1) переклад 

за допомогою прямого відповідника застосовується 

в поодиноких випадках; 2) у випадку відсутності 

прямого відповідника перекладач відтворює слен-

голексему за допомогою аналога; 3) при дослів-

ному перекладі сленгові слова та вирази у переваж-

ній кількості випадків повністю втрачають свій 

сенс; 4) попри наявність великої кількості можли-

вих перекладацьких трансформацій, найбільш по-

ширеним прийомом перекладу все ж залишається 

вилучення.  
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи рассматривает комментирование К. Юнгом буддийского текста, где он пытается осуще-

ствить перевод символического языка восточной интровертной культуры не только на западный экстра-

вертный, но и на язык психоанализа. 
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Понимание Другого, поиск идентичности, диа-

лог, проблемы толерантности и глобализма активно 

разрабатываются в философии, начиная с 90-х го-

дов ХХ века в целом ряде работ. Структурирование 

мира в терминах базовых областей опыта приводит 

к тому, что метафоричность мышления становится 

основой сознания. Поскольку визуальный язык как 

самостоятельный код не полностью переводим в 

лингвистический (П. Франкесталь, Ф. Сен-Мартен) 

и глубинные структуры языка фигуративны (Р. 

Арнхейм), то можно констатировать, что в языке 

выражается внеязыковой опыт, который является 

конституирующим элементом значения. Поэтому 

особенно актуальными оказались проблемы пере-

вода понятий одной философской культуры в дру-

гую. Существует «жесткая» связь процессов в мире 

с философской компаративистикой. В отличие от 

господствующей в историко-философском позна-

нии тенденции к интерпретации философского ме-

тода как следования за миром (будь то мир природы 

или мир идей), в компаративистике философия об-

ратилась к самой себе, сравнивая и сопоставляя фи-

лософские традиции, выявляя интеркультурные 

коммуникативные основы философского диалога, 

уточняя принципы историко-философского иссле-

дования.  

Компаративистика стремится выявить скры-

тые причины, определенные комплексом идей как 

возможные «образцы», «архетипы», «единицы» 

философского мышления, в различных комбина-

циях входящие в системы философов. В этом 

смысле она совпадает с деконструктивистским ду-

хом постмодернистской философской мысли, обна-

руживающим определенную искусственность гра-

ниц между разными философскими традициями. 

Философская компаративистика обращает внима-

ние на то, что всегда существовало, но приобретает 

принципиальное значение именно в современной 

ситуации множественности философских дискур-

сов. Методология, присущая компаративистике, 

способствует выявлению коммуникативного харак-

тера гуманитарного знания и тем самым утвер-

ждает диалог как норму современного философ-

ского мышления. Именно с данных позиций и пред-

лагается посмотреть на историю философии как на 

историю диалога философских культур. В первую 

очередь это касается проблемы – Восток-Запад [1, 

с. 291, 298].  

В современном мире наибольшим трансфор-

мациям подвержен исторически сложившийся об-

раз жизни и мышления, кризисом которого во мно-

гом порождена остро стоящая проблема идентично-

сти. Именно поэтому методологическое значение 

приобретают традиции и вера, национальный язык 

и культура. Носительницей национальной идентич-

ности традиционно является духовная культура, 

особенно те ее компоненты, что наиболее тесно 

связаны с мировоззрением конкретного народа. 

Следовательно, мировоззренческий характер имеет 

и современное столкновение цивилизаций Запада и 

Востока – как борьба за сознание человека, за обла-

дание «умами масс». 

В рамках концепции диалога культур мировоз-

зренческий характер современного их столкнове-

ния рассматривается и как следствие глобалист-

ских притязаний западной и восточной цивилиза-

ций, и во многом как диалог рациональной и 

иррациональной моделей мироустройства. Совре-

менный диалог культур не сводится к диалогу ре-

лигий, более того, наиболее продуктивным явля-

ется рациональный диалог, который проводится на 
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общечеловеческом рационально-логическом языке 

[2, с. 9]. 

Отсюда психоаналитическая проблематика во 

многом обусловлена попыткой анализа бессозна-

тельных психических процессов. Она ориентиро-

вана на «внутренний» мир человеческой личности. 

Эта интровертная направленность во многом тож-

дественна восточным практикам. Поэтому в психо-

анализе заключен интерес к Востоку, его религии. 

Наша цель – рассмотреть исследовательскую 

деятельность К. Юнга при его попытках осмысле-

ния восточного культурного наследия, прежде 

всего, буддизма. 

Говорить о психоанализе как о некоем едином 

течении в психологии достаточно сложно. Психо-

анализ З. Фрейда – это нечто иное, чем психоанализ 

К. Юнга или Э. Фромма. Общее у них – это призна-

ние бессознательного, или того феномена, что че-

ловеческая психика и сознание не тождественны. 

Однако что такое бессознательное (и сознание), ка-

ковы его функции, положение в структуре психики, 

каковы его связи с сознательными психическими 

процессами, каков его генезис – каждый психоана-

литик решает по-разному. 

К. Юнг, ученик З. Фрейда, отказывается от ли-

бидной направленности своего учителя при изуче-

нии человеческой психики. Психика человека не 

может иметь только один источник своего генезиса 

– Эрос, который у Фрейда близок к Танатосу. Чело-

век у Фрейда – это конкретный индивид, который 

не имеет глубинных связей с историей и всем 

остальным человечеством. Но человек – это, 

прежде всего, результат исторического развития и, 

следовательно, не находится вне человечества и его 

генезиса и развития. Генезис и целое не просто есть 

некие данности; они постоянно присутствуют и 

творят сам облик человека. Следы человека как ин-

дивида целого и как развивающегося целого мы мо-

жем обнаружить и в его психике. Это так называе-

мое «коллективное бессознательное», которое реа-

лизуется в «архетипах», психически наследуемых 

комплексах, своеобразных психических матрицах. 

Юнг так описывает «архетипы»: «Есть такие всеоб-

щие духовные предрасположенности, под кото-

рыми следует понимать своего рода формы (плато-

новские эйдосы), служащие духу образцами, когда 

он организует свое содержание. Эти формы можно 

назвать и категориями – по аналогии с логическими 

категориями… Только наши «формы» - это катего-

рии не рассудка, а силы воображения. Поскольку 

построения фантазии в самом широком смысле все-

гда наглядны, ее формы априори носят характер об-

разов, а именно типических образов, которые я по 

этой причине вслед за Августином и назвал архети-

пами… Архетипы представляют собой нечто вроде 

органов дорациональной психики. Это постоянно 

наследуемые, всегда одинаковые формы и идеи, 

еще лишенные специфического содержания. Спе-

цифическое же содержание появляется лишь в ин-

дивидуальной жизни, где личный опыт попадает 

именно в эти формы… я и охарактеризовал архе-

типы и как доминанты бессознательного. А тот 

слой бессознательной души, который состоит из 

этих повсеместно распространенных динамических 

форм, я назвал коллективным бессознательным» 

[3]. 

Коллективное бессознательное – это своеоб-

разный слой нашей психики – является не только 

родовой памятью, но и дорефлексивным способом 

постижения мира. Этот уровень психики есть про-

межуточное звено между инстинктами животного и 

сознанием современного человека. Через архетипы 

коллективное бессознательное формует нашу со-

знательность. 

Психоанализ Юнга, идущий вглубь психики, и 

открывает этот базисный слой сознательного. Кол-

лективное бессознательное и архетипы мы можем 

обнаружить не только при анализе снов или обсле-

довании психически больных пациентов, что делал 

уже Фрейд, но и комментируя более широкий пласт 

человеческой реальности: от мистических открове-

ний до символизма нашей повседневности. Именно 

поэтому Юнга заинтересовали некоторые фено-

мены восточной культуры, прежде всего, буддий-

ские и йогические практики работы с сознанием. 

Необходимо также отметить, что выход на архе-

типы возможен через символ. Изучение коллектив-

ного бессознательного, в отличие от фрейдовского 

подхода, когда в поле зрения психоаналитика попа-

дает только личностное бессознательное, дает воз-

можность обратиться к неевропейским мифам, ду-

ховным достижениям и практикам, поскольку они 

столь же опираются на единую основу. «Они, то 

есть образы глубинного бессознательного, или кол-

лективного бессознательного, имеют уже не лич-

ностную, но сверхличностную природу и присущи 

всем людям. Поэтому они обнаруживаются во всех 

мифах и сказках всех времен и народов, а равно и у 

тех индивидов, которые не имеют ни малейшего 

представления о мифологии » [3]. Следовательно, 

изучение коллективного бессознательного может 

опираться не только на историю и культурные фе-

номены Европы. 

В своей практике психоаналитика Юнг уже 

сталкивался с явлениями, которые близки к некото-

рым аспектам буддизма (например, когда одна из 

пациенток рисовала или даже танцевала мантры). 

Кроме того, изучение мистической литературы 

также показывало близость «откровений» мистиков 

аналогичным явлениям на Востоке. Но подлинный 

интерес к Востоку и попытки осмыслить и «впи-

сать» некоторые феномены в свою систему прояви-

лись у Юнга после его непосредственных контак-

тов с жизнью и учениями Востока. 

На протяжении своего творчества Юнг неод-

нократно обращался к комментированию различ-

ных восточных текстов. Речь идет о предисловиях-

комментариях к некоторым священным текстам. 

Материал, который он комментирует: мистическая 

практика.  

Следует сразу отметить, что Юнг работает с 

комментируемыми текстами довольно корректно. 

Это, кажется, просто – вписать то или иное явление 

в свою систему, труднее – постараться удержать 

этот материал в своей самобытности и одновре-
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менно постараться увидеть в нем близкое своей си-

стеме. Юнг успешно справился с этой задачей: тек-

сты, которые он комментирует, начинают «зву-

чать» по-европейски, но при этом восточная специ-

фика удерживается во многом благодаря 

изначальной установке Юнга на первичную разно-

направленность восточной и западной психики: 

«Запад всегда ищет возвышения; Восток - погруже-

ния» [3]. Эта диаметральная противоположность 

базируется на различении инверсии и экстраверсии 

двух исторически сложившихся «стилей» мышле-

ния. «Инверсия, если так можно выразиться, - это 

стиль Востока, его постоянный коллективный 

склад; экстраверсия же – стиль Запада. На Западе 

интроверсия воспринимается как аномальное, бо-

лезненное и вообще недопустимое явление… На 

Востоке же, напротив, заботливо лелеемая нами 

экстраверсия считается обольщением чувственно-

сти, существованием в сансаре, подлинной сутью 

нирваны, достигающих апогея в сумме всех челове-

ческих страданий» [3]. Именно поэтому Юнг 

предостерегает европейцев от чрезмерной увлечен-

ности мудростью Востока, особенно психическими 

упражнениями йоги, что уже в его время было до-

статочно популярно, особенно среди молодежи, то 

есть у людей с еще не совсем сложившейся психи-

кой. Полное понимание, вчувствование в восточ-

ные практики возможно лишь при полной смене це-

лей жизни: постигнуть йогу может только тот, кто 

решил провести остаток дней под деревом Бо. 

 
Рисунок 1 – Медитирующий буддийский монах 

 

Таким образом, в комментариях Юнга речь 

идет о том, чтобы помочь осуществить понимание 

европейцами восточного стиля мышления. Фило-

соф стремится показать символический ряд восточ-

ного стиля и сделать его, по возможности, понят-

ным для западного человека. Задача, естественно, 

очень сложная, но в рамках психоанализа Юнга 

вполне достижимая, ибо коллективное бессозна-

тельное едино, как едины реализующие его архе-

типы. У Юнга достигается своеобразное единство-

различие, которое можно проиллюстрировать отно-

шением христианской и буддийской мандалы: 

«Между христианской и буддийской мандалами 

имеется тонкое, однако, огромное различие. Хри-

стианин никогда не скажет по ходу созерцания: «Я 

есмь Христос», но вместе с Павлом признает: «И 

уже не я живу, но во мне Христос» (Гал.2:20). В 

сутре из «Трактата по медитации об Амитабхе» ска-

зано: «Ты узнаешь, что ты - Будда». В основе своей 

оба исповедания тождественны, поскольку буддист 

достигает этого знания, когда он уже «атман», то 

есть лишен самости. Но в формулировке содер-

жится и безграничное отличие: христианин дости-

гает своей цели во Христе, буддист узнает, что он 

Будда» [3]. 

Указанное различие между экстраверсией За-

пада и интроверсией Востока имеет много след-

ствий – это, прежде всего, роль субъекта. Западный 

стиль мышления базируется на примате субъекта, 

вследствие чего происходит изначальное разделе-

ние на субъект и объект постигаемого мира. В этом 

отношении Юнг, наверное, прав, поскольку субъек-

тивность новоевропейского мышления, начиная с 

Декарта, подчеркивалась не раз, особенно убеди-

тельно это делал М. Хайдеггер. Объективный мир 

предстает представлением перед познающим субъ-

ектом. Именно поэтому культура Запада, по мне-

нию Юнга, «внешняя культура», а цель европейца 

– всегда направлена вовне, в отличие от Востока, 

где цель полагается внутри. Восточная интенция 

стремится не упрочить субъект, а ликвидировать 

его, растворяя во всеобщем. Постижение того, что 

субъект и есть Будда, что мы в приведенном выше 

отрывке, означает не расширение познающего, точ-

нее медитирующего, а приближение к той стадии 

сознания, когда оно угасает, приближается к нир-

ване, становится частью Будды, который постига-

ется как тотальная трансценденция. 

Экстравертная ориентация Запада свидетель-

ствует о болезненности последнего. Европеец по-

пал под власть внешнего, «и он не успокоится, пока 

не заразит своей алчной неутомимостью весь мир» 

[3]. Акцент на внешнем не столь безобиден; именно 

он дает возможность манипулировать обществен-

ным сознанием и, в конечном итоге, вызывает тота-

литарные явления в ХХ веке. Именно поэтому зна-

комство и изучение мудрости Востока значат так 

много для мира: она [мудрость] говорит о судьбе 
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внутреннего мира человека, о чем забывают на За-

паде. 

Все вышесказанное целиком относится не 

только к диалогу Юнга с восточной традицией, но 

и к его комментариям буддийских текстов. Бли-

зость проблематики психоанализа и психических 

штудий буддийского канона позволяет рассматри-

вать Юнгу последние как своеобразную восточную 

психоаналитическую практику. В свою очередь, 

психоанализ на Западе – это единственное имею-

щее практическое употребление (с исчезновением 

религиозной составляющей в культуре) обращение 

к бессознательным процессам человеческой пси-

хики. 

Чтобы нагляднее представить комментатор-

скую работу философа, обратимся к конкретному 

примеру – «Психологическому комментарию к 

«Тибетской книге Великого освобождения»». 

Бессознательное есть духовная матрица и по 

своей сути является творящим началом. Оно не мо-

жет иметь никакую определенную форму, и в этом 

смысле оказывается тождественным восточному 

представлению о том, что Мировой Дух не имеет 

формы, но является местом их возникновения. Эти 

формы бессознательного не принадлежат опреде-

ленному времени и поэтому воспринимаются как 

вечные. Цель буддизма заключена в «проникнове-

нии» и «расстворении» в эти структуры бессозна-

тельного, что воспринимается в процессе медита-

ции как достижение нирваны с своеобразным ощу-

щением вневременности и отсутствием всех форм. 

Ощущение единства, которое достигается в резуль-

тате медитации, «исходит от подпорогового знания 

о всеобщей связи в бессознательном» [3]. Психиче-

ские техники буддизма используют «трансцендент-

ную функцию», которая позволяет проникать в бес-

сознательные слои психики. Отождествление с Ми-

ровым Духом сродни бессознательному; то, что 

психоаналитик достигает путем своих профессио-

нальных техник, буддисты пытаются решить, ис-

пользуя медитативные практики, которые осно-

ваны на символизации. Вехи медитативных прак-

тик могут быть истолкованы психоаналитически, 

то есть как процесс углубления в бессознательные 

слои человеческой психики, а результаты медита-

ций, в свою очередь, поддаются психоаналитиче-

скому основанию. 

Рассмотрим некоторые психоаналитические 

истолкования Юнга. Боги (это относится и к «евро-

пейским» богам) суть архетипические формы мыш-

ления и представляют собой важные формопорож-

дающие матрицы бессознательного. Но уровень бо-

гов, который в буддийской традиции не признается 

высшим уровнем, является только ступенью, кото-

рая ведет в более глубинные слои бессознатель-

ного. Они необходимы, это довольно интересный 

вывод Юнга, поскольку изначально принадлежат 

психике. Обезбоживание европейца в ХХ веке ли-

шает его важной составляющей в его психике, так 

как медитативная роль этих архетипических форм 

мышления просто ликвидируется, что негативно 

сказывается на всей психике в целом. 

Более важная ступень медитативного процесса 

– направленность на познание Единого Духа. Од-

нако этот процесс довольно сложен, ибо даже само 

желание есть сознательное, то есть мы при таком 

подходе остаемся в сфере сознания, а не вступаем в 

контакт с бессознательным. Поэтому проблема «за-

ключается не столько в удерживании от объектов 

желаний, сколько в отрешенном отношении к жела-

нию как таковому, независимо от его объекта» [3]. 

Эта цель усложняется тем, что в слоях бессозна-

тельного нет никакого противоречия, поэтому лю-

бое волевое усилие вновь отбросит нас к поверх-

ностным слоям бессознательного или опять к со-

знательным процессам. 

Каким образом возможно выйти из подобного 

затруднительного положения? Юнг говорит о спон-

танной бессознательной компенсации. Речь идет о 

ситуации, когда от проблемы скорее отказываются 

и переходят на более высокий уровень. На Востоке 

используют другой путь – через символ. Символ – 

это своего рода «переправа на другой берег», берег 

бессознательного. Различные буддийские практики 

медитации используют этот путь. 

Цель, которая достигается этим путем, приво-

дит медитирующего в глубинные области коллек-

тивного бессознательного, надиндивидуальной ос-

новы человеческой психики. Именно поэтому исче-

зает цель, поэтому буддийский текст заключает, 

что цель есть отыскание действующего, но истина 

в том, что действующего как раз и нет. 

Таким образом, мы рассмотрели комментиро-

вание Юнгом буддийских текстов, где философ пы-

тается осуществить перевод символического языка 

восточной интровертной культуры не только на 

«западный» экстравертный язык, но и на язык пси-

хоанализа. На наш взгляд, этот опыт необходимо 

учитывать хотя бы для того, что «в современных 

условиях более чем очевидна необходимость диа-

лога культур преимущественно в русле рациональ-

ного… Тем более, что одна из острейших проблем 

современности – проблема нравственности, должна 

решаться не в русле иррационального…, а в контек-

сте детерминированной единством человечества 

единой человеческой культуры» [2, с. 12]. 
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АННОТАЦИЯ 
Самодостаточность красоты – это способность женщины решать многие жизненные проблемы ис-

ключительно силой своей красоты. Основа самодостаточности красоты – унаследованное от предков вле-

чение к красивой самке как следствие стремления к продолжению рода с рождением здорового потомства. 

Испокон веков известно восхищение изолированной от других качеств женской красотой («Гений чистой 

красоты…» и пр.). Такая красота самодостаточна для выживания и успеха в жизни, она позволяет считать 

женщину образцом красоты, которому должны следовать все женщины. Физическая красота - внешнее 

отражение хорошего физического состояния женщины, ее здоровья и идеального функционирования внут-

ренних органов; поэтому красивая женщина – желаемая спутница мужчины для создания семьи и выра-

щивания здорового потомства. Согласно закону бинарной множественности, красота – лишь одно из объ-

единенного в человеке бинарного множества взаимно уравновешиваемых позитивных и негативных ка-

честв. Поэтому красота не всегда является определяющим положительным качеством реальной женщины, 

другие качества красавицы могут быть негативны и весомы. Важнейшим современным фактором является 

самореализация (реализация своих потенциальных возможностей), которая получает мощную поддержку 

от красоты. 

ABSTRACT 

Self-sufficiency of women beauty is ability to solve many problems of life solely by force of beauty. For 

centuries known admiration of isolated from the other qualities of feminine beauty ("Genius of pure beauty ..."). 

Such beauty is self-sufficient to survive and succeed in life; it allows considering a woman a "model" of beauty, 

to be followed by all women. Attracted men to beautiful woman are one of the basics of reproduction and life: 

physical beauty is external reflection of good physical condition of the person, her health and perfect functioning 

of internal organs. So beautiful woman is desired companion of men to create a family and raising offspring. But 

the beauty is just one of the qualities; in person combined many binary qualities are balanced by the positive to 

the negative. According to the law of binary plurality, self-sufficient beauty must be balanced by the opposite 

qualities. Beauty is not always the determining factor in a real-life woman; other quality beauties can be negative 

and significant. The most important factor is the self-realization (the realization of woman potential), which re-

ceives strong support from the beauty. 

Ключевые слова: красота женщины; самодостаточная красота; уравновешивание красоты; красота – 

одно из качеств; влечение к красивой женщине; красота - отражение здоровья; духовная красота; саморе-

ализация  

Keywords: beauty of woman; self-sufficient beauty; balancing beauty; beauty as one of qualities; attraction 

to beautiful woman; beauty as reflection of health; spiritual beauty; self-realization 

 

 «…. что есть красота  

И почему ее обожествляют люди? 

 Сосуд она, в котором пустота,  

 Или огонь, мерцающий в сосуде?»  

(Н. Заболоцкий). 

«…красота - …страшная сила»  

(Ф. Достоевский, С. Надсон). 

1. Истоки красоты. Биологические истоки 

красоты подчеркиваются тем, что красота – это, 

прежде всего, положительная эмоция, своеобразное 

чувство удовольствия, в том числе эстетического 

наслаждения. Это удовольствие специфично, оно 

отличается от других разновидностей удоволь-

ствий, доставляемых многими полезными и жиз-

ненно необходимыми объектами, лишенными при-

знаков красоты. В процессе эволюции живой при-

роды преобладают принципы самосохранения и 

саморазвития; они привели к появлению двух раз-

новидностей эмоций – отрицательных (человек 

стремится их минимизировать) и положительных 

(субъект максимизирует, усиливает, продлевает эти 

эмоции). Положительные эмоции, возникающие 

при восприятии прекрасного, или при его создании, 

всячески максимизируются, и в итоге красота вли-

яет на процесс эволюции живой природы. Истори-

чески постоянно подтверждающиеся преимуще-

ства определенных действий человека или создания 

им определенных (красивых) вещей, заключающи-

еся в получаемой гармонии, и пр., закреплялись в 

сознании. Считается, что таким образом мозг за-

креплял полезные нормы; причем эти нормы – не 

всегда нормы красоты, так как красота – это чаще 

«отклонение от нормы», радостная неожиданность, 

возникающая тогда, когда полученное ощущение 

превышает неосознанно прогнозируемую норму. 



SCIENCES OF EUROPE # 18 (18), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 64 

Однако вряд ли можно полагать, что красота – это 

всегда отклонение от нормы. Иногда красота – это 

совпадение с неосознанно ожидаемой нормой, не-

осознанно прогнозируемым представлением о кра-

сивом объекте или явлении. Совпадение с действи-

тельностью сложившегося в мозгу человека пред-

ставления о прекрасном и создает ощущение 

красоты. «Радостная неожиданность» может быть 

следствием первой в жизни человека встречи с пре-

красным, которое при следующем созерцании мо-

жет стать еще более прекрасным. «Прекрасное ро-

дится при переживании открытой красоты и при со-

здании пережитой красоты. В словах «прекрасное 

родится само, в соответствующий момент» поис-

тине важнее всего понять, что значит «в соответ-

ствующий момент» и как уловить этот момент, или 

лучше сказать, послание неба. Если удалось уло-

вить момент, значит, на тебя сошел дар божества 

красоты» [3].  

Красота животных играет исключительно важ-

ную биологическую роль: Ч. Дарвин отмечал, что 

«способность различным образом прельщать самку 

имеет в известных случаях большее значение, 

нежели способность побеждать других самцов в от-

крытом бою». Это важное утверждение объясняет 

отбор наиболее красивых особей и самых привле-

кательных признаков. Своеобразное объяснение 

Вл. Соловьева о внешней красоте, прикрывающей 

внутреннее безобразие, не соответствует представ-

лению о неразрывной связи красоты и целесообраз-

ности: «Космический художник знает, что основа 

животного тела безобразна, и старается всячески 

прикрыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы 

уничтожить или устранить безобразие, а в том, 

чтобы оно само сначала облеклось красотою, а по-

том и превратилось в красоту» [2]. 

Стремление «прельщать» самку обнаружива-

ется у самых разных животных У бабочек самцы 

имеют обычно гораздо более яркую, блестящую и 

разнообразную окраску верхней части крыльев, 

самки окрашены более бесцветно и монотонно. 

Следовательно, яркая окраска крыльев самцов не 

является полученным в результате отбора защит-

ным свойством, так как самцам защита нужна не в 

меньшей степени, чем скромно окрашенным сам-

кам. В то же время нижняя поверхность крыльев 

самцов окрашена защитной краской (когда они си-

дят, сложив крылья, то становятся незаметны для 

хищников, а в полете демонстрируют самкам кра-

соту своих крыльев).  

У рыб во время спаривания самцы развивают 

особую красоту формы и цвета. Соревнование в 

привлечении внимания самки доходит до того, что 

некоторые рыбы в этот период начинают петь. 

«Иногда под вечер из глубины доносятся какие-то 

необыкновенные звуки, напоминающие колоколь-

ный звон. Это поют… какие-то усатые рыбы, похо-

жие на наших сомов. Пение рыб так своеобразно и 

гармонично, притом само это явление такое оше-

ломляющее, что спустя некоторое время меня не-

вольно охватывает волнение, какое я иногда ощу-

щаю в концертном зале. Я забываю о комарах, о 

зное. Я вслушиваюсь, зачарованный, и снова пора-

жаюсь тому, сколько чудес таит этот неповторимый 

девственный лес. Как и пение рыб, вся природа 

здесь эксцентрична и необычайна». «Всякий, кому 

случалось наблюдать за любовными ухаживаниями 

улиток, не усомнится в обольстительности, прояв-

ляющейся в движениях и повадках, которыми под-

готовляется и завершается спаривание этих герма-

фродитов» (Ж.Л. Агассис). У птиц в качестве 

средств обольщения применяются красивые 

наряды и пение, а иногда и танцы, целые обряды 

ухаживания. И здесь красота иногда дороже жизни: 

отбор в угоду красоте жертвует целесообразностью 

спасения от хищника. У самцов некоторых птиц 

чрезмерно развиваются размеры крыльев, их яркая 

окраска. Самка южноафриканского вида Chera 

Progne бросает самца, если тот случайно теряет 

украшавшие его в период спаривания длинные хво-

стовые перья. Таким образом, красота форм, 

окраски и звуков, безусловно, нравится самим жи-

вотным, и совершенно не предназначена для того, 

чтобы нравиться человеку. Красота для животных 

имеет исключительное значение, если ее поддержа-

ние и совершенствование становятся основой су-

ществования вида. Красоту бабочек, птиц, рыб, 

оленей ценят бабочки, птицы, рыбы, олени. И 

только затем она выступает как красота в оценке че-

ловека. Таковы биологические истоки красоты.  

2. Эволюция красоты. Интересны исследова-

ния физического и эстетического развития чело-

века и его красоты на протяжении его истории [1, 

3]. В эпоху палеолита человек воспринимал только 

утилитарные признаки предметов и явлений. По-

этому и эстетическое восприятие женщины своди-

лось к акценту на ее детородную функцию: вся ха-

рактеристика женского тела в скульптуре перене-

сена к чрезмерно увеличенной тазовой области, 

животу и груди (рис. 1). При первобытно – общин-

ном строе, даже при низкой степени прогресса, су-

щественно ограниченной и примитивной гармо-

ничности, свободные и равные мужчины и жен-

щины были совершенны и физически, и духовно. 

Отсутствие классов, частной собственности и госу-

дарства положительно влияло на гармоничность 

развития людей. В античной Греции воспевалась 

гармония тела и духа.  
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Рис. 1. Древняя Венера 

 

В дальнейшей истории человеческого обще-

ства все больше растет негармоничность развития. 

Сначала - тяжелый труд ради пропитания полно-

стью исключает духовное развитие и физически гу-

бит тело человека. Затем – искусственная среда за-

меняет естественные природные воздействия на че-

ловека, увлечение бытовой техникой ведет к 

гиподинамии, искусство становится занятием абсо-

лютного меньшинства и уходит из жизни людей, 

физическое совершенствование тела отделяется от 

духовного и становится уделом небольшого числа 

спортсменов – профессионалов, причем это занятие 

из удовольствия превращается в работу, иногда 

опасную.  

3. Понятие красоты женщины. Красивым че-

ловеком восхищались почти во все времена, краси-

вое тело человека почти всегда вызывало самые 

восторженные отзывы. «Какое множество прекрас-

ных лиц! Как род людской красив!» (В. Шекспир); 

«Обнаженное тело кажется мне прекрасным. Для 

меня оно – чудо, сама жизнь, где не может быть ни-

чего безобразного» (О. Роден); «Красивейшие чело-

веческие тела во всех положениях, смелых до неве-

роятности – да это целый мир, перед откровением 

которого невольный холод восторга и страстного 

благоговения пробегает по всем жилам» (И.С. Тур-

генев) [3]. Это восхищение физической красотой, 

благоговение перед ней неизбежно приводило к 

мысли об экстраполяции ее на общую эстетиче-

скую красоту и к обязательности духовной красоты 

в красивом человеке. Попытки же найти человека, 

соединяющего в себе физическую и духовную кра-

соту, как правило, были неудачны. Приходилось 

создавать идеал, к которому необходимо было стре-

миться [3]. И хотя «в человеке все должно быть пре-

красно», хотя философы создают идеал «прекрас-

ного человека», «эстетического человека» [1] и по-

лагают, что он должен существовать, в 

действительности дело обстоит значительно слож-

нее. Как соотносятся физическая и духовная кра-

соты человека? Физическая красота, как считается, 

относительно самостоятельна, автономна, и по-

этому ее отношения к духовной красоте бесконечно 

разнообразны. Известна старая мудрость: «Тело и 

душа – вода и масло, сколько ни взбалтывай их – 

они остаются существовать отдельно». Подобную 

мысль высказывал И. Гёте в «Фаусте»: «Но склоня-

ется самый упрямый гордец // Перед могуществом 

красоты. // …Стара и все же не стареет истина, // 

Что красота несовместима с совестью, // И что у них 

дороги в жизни разные». Опыт человечества, запе-

чатленный в эпосе, в литературе, полон подтвер-

ждений этой, казалось бы, не очень привлекатель-

ной мысли. Зло обычно творят внешне красивые 

злодейки и злодеи, праведные же дела совершают 

люди, не выделяющиеся особой («броской») красо-

той, как своего тела, так и одежды, иногда даже 

просто некрасивые (при этом обязательно пре-

красны их глаза, зеркало прекрасной души). В связи 

с этим интересен факт, постоянно повторяющийся 

в истории человечества: шпионки (зачастую люди 

не очень высоких моральных качеств) обычно под-

бираются из числа красивых женщин. Таковы же 

требования к «женщинам легкого поведения». Про-

ницательны слова, приписываемые Гомеру: «Боги 

не даровали всего каждому, но одному – ум, дру-

гому – красу, многим – силу, немногим – grazia, 

добродетели же – редким людям» [1]. Возможно, 

это обстоятельство – еще один из признаков разно-

образия. Великие мыслители, философы, ученые не 

были физическими красавцами.  

4. Требования к красоте, хорошее функцио-

нирование органов красавицы. «Женщина – источ-

ник жизни, весь смысл ее» (Микеланджело). «Жен-

щина…она всегда перед нами. Первый осмыслен-

ный взгляд младенца ловит склоненное над 

колыбелью лицо женщины (отметим, насколько 

важна уже здесь красота лица женщины – ведь это 

первая красота, которую видит младенец). Ей – пер-

вая наша улыбка, ей - первое наше слово. Женщина 

– мать. Потом – до самой могилы женщина напол-

няет нашу жизнь. Ради нее – борьба за почести, за 

славу… Женщина – любовь. В ней и только в ней – 

все обаяние жизни. Женщина – жизнь. Нет созда-

ния совершеннее ее (женщины)» – говорит Конфу-

ций. «Внешность ее воплотила улыбки зари и дыха-

ние цветов, светлейшие яшмы и блеск драгоценней-

ших камней. Улыбка ее – колодезь счастья; свет 

глаз – мерцанье тайны жизни, а речь – пение коло-

кольчика в тишине весенней ночи. В ней символ 

вечного бытия, в не блаженство и бездна отчаяния» 

[2, 3].  
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Красота женского тела всегда была высочай-

шей эстетической ценностью, но не всегда поощря-

лась в народе: «не родись красивой, а родись счаст-

ливой» (слова из песни). К сожалению, у красавиц, 

как, впрочем, и у многих выдающихся произведе-

ний природы и искусства (самых красивых алмазов, 

скульптур, и пр.) – зачастую трагические судьбы. 

Поэтому отношение к женской красоте было 

весьма настороженным: «Человече, отврати лице 

свое от жены чужая прекрасная, не зри прилежно на 

лице ея: красоты ради женская мнози погибоша. 

Красота жены веселит сердце человека и ведет че-

ловека в жалось… отрезвися умом и отскочи жен. 

Что есть жена? Сеть сотворена, прельщающи чело-

века светлым лицом, высокою выею, очами назира-

ющи, ланитами склабящиеся, языком поющим, гла-

сом оскверняющим, словесы чарующи, ризы повла-

чающи, ногами играющи…» (из старого 

житейского поучения) [3]. 

В древней эстетике красоте женщин было уде-

лено достаточно много внимания (например, [3]). 

Сравнивая идеи многовековой давности и совре-

менные требования к женской красоте, легко убе-

диться, что многие старые мысли актуальны и сей-

час. «Три вещи белых: кожа, зубы и руки. // Три 

вещи черных: глаза, брови и ресницы. // Три розо-

вых: уста, щеки и ногти. // Три длинных: талия, во-

лосы и руки. // Три коротких: зубы, уши и ступни. 

// Три широких: груди, лоб и переносица. // Три уз-

ких: губы (одни и другие), талия и щиколотки. // 

Три полных: плечи, икры и бедра. // Три тонких: 

пальцы, волосы и губы. // Три маленьких: соски, 

нос и голова. // Всего тридцать»[3] (руки, зубы, 

губы и волосы повторяются…). Пожалуй, за не-

сколько веков изменился взгляд только на длинные 

вещи (к ним стали относить в первую очередь ноги, 

хотя этому очень важному женскому органу были 

посвящены в древности целые трактаты и основные 

параметры красивых ног остались без изменений: 

узкие щиколотки, полные бедра, стройность). Как 

цветисто выражались писатели тех веков, «…в зда-

нии, где красивы колонны (то есть женские ноги), 

не менее хороши должны быть фризы и архитравы, 

а роскошные капители изящно вылеплены и лю-

бовно отполированы до блеска». А.С. Пушкин, та-

ким образом, был далеко не первым, кто красоту 

женских ног ставил на одно из первых мест: «…Но, 

каюсь, ножка Терпсихоры прелестней чем-то для 

меня // Она, пророчествуя взгляду // Неоцененную 

награду, // Влечет условною красой // Желаний 

своевольный рой». Современные красивые губы 

женщин также стали полнее, их уже нельзя отнести 

к «узким вещам». Все остальное осталось неизмен-

ным: «…глаза, в которых помещается самое совер-

шеннейшее из наших чувств… Щеки возвышаются 

со свойственной им нежной окружностью… Рот 

окаймлен природой двумя губами, словно из отбор-

нейшего коралла, наподобие приступки вокруг пре-

краснейшего источника… Зубы прибавляют лицу 

столько красоты, изящества, обаяния… руки со 

сгибом локтей и с удивительным и необходимым 

орудием кистей, могущественных служителей ося-

зания, в которых трудно определить, чего больше – 

пользы или красоты. Грудь – два полушария, два 

холма, полные снега и роз, с двумя коронками из 

отборных маленьких рубинов на их верши-

нах…распространяют сияние»[3]. 

Были периоды в жизни человечества, когда, 

например, красота и здоровое тело смущали хри-

стиан – представителей молодой религии. Счита-

лось, что тот истинный христианин, который хочет 

попасть на небо, должен всячески сопротивляться 

всем соблазнам, обольщениям зрения, вкуса, за-

паха, не слушать гармоничную красивую музыку. 

Все прекрасное (скульптуры, картины, здания и 

пр.), будучи делом рук человеческих, достойны по-

рицания как грех гордыни и чувственности. Ранее 

христианство на первое место ставило духовность, 

при этом красота и связанная с ней чувственность 

порицались. «Да будут уста твои бледны, а не 

красны; да не будет лицо твое розово, но бледно. 

Тело твое сохраняй худощавым, а не полным» [1]. 

Римляне, эстетические идеалы которых были про-

тивоположны (у них, прежде всего, высоко оцени-

вались физические достоинства), негативно отно-

сились к этим идеям христианства: так, даже боже-

ственное происхождение Христа они подвергали 

сомнению на основе того, что он был якобы мал ро-

стом и некрасив [1].  

В настоящее время в мире есть государства, 

которые в соответствии с ортодоксальными поло-

жениями соответствующих религий не позволяют 

женщинам открывать не только лицо, но и вообще 

любую часть тела, то есть, действуют вопреки эко-

логическим законам, в частности, естественному 

отбору. «Благодаря» полностью закрытой женской 

одежде и запрещению общения с женщинами на 

улице поставлена преграда всем сенсорным контак-

там, поэтому мужчины лишены возможности 

участвовать в естественном половом отборе. Это – 

результат неэкологичных запретов, «табу», кото-

рых пока еще достаточно в разных религиях и веро-

ваниях.  

Красота множественна, но женская красота – 

это сила, перед которой отступают все другие силы: 

«Природа каждому дала: // Орлу – горбатый клюв и 

мощные крыла, // Быку – его рога, коню – его ко-

пыта, // У зайца – быстрый бег, гадюка ядовита, // 

Отравлен зуб ее. У рыбы – плавники, // И, наконец, 

у льва есть когти и клыки. // В мужчину мудрый ум 

она вселить умела, // Для женщин мудрости при-

роды не имела // И, исчерпав на нас могущество 

свое, // Дала им красоту – не меч и не копье. // Пред 

женской красотой мы все бессильны стали, // Она 

сильней богов, людей, огня и стали». (Ронсар [1]). 

Инттересно преклонение перед женской красо-

той: «Девица сущи, отроковица чудного домышле-

ния, зельною красотою лепа, бела и лицом румяна, 

очи имея черны велики, светлостью блистаяся… 

бровми союзна, млечною белостю облиянна, воз-

растом ни высока, ни низка, власы имея черны ве-

лики, аки трубы по плечам лежаху». Информа-

тивны высказывания А.П. Чехова о женской кра-

соте в рассказе «Красавицы». «Передо мною стояла 

красавица, и я понял это с первого взгляда, как по-

нимаю молнию… Красоту армяночки художник 
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назвал бы классической и строгой. Это была 

именно та красота, созерцание которой, бог весть 

откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите 

черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, 

грудь и все движения молодого тела слились вместе 

в один цельный, гармонический аккорд, в котором 

природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; 

вам кажется почему-то, что у идеально красивой 

женщины должен быть именно такой нос, как у 

Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие 

большие темные глаза, такие же длинные ресницы, 

такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые 

волосы и брови так же идут к нежному, белому 

цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; 

белая шея Маши и молодая грудь слабо развиты, но 

чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обла-

дать громадным творческим талантом… Ощущал я 

красоту как-то странно. Не желания, не восторг и 

не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяже-

лую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была не-

определенная, смутная, как сон. …И чем чаще она 

со своей красотой мелькала у меня перед глазами, 

тем сильнее становилась моя грусть… Была ли это 

зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка 

не моя и никогда не будет моею и что я для нее чу-

жой, или смутно чувствовал я, что ее редкая кра-

сота случайна, не нужна и, как все на земле, не дол-

говечна, или, быть может, моя грусть была тем осо-

бенным чувством, которое возбуждается в человеке 

созерцанием настоящей красоты…». 

Красота человеческого тела – это эстетическое 

богатство, величайшая и бесконечно разнообразная 

эстетическая ценность. Телесная красота разнооб-

разна во множестве расовых, этнических типов и 

индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и об-

щие критерии красоты, одинаковые для всех рас и 

народностей. Хотя иногда физически совершенных 

людей сравнивают с животными или растениями 

(мощный как лев, крепкий как дуб, стройная как га-

зель, или как березка, гибкая как пантера, и т.д.), 

тем не менее, красота человека существенно отли-

чается от красоты животных. Отличие это связано 

в первую очередь с прямохождением (Аристотель, 

Гален, Бюффон отмечали, что человек, прежде 

всего, отличается от животных устройством таза).  

Стройное тело, завершающееся прямо поса-

женной округлой головой – вместилищем мозга, на 

которой расположены основные органы чувств – 

выразительные глаза, нос с красиво вырезанными 

ноздрями, рот с чувствительными губами розового 

цвета и скрывающимися за ними белоснежными ря-

дами зубов («…и зубами дразня, хохотала…» (А. 

Блок), высокий лоб и красивые волосы над ним, 

уши красивого рисунка; стройный и прочный ске-

лет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, 

крепкие и подвижные в сочленениях руки и ноги, 

длинные и чувствительные пальцы на руках – таков 

человек. В то же время можно сказать, что таков 

идеал человека: в действительности природа не 

терпит однообразия, в том числе и однообразной 

красоты. Чрезвычайное разнообразие форм тела, 

его частей, лица, глаз, носа, рта, ушей, волос и пр. 

свойственны людям. Но что интересно: если путем 

совмещения фотографий разнообразных лиц ис-

ключить сугубо индивидуальные черты и сохра-

нить характерные, общие для всех лиц черты – по-

лучается «типовое» достаточно «красивое» лицо. 

Это свидетельствует о возможном наличии внут-

ренних эталонов, с которыми сопоставляется все 

воспринимаемое человеком [3].  

Каждый человек (впрочем, как и каждое выс-

шее животное, – например, обезьяна, слон и т.д.) 

имеет своеобразный центр информации и коммуни-

кации: это – его лицо. Лицо человека в отличие от 

его тела, красота которого воспринимается скорее 

как физическая, объединяет в себе духовное и фи-

зическое начала. Соотношения между духовной и 

телесной красотами лица бесконечны. Лицо чело-

века обладает способностью выражать при помощи 

мимики (богатой или ограниченной в зависимости 

от уровня интеллектуального развития) самые раз-

нообразные психофизиологические состояния.  

Лицо как носитель богатейшей информации 

является инструментом общения, при котором 

обычно человек обращен к собеседнику именно от-

крытым лицом (любая степень закрытости лица – 

черные очки, маска и пр. воспринимается нега-

тивно). Хотя в целом при общении воспринимается 

все лицо собеседника, однако, и лицо имеет слож-

ную микроструктуру и на нем выделяются глаза как 

структурный информационный центр [3]. Г. Гегель 

недаром назвал глаза «зеркалом души». Лицо мо-

жет выражать радость, печаль, сомнение, задумчи-

вость, но именно глаза являются носителями объек-

тивной эмоциональной информации. Поэтому при 

обсуждении проблем обычно хотя бы с некоторыми 

промежутками времени смотрят в глаза. Цвет глаз, 

их разрез, здоровый блеск, наличие длинных рес-

ниц, красивых бровей, даже размер зрачка и бе-

лизна глазного яблока играют существенную роль 

в восприятии лица как красивого. Существенную 

роль в общем восприятии лица играет его форма: 

круглое (что чаще свойственно женскому лицу), 

продолговатое (мужской тип). Круглое мужское и 

вытянутое женское лица воспринимаются как от-

клонения от нормы (хотя есть многочисленные 

нации именно с такими типами лиц). 

Следующим по значимости после глаз на лице 

выделяется рот, носящий более чувственный харак-

тер. Большую роль в восприятии лица играет лоб, 

форма которого весьма разнообразна - высокий или 

низкий, скошенный назад, прямой или нет, гладкий 

или покрытый морщинами. Завершают картину 

лица нос (прямой или вогнутый, горбатый, широ-

кий или нормальный, приплюснутый или сильно 

выступающий), скулы (выпуклые, нормальные, 

широкие, узкие), щеки (полные, впалые, нормаль-

ные), подбородок («упрямый», крупный, скошен-

ный назад, маленький), уши (прилегающие, отто-

пыренные, маленькие, крупные), бровные дуги (не-

заметные, нависающие и пр.). Существенную роль 

в эстетическом восприятии лица играют волосы, 

форма черепа. Надо сказать, что издавна форма ча-

стей лица увязывалась в сознании народа с эстети-

ческими характеристиками человека. Речь идет не 
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только о френологии, которая связывала форму че-

репа с наклонностями его обладателя, но и о запе-

чатленных в народном эпосе случаях, когда горба-

тый нос был у злого и властолюбивого человека, 

круглое личико и полные щечки – у красавицы, тон-

кие губы – у злой мачехи (а толстые - у простодуш-

ного и даже глуповатого человека), низко располо-

женные нависшие брови – у злого и угрюмого, ост-

рый подбородок – у лукавого и хитрого человека, и 

т.д. Не миновали этого и писатели: есть произведе-

ния, в которых предложена четкая взаимосвязь 

между отвратительным характером и некрасивой, 

уродливой формой частей лица (например, извест-

ный рассказ Бунина «Петлистые уши»).  

В то же время еще И. Кант отмечал, что «у че-

ловека с совершенно правильными чертами лица… 

лицо обычно невыразительно, так как в нем нет ни-

чего характерного, следовательно, оно скорее выра-

жает идею рода, чем специфические черты лично-

сти. Характерное в этом виде, доведенное до пре-

увеличения, то есть то, что уже наносит ущерб идее 

нормы, …называется карикатурой». В целом эсте-

тическое восприятие лица и его эмоциональность 

зависят не только от богатства мимики, уровня вос-

питания, но и от конкретных обстоятельств: повы-

шенная эмоциональность может наблюдаться на 

работе, при развлечениях; пониженная – на отдыхе, 

в незнакомой обстановке. В последние десятилетия 

наблюдается чрезмерное увлечение искусствен-

ными улучшениями лица с целью достижения его 

красоты: от разнообразной косметики и до специ-

альных операций по подтяжке кожи, изменению 

формы лица, носа, губ. Эти меры можно рассматри-

вать как обман в процессе сексуального отбора.  

Телесная (физическая) красота человека пол-

ностью воспринимается только тогда, когда она от-

крыта взору: на пляже, при спортивных занятиях, в 

бане, или в интимных условиях. В остальных слу-

чаях соответствующая одежда ограничивает вос-

приятие телесной красоты. Отметим, что, помимо 

защитных функций, современная одежда несет 

большую эстетическую информацию. В зависимо-

сти от желания человека одежда может полностью 

исключить восприятие физической красоты, может 

усилить эстетическую привлекательность тела, или 

создать более строгий и деловой его облик, но мо-

жет и повысить чувственную привлекательность. 

Чрезмерное увлечение «улучшающими» функци-

ями одежды может привести к замене естественной 

красоты здорового тела красотой модной одежды 

на далеком от идеала теле.  

Тела и лица основной массы женщин далеки от 

идеала. К тому же в старости появляются или ста-

новятся видны многочисленные недостатки орга-

низма: искривление позвоночника, выпадение во-

лос и зубов, морщины, нездоровый цвет кожи, 

опускание черт лица, неуверенная походка и пр. И 

в молодости, и в более зрелом возрасте наблюда-

ются отклонения от идеала: повышенная упитан-

ность или худоба, облысение головы, волосатость 

тела, кривизна ног, непропорциональность сложе-

ния и др.; особенно заметно отклонение от идеала 

черт лица. Но если человечество так далеко от фи-

зического совершенства, можно ли говорить о вы-

ходе человека из поля естественного отбора?  

До сих пор говорилось о внешней, физической 

красоте, но она, безусловно, является внешним от-

ражением более глубинного внутреннего состояния 

тела человека – его здоровья и идеального функци-

онирования всех внутренних органов, хорошей и 

рационально подобранной пищи, своевременного и 

правильного санирования тела, здоровой окружаю-

щей среды, в общем, хорошего психофизиологиче-

ского состояния человека. И даже от состояния 

любви – в этом состоянии благоприятно изменя-

ются некоторые внешние признаки красоты: бле-

стят глаза, розовеет кожа лица, разглаживаются 

морщины и пр.  

Глядя на гибкое и здоровое женское тело со 

здоровой кожей, густыми и блестящими волосами, 

обнимая женщину и осязая пальцами хороший тур-

гор, ощущая приятный запах здоровой кожи и све-

жее дыхание, мужчина, таким образом, получает 

достаточно полную информацию о функциониро-

вании внутренних органов, подтверждающую или 

опровергающую его выбор (может быть, страсть к 

объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыва-

нию» девушек и женщин связана хотя бы частично 

с получением такой информации? «Я немало деву-

шек щупал, много женщин в углах прижимал» 

(С.А. Есенин). Даже небольшие неблагоприятные 

изменения функций или состояния внутренних ор-

ганов негативно отражаются на физической кра-

соте. Особенно информативны состояние и цвет 

кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах тела и ды-

хания, стройность фигуры, легкость походки и ды-

хания (вспомним яркий рассказ И.А. Бунина «Лег-

кое дыхание»). По радужной оболочке глаз в насто-

ящее время прогнозируют многие болезни.  

Все сказанное выше подтверждает мысль о не-

разрывности внешнего и внутреннего строения 

тела, об органической связи физической красоты и 

внутренней целесообразности строения и функцио-

нирования органов человеческого тела. И лишний 

раз подтверждает неэкологичность искусственного 

изменения большинства параметров тела, вводя-

щего партнера в заблуждение и таким образом про-

тиворечащего естественному отбору. 

5. Духовная красота. Красота души. Веро-

ятно, «красота души» женщины – это высший дар. 

Душа – это внутренний психический мир человека, 

его сознание, которое руководит его деятельно-

стью. Поэтому «красота души» – это высоко этич-

ное, гуманное, гармоничное мышление, и его про-

явления, то есть действия, направляемые этим 

мышлением. Внутренний психический мир чело-

века, проявляющийся через движения души, непо-

средственно связан с эмоциями. Человек с гармо-

ничной душой не должен быть уникальной «белой 

вороной» среди грешных людей, он - не монах, уда-

лившийся от мира, а нормальный человек со всеми 

страстями; прекраснодушный человек, как всякий 

душевно здоровый человек, подвержен страстям, 

эмоционален. 
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Человек с красивой душой, с гармоничным 

внутренним миром, отличается особым отноше-

нием к жизни- гуманным, глубинно этичным. Воз-

можно, его мышление и действия близки к идеям 

глубинной экологии, этики эмпатии. Его прекрас-

ный внутренний мир, высоко этичное, гуманное, 

гармоничное мышление проявляются в действиях, 

в фундаментальных и обычных жизненных ситуа-

циях, в отношении к важнейшим проблемам бытия. 

Видимо, одной из важнейших характеристик та-

кого человека является его отношение к смыслу 

жизни как к реализации способностей человека. Он 

должен поддерживать наиболее полную реализа-

цию смысла жизни как раскрытие его способно-

стей, в условиях естественного окружения. Цен-

ность жизни – не только в самой жизни, но и в воз-

можности гармоничного развертывания 

способностей, в самореализации, в любви, в созда-

нии семьи, рождении и развитии детей. Великие 

личности подчеркивали смысл жизни как развитие 

способностей: «Целью человеческой жизни следует 

считать развертывание сил человека согласно зако-

нам его природы» (Спиноза).  

6. Синдром присвоения женской красоты. 

Как ничейную, так и уже принадлежащую соб-

ственнику (мужу, возлюбленному, хозяину, и пр.) 

красоту окружающие лица мужского пола стре-

мятся присвоить для использования. Это – отмечен-

ный нами «синдром присвоения» [3]. Для присвое-

ния женской красоты нет количественных ограни-

чений (известны гигантские гаремы). 

7. Негативные стороны женской красоты. 

Уравновешивающих негативных сторон красоты 

много: здесь и зависть окружающих, и физические 

посягательства на красоту (вплоть до обливания 

кислотой, а в прежние века – до заточения в тюрьму 

или сожжения), и стремление завладеть красотой, и 

желание стареющих владык купить и подчинить 

себе красоту, и неизбежные признаки старения кра-

савиц, и кражи красивых женщин с выдачей замуж 

за случайного человека, и многочисленне сложно-

сти в личной жизни, связанные, как правило, с по-

вышенными требованиями красавиц к супругу, и 

пр.  

8. Самореализация красавиц. Мысль о само-

достаточности женской красоты незримо присут-

ствует в искусстве - в литературе, живописи, скуль-

птуре, Но в соответствии с философией множе-

ственности «гений чистой красоты» далеко не 

обязательно станет (а, скорее, обязательно не ста-

нет) всесторонне развитой и духовно совершенной 

личностью. Визуальное восприятие красоты жен-

щин, которой восхищались люди (в том числе ху-

дожники, поэты, писатели, и др.) в течение веков, - 

это начало получения мужчиной нужной информа-

ции. Интересен вопрос о самодостаточности кра-

соты: необходимо ли приложение к красоте успеш-

ной деятельности, материнства, таланта, и пр., или 

достаточна физическая красота? Судя по конкур-

сам красоты, в обществе поддерживается мысль о 

самодостаточности красоты: победители конкурсов 

красоты становятся послами ООН, «лицами» фирм, 

и пр., причем их духовное совершенство далеко не 

всегда соответствует физическому. Тем не менее 

проблема самодостаточности красоты исключи-

тельно сложна, она требует углубленного анализа; 

при этом надо помнить об уравновешивании пози-

тивных и негативных качеств. В соответствии с 

этим «красавица, комсомолка, спортсменка, отлич-

ница …» - это недостижимый идеал.  

Яркие красавицы (к ним можно отнести ряд ар-

тисток, «моделей») практически никогда не были 

известны как люди высокого ума. Диалектически 

противоречивое единство физического и духовного 

в человеке – это основа человека как эстетического 

объекта. Физическую и духовную красоты чело-

века и его целесообразность рассматривают всегда 

отдельно друг от друга, совершая некую хирурги-

ческую операцию. Человек един, он органично со-

единяет в себе физическую и духовную красоту и 

целесообразность, и раздельное рассмотрение этих 

частей целого приводит к необходимости искус-

ственного расчленения, чреватого неточностью ис-

следования. 

9. Красота и любовь. Красота и любовь, – ка-

залось бы, неразделимые понятия: однако, половая 

любовь играет роль в индивидуальной жизни и, по-

видимому, не играет никакой роли в истории [2]. 

Как отмечает Вл. Соловьев, сильная любовь или 

сильная страсть: 

1. Обычно оказывается неразделенной, то 

есть не сопровождается произведением потомства; 

2. При взаимности приводит обычно к траги-

ческому конфликту, не доходя до произведения 

потомства; 

3. В счастливых случаях также остается обык-

новенно бесплодной.  

В тех же редких случаях, когда необычайно 

сильная любовь все же производит потомство, оно 

оказывается самым заурядным. Философ продол-

жает: «По теории Ромео и Джульетта должны были 

бы соответственно своей великой взаимной страсти 

породить какого – нибудь очень великого человека, 

по крайней мере Шекспира, но на самом деле, как 

известно, наоборот: не они создали Шекспира, … а 

он их, и притом без всякой страсти – путем беспо-

лого творчества. Ромео и Джульетта, как и боль-

шинство страстных любовников, умерли, не поро-

див никого, а породивший их Шекспир, как и про-

чие великие люди, родился не от безумно 

влюбленной пары, а от заурядного житейского 

брака. Управляющая жизнью человека сила, кото-

рую одни называют мировой волей, другие – бессо-

знательным духом и которая на самом деле есть 

Промысел Божий, несомненно, распоряжается 

своевременным порождением необходимых для ее 

целей провиденциальных людей, устраивая в длин-

ных рядах поколений должные сочетания произво-

дителей ввиду будущих, не только ближайших, но 

и отдаленнейших произведений. Для этого прови-

денциального подбора производителей употребля-

ются самые разнообразные средства, но любовь в 

собственном смысле, то есть исключительно инди-

видуализованное и экзальтированное половое вле-

чение, не принадлежит к числу этих средств». Вл. 

Соловьев опирается на библейскую историю как на 
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глубоко реальное произведение: он пишет, что 

даже в сложной системе средств, определивших 

рождение Мессии, для любви в собственном 

смысле не было места. И продолжает, что Соломон, 

например, родился от случайной греховной при-

хоти стареющего владыки.  

Люди разделены на мужчин и женщин (рис. 2), 

влечение которых друг к другу является основой 

продолжения рода: «Я люблю сладкое дыхание тво-

его рта, // Я каждый день восхищаюсь твоей красо-

той. // Мое желание – слышать твой прекрасный го-

лос, // Звучащий словно шелест северного ветра. // 

Молодость возвращается ко мне от любви к тебе, 

//Дай мне твои руки, что держат твой дух, // Чтобы 

я смог принять его и жить им. // Называй меня моим 

именем вечно, а мне // Без тебя всегда (чего-нибудь) 

не будет хватать» (Послание фараона Эхнатона его 

жене Нефертити на гробнице).  

Мужское и женское тела существенно отлича-

ются друг от друга (еще Цицерон писал: «…Так как 

есть два рода красоты, из которых в одном – пре-

лесть (venustas), в другом – достоинство (dignitas), 

прелесть должны мы считать принадлежностью 

женской красоты, а достоинство – мужской»).  

 
Рис. 2. Женщина и мужчина 

 

В оценке красоты, эстетическом восприятии 

человека может присутствовать чувственно – ути-

литарный аспект. Определение границ красоты, то 

есть установление отличия человека как носителя 

духовной красоты от человека – объекта утили-

тарно – чувственного отношения и от индивида – 

носителя физической красоты, дано в работе Н.И. 

Крюковского с характерным названием «Человек 

прекрасный» [1]. Н.И. Крюковский отмечает, что 

самым важным является диалектически противоре-

чивое единство физического и духовного начал. 

Выделяя для удобства анализа половой отбор из 

естественного отбора, Н.И. Крюковский отмечает 

существенное различие признаков, закрепляемых 

этими отборами: если естественный отбор закреп-

ляет те признаки, которые помогают организму вза-

имодействовать с внешней средой и другими орга-

низмами своего вида (например, ноги, зубы, шерсть 

или волосы, гениталии и пр.), то половой отбор за-

крепляет «информационные» признаки – своеоб-

разные «визитные карточки» своего вида [1]. Так 

как развитие любого организма идет по направле-

нию от простого к сложному, то и закрепляемые по-

ловым отбором признаки (называемые Н.И. Крю-

ковским вторичными) образуются на базе первич-

ных, закрепляемых естественным отбором. Однако 

вторичные признаки со временем могут стать отно-

сительно самостоятельными и противопостав-

ляться первичным. Тело человека становится носи-

телем богатейшей информации, которая иногда 

противоречит адаптационной целесообразности. 

Например, утрата волос на теле, голая гладкая кожа 

(которая приятна для мужчины), волосы на голове, 

оволосение подмышечных и лобковых областей 

(играющее у человека сугубо сигнальную роль), по-

лушаровидная форма женской груди, адресованная 

как призывный сексуальный сигнал мужчине и от-

носительно неудобная для питания ребенка, воз-

никновение розовой каймы на губах (не встречаю-

щееся у остальных приматов), и др. Отметим услов-

ность и недоказанность многих утверждений 

(форма груди – это обычная форма в животном 

мире; гладкая кожа обычна у животных, и пр.). 

И все же не до конца понятна роль естествен-

ного и в первую очередь полового отбора в закреп-

лении таких казалось бы важных признаков муж-

чины, привлекательных для женщин, как высокое 

стройное, сильное и гибкое тело, густые волосы на 

голове, длительная и устойчивая половая потенция, 

и др. Напротив, по мере эволюции и совершенство-

вания человека растет число облысевших мужчин 

(это – плата за высокий интеллектуальный потен-

циал; оставшимся на низком уровне развития пле-

менам не известны лысые). Отсутствие физических 

нагрузок и передача «силовых» функций машинам 

также ведут к физической деградации, дряблости 

мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. 

Точно так же почему-то не закрепляются очень 

важные признаки для женщин: физическая красота 

тела и лица, густота волос на голове, стройность и 

гибкость, и пр. Что это за отбор, если он так плохо 

проявляется? Почему половой отбор закрепляет 

явно негативный признак – облысение? Может 

быть, причина в том, что партнеры, участники от-

бора ведут себя не так, как предусмотрено «прави-

лами игры»? Или же отбор бинарно множествен [3]. 
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Женское тело по сравнению с мужским более 

информативно: женщина в процессе партнерства и 

отбора была «привлекающей», «зовущей» сторо-

ной. Н.И. Крюковский подчеркивает, что это обсто-

ятельство было предопределено особенностями 

эволюции: развитие мозга человека потребовало от 

женщины приспособления к рождению ребенка с 

достаточно большой головой, вследствие чего по-

надобилось расширение таза; но при этом ребенок 

рождался совершенно не готовым к самостоятель-

ной жизни, долго развивающимся вне утробы. И 

здесь рядом с женщиной постоянно нужен был 

охранник, помощник и добытчик – мужчина, кото-

рого необходимо было прочно привязать к себе.  

Н.И. Крюковский полагает (правда, без глубо-

кого обоснования), что женщина «пошла» на мно-

гое: более решительно сбросила шерстяной покров 

(как?), выработала у себя каким-то образом всесе-

зонную сексуальность (что с биологической точки 

зрения может быть даже опасно, и абсолютно от-

сутствует даже у высокоорганизованных живот-

ных), привлекательно для мужчины видоизменила 

форму груди (как?), и т.д. В результате была начата 

подготовка к новой социальной форме жизни – се-

мье, к постепенному превращению полового чув-

ства в любовь. И, что является естественной причи-

ной и следствием любви, началась подготовка к 

восприятию тела человека как прекрасного (рис. 3). 

В 1848 г. смертельно больной Г. Гейне, будучи 

в Париже, с трудом добрался до Лувра и остано-

вился перед мраморной статуей Венеры Милосской 

– расставаясь с жизнью, он расставался с красотой. 

Красота женщин часто становилась причиной мно-

гих неожиданных поступков влюбленных мужчин: 

ради любви красавицы мужчина мог пойти на отказ 

от устойчивого положения в обществе (вплоть до 

отказа от царствования), и на предательство, и на 

мошенничество, что заканчивалось полным мо-

ральным падением, и даже на суицид. Однако, 

сильная страсть – это, скорее, отклонение от 

нормы, причем наказуемое отклонение. Несколько 

неожиданна роль красоты в таком сильнейшем чув-

стве, как половая любовь. Естественно, что красота 

вызывает сильное чувство любви. Форель писал: 

«Я бы так определил идеал половой любви: муж-

чина и женщина, в силу полового влечения и гар-

монии характеров, вступают в союз, в котором вза-

имно пробуждают друг друга к социальной работе 

для человечества, и именно таким способом, что 

воспитание ближайших им существ, то есть детей, 

делают исходным пунктом всего остального.… 

Один пол так же необходим, как другой, не только 

для воспроизведения вида, но и для всякой другой 

производительной деятельности; оба эквивалентны 

и относятся друг к другу, как две половины одного 

целого, из которых каждое оказалось бы, в конце 

концов, неспособной к существованию, не будь 

другой».  

Оценки любви и красоты множественны – от 

любви к «красоте без извилин» до любви к выысо-

кодуховной красоте. «Любить иных – тяжелый 

крест, // А ты прекрасна без извилин, // И прелести 

твоей секрет // Разгадке жизни равносилен». (Б.Л. 

Пастернак). Поэт говорит о самодостаточной кра-

соте, прелести без добавки ума (без извилин). Он 

воспевает удовлетворение любовной (безусловно, 

половой) потребности красавицей с поверхност-

ным умом (в лучшем случае): Такое удовлетворе-

ние известно с древнейших времен. Сейчас есть 

много форм такой «любви» - вплоть до эскортного 

сопровождения богатых «заказчиков» во время их 

поездок. Соотношения красоты и любви множе-

ственны. И, тем не менее, часто красота женщины 

и любовь связаны тесными узами. М. Горький счи-

тал, что прекрасное родилось от любви. Хотя у него 

есть довольно грустные строки: «Любовь всегда не-

много ложь, // И правда вечно в ссоре с ней. // 

Любви достойных долго ждешь, // А их все нет – и 

создаешь // Из мяса в тряпках нежных фей». Стен-

даль полагал, что красота – это обещание счастья 

(народная мудрость поправляла классика: «с лица 

не воду пить»). Физули писал: «…любовь и красота 

– суть близнецы.…Нет красоты – любовь немного 

стоит, лишь в красоте она себя раскроет».  

 
Рис. 3. Спящая Венера 
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Есть ли общечеловеческая «норма» красоты, 

понимаемая как «совокупность наиболее общих су-

щественных признаков, присущих каждому инди-

виду»? [1]. Н.И. Крюковский считает, что если «все 

статистические закономерности основаны на том, 

что всякое нормальное явление – наиболее часто 

встречающееся, то с красотой – наоборот, красивые 

индивиды редки». Он полагает, что причина не-

определенности, размытости общечеловеческой 

нормы (красоты) в том, что в настоящее время 

жизнь человека определяется скорее социальными, 

а не биологическими законами. Здесь, видимо, ска-

залась направленность ученого на изучение (и вы-

деление) прекрасного в человеке. В действительно-

сти, конечно же, прекрасный человек – это не 

наиболее часто встречающееся явление (как, впро-

чем, и безобразный индивид). Если говорить о ста-

тистической закономерности, то ей, безусловно, в 

полной мере подчиняется эстетическая оценка че-

ловека: здесь наиболее часто встречающееся («нор-

мальное») явление, то есть человек в целом или его 

лицо, - «обычное», нормальное, ни красивое, ни 

безобразное, среднее. Прекрасное же, как и безоб-

разное – это «хвосты» распределения, уходящие в 

бесконечность и отражающие все меньшую вероят-

ность существования исключительно прекрасных, 

«прекраснейших», и, для равновесия, «безобраз-

нейших» людей и лиц.  

Однако, природа (естественный отбор) посто-

янно играет шутки с красотой и безобразностью че-

ловека: последствием свободного скрещивания и 

достигаемого этим разнообразия является то, что 

отдельные красивые части тела соседствуют с 

остальными эстетически невыразительными или 

даже безобразными. Исключительно редки (а мо-

жет быть – и пока недостижимы) случаи совершен-

ной красоты и гармоничности тела, когда все его 

элементы не просто прекрасны, а еще и гармонично 

сочетаются друг с другом. Гораздо чаще встреча-

ются отдельные красивые черты, части тела, напри-

мер, прекрасные волосы у некрасивой женщины, 

(что подчеркивали известные писатели, например, 

А.П. Чехов), красивые глаза на некрасивом лице 

(Л.Н. Толстой), прекрасное лицо и некрасивые ноги 

женщины, иногда даже – отвратительный голос у 

красавицы, и пр. История человечества полна та-

кими примерами; известна прекрасная царица, 

скрывавшая свои некрасивые ноги. Вот этих воз-

можных сочетаний красивых и некрасивых черт и 

частей – невероятное множество. Даже великий Ра-

фаэль, создавая свои шедевры, жаловался на недо-

статок красавиц в Италии, что вынуждало его соби-

рать красивые черты у многих женщин и пользо-

ваться, по его словам, «некоторой идеей».  

Может быть, именно это обстоятельство под-

черкивает непрекращающееся движение тела чело-

века к совершенству и красоте, непрекращающийся 

половой отбор, находящийся пока еще очень да-

леко от завершения, от создания более совершен-

ного прекрасного человека. С другой стороны, это 

может быть следствием ухода человека из поля 

естественного отбора.  

10. Целесообразность красоты. Целесообраз-

ность человека можно рассматривать, во – первых, 

как целесообразность строения его тела; во – вто-

рых, как целесообразность его деятельности; в - 

третьих, как целесообразность человека как вида. 

Целесообразность строения тела человека доста-

точно велика, хотя человек находится, по-види-

мому, в состоянии продолжения естественного от-

бора. В общем, тело человека целесообразно прак-

тически настолько же, насколько целесообразны 

высшие животные (разумеется, к этому надо доба-

вить целесообразность мозга и прямохождения). 

Человек устроен в полном соответствии с целесо-

образностью как приспособленностью организмов 

к условиям существования и к выполнению опреде-

ленных функций их органами: конечностей - к дви-

жению, органов чувств - к восприятию среды, и пр. 

Удивительная гармония и согласованность строе-

ния и функций органов тела человека - это обуслов-

ленное естественным отбором соответствие строе-

ния и функций организмов условиям их существо-

вания. «…довольно искусству воспевать лишь 

зримые очевидности человечьей сущности – лицо и 

тело; не менее прекрасна и совершенна в человеке, 

венце творения, его требуха: мощный желудок, 

способный переварить любую растительную и жи-

вотную пищу, великолепные легкие, насыщающие 

кровь кислородом… несравненное по выносливо-

сти человеческое сердце, позволяющее слабому, го-

лому, незащищенному существу выдержать то, что 

не под силу могучему зверю, и божественные гени-

талии, освобождающие человека от сезонной зави-

симости в продолжении рода» (Ю. Нагибин). 

Целесообразность строения и функционирова-

ния тела человека подчеркивается наличием основ-

ных жизненно необходимых систем, обеспечиваю-

щих надежное функционирование (исключительно 

надежный и невероятно резервированный мозг, за-

щищенный прочной и трещиностойкой оболочкой, 

нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие 

конечности, пищеварительная, кровеносная, мы-

шечная и др. системы). Исключительны достиже-

ния человека в интеллектуальном развитии, в раз-

нообразных физических движениях: высокая ско-

рость бега, прыгучесть, выносливость и др. 

Резервированность, «самодостаточность» челове-

ческого тела вызывают восхищение: здоровый ор-

ганизм человека успешно сопротивляется болез-

ням, на чистой и здоровой коже погибают многие 

микробы, путем постоянной тренировки суще-

ственно повышаются характеристики силы и вы-

носливости, человек успешно обучается, и даже к 

концу жизни у занимающегося умственным трудом 

человека оказывается занята информацией очень 

небольшая часть клеток мозга.  

Целесообразность человеческого организма 

далеко не беспредельна. В процессе эволюции че-

ловек пожертвовал рядом особенностей ради до-

стижения высшей цели. Лишенный защитного по-

крытия организм чрезвычайно зависим от колеба-

ний температур. Человек уже не может выжить в 

большинстве районов своего распространения без 
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жилища и одежды, без энергии и тепла; сроки вы-

живания без воды и пищи очень незначительны. Че-

ловек чрезвычайно зависим от техники, от наличия 

и использования невозобновимых ресурсов. Чело-

век подвержен некоторым опасным и даже неизле-

чимым болезням, причем по мере загрязнения окру-

жающей среды и вытеснения естественной при-

роды возможно возникновение новых опасных для 

человека микроорганизмов. 

Красота и целесообразность имеют биологиче-

ские истоки. Красота и целесообразность – порож-

дения изменчивости и отбора. Как правило, разде-

ляя эти эстетические категории, исследователи вво-

дят различные границы между прекрасным и 

безобразным в животном мире: так, Аристотель по-

лагал всех животных прекрасными: «…надо и к ис-

следованиям животных подходить без всякого от-

вращения, так как во всех них содержится нечто 

природное и прекрасное. Ибо не случайность, но 

целесообразность присутствует во всех произведе-

ниях природы и притом в наивысшей степени, а 

ради какой цели они существуют или возникли, – 

относится к области прекрасного» [2].  

11. Законы красоты. Человечество, весьма не-

равнодушное к красоте, постоянно искало «ка-

ноны» красоты, «математику» прекрасного. Еще в 

древнем Египте предлагался канон, в котором за 

единицу измерения гармоничного тела брали длину 

стопы; в другом каноне модулем была длина сред-

него пальца руки; эти модули в гармоничном теле 

должны были укладываться определенное количе-

ство раз в размере частей тела. К примеру, каноном 

Поликлета высота головы должна была уклады-

ваться в высоту тела ровно восемь раз. Д. Хей по-

строил свой канон на основе музыкального ак-

корда, при этом гармоничное тело мужчины соот-

ветствовало мажорному аккорду, а женское – 

минорному. Попытки втиснуть законы прекрасного 

в жесткие формулы, границы не прекращаются до 

сих пор; они не закончились никакими результа-

тами, что вполне закономерно. Понятие прекрас-

ного неотделимо от всех других эстетических ха-

рактеристик, оно не может быть идеализировано 

(см. суждение И. Канта о совершенно правильных 

чертах лица), оно носит к тому же во многом инди-

видуальный характер. По мере роста контактов 

между разными расами общечеловеческая норма 

красоты расширяется. Вырабатываются и более об-

щие понятия «стандартной» красоты, чему способ-

ствует пропаганда производителей товаров и услуг. 

Обычно эта пропаганда носит характер искусствен-

ного улучшения восприятия лица и тела, что нельзя 

признать целесообразным.  

Идеальная концепция красоты опирается на 

вечный идеал абсолютной красоты Платона, к ко-

торому человек должен стремиться всю жизнь. Он 

должен восходить от красоты тела – к красоте 

души, от нее - к красоте нравов и обычаев, далее – 

к красоте наук, от нее – к вечной и божественной 

красоте. Заметна связь идеала Платона с постоян-

ной самореализацией, восхождением. Эта красота 

придаст человеку божественную силу познания. 

Именно вечность, неизменность красоты оказывает 

большое влияние на человеческую культуру, так 

как она вселяет уверенность в вечности красоты. 

В мире есть страна с особо глубоким отноше-

нием к красоте – Япония. Интересны традиционные 

множественные японские понятия красоты: - саби - 

это естественная красота любого временно суще-

ствующего природного объекта со следами воз-

раста - старого дерева, замшелого камня и пр.; - 

ваби - это утилитарная красота обыденных вещей - 

домашней утвари (лопаточка для риса, бамбуковая 

подставка для чайника и пр.); - сибуй - это красота 

естественности и простоты (например, кинжал, у 

которого лезвие без каких-либо украшений, а ручка 

- с украшениями); - юген - красота и прелесть неза-

вершенности, недоговоренности. В соответствии с 

этим основные категории японской эстетики: ёэн – 

очаровательный, обворожительный; югэн – сокро-

венный, таинственный, скрытая суть вещей; ёдзё – 

недосказанность, то, что подразумевается. Имеется 

красота непостоянства (мудзе-но би), рождающа-

яся сама по себе в соответствующий момент, кото-

рый важно уловить - «фурю» (сочетание ветра «фу» 

и течения, потока «рю», движения, энергии). В пре-

красном («фурю») и при открытии существующей 

красоты, и при переживании открытой красоты, и 

при воссоздании прежней красоты, самое важное – 

уловить то, что «рождается само по себе в соответ-

ствующий момент», или, может быть, лучше ска-

зать – на тебя сошел дар божества красоты (би – но 

ками) [3]. Есть красота «аварэ» - восторг перед тем, 

что открывается взору. Есть красота невидимого, 

сокрытого, таинственного («югэн»). Интересна 

красота покоя «фуга». Через приобщение к красо-

там, через слияние с красотой достигается высшее 

состояние духа – просветленности, озарения («са-

тори»).  

Исторический опыт свидетельствует, что на 

протяжении многих веков человечество вырабо-

тало общие эстетические оценки красоты. Имеются 

объекты, созданные в разное время и в различных 

странах, и всеми оцениваемые как прекрасные: 

Тадж-Махал, скульптуры Микеланджело, рисунки 

Леонардо до Винчи, гравюры Дюрера, трагедии 

Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии Бетховена. 

Представители различных культур приходят к оди-

наковым выводам о красоте демонстрируемого им 

объекта, что свидетельствует о сходстве управляю-

щих и организующих механизмов сознания, о био-

логических истоках красоты. Ощущение красоты 

возникает тогда, когда согласованная работа пра-

вого и левого полушарий приводит к «оптималь-

ному самовознаграждению». «Такое переживание – 

это самовознаграждение сознания за постижение и 

создание порядка; оно поощряет и стимулирует 

наши творческие усилия, активизируя нашу па-

мять, оформляя мечты и открывая простор вообра-

жению» [3]. 

Как полагают английские исследователи, в 

процессе «статистического научения», с помощью 

многочисленных мимолетных впечатлений, накоп-

ляемых и объединяемых в памяти, могут формиро-

ваться «эталонные» образцы красоты человека [3]. 
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Многие оценки красивого человеческого тела обу-

словлены, возможно, филогенетически. Это отно-

сится к мужским, женским и даже детским телам. 

Так, например, ребенку в сопоставлении с взрос-

лым свойственны более высокий выпуклый лоб, 

больший размер головы по сравнению с тулови-

щем, слабее выступающие челюсти, пухлые щеки, 

более тонкие черты лица. Эти признаки заметны у 

многих животных, в том числе у детенышей чело-

векообразных обезьян, они «запускают» покрови-

тельственное родительское поведение. Обнаружена 

положительная корреляция между привлекательно-

стью женщин и наличием у нее черт педоморфизма 

(детоподобия), неонатальных (свойственных ма-

леньким детям) особенностей. Эстетическое пред-

почтение мужчины отдают женщинам, сочетаю-

щим половые признаки зрелой самки и детоподоб-

ное лицо. Возможно, половой отбор постепенно 

закрепляет эту особенность [3], хотя выявленным в 

результате проводимых в последние десятилетия 

конкурсов красоты «эталоном» красивого женского 

лица чаще становится удлиненное лицо с несколько 

«мужского» типа черепом, крупными чертами и 

большим ртом.  

В представлении о физической красоте жен-

ского тела соревнуется несколько тенденций: с па-

леолитических времен стандартом красоты была 

толстая фигура с массивным задом и большой гру-

дью (Венера Виллендорфская), являющаяся олице-

творением здоровья и деторождения (кстати, недав-

ние исследования подтвердили мысль, что для рож-

дения здорового ребенка женщина должна иметь 

некоторые запасы жира на теле); второй идеал – 

греческий (богиня Афродита), гораздо более строй-

ная и пропорционально сложенная женщина. До 

сих пор сохраняются некоторые предпочтения из 

черт этих двух идеалов: так, у бушменов и готтен-

тотов тип Венеры Виллендорфской – это обычные 

расовые особенности взрослой женщины. В то же 

время подчеркивание с помощью соответствующей 

одежды выпуклости ягодиц и создание более вы-

пуклой искусственной груди – это особенности со-

временной красоты. Первобытный человек видел в 

женщине прежде всего самку с функцией деторож-

дения, что и концентрировало, как считают иссле-

дователи, его взгляд (выразившийся в форме скуль-

птуры) на области живота и таза. Это, видимо, су-

губо утилитарные биологические истоки красоты. 

В настоящее время искусственно создаваемые 

«идеалы» женской красоты часто не имеют ника-

кого отношения к биологии женщин, а связаны с 

колебаниями моды: в этом сезоне – модны худые 

блондинки (и наиболее подверженная действию ре-

кламы часть начинает резко худеть и перекраши-

ваться), и т.д. В соответствии с рекомендациями 

природы необходим переход на биологические ис-

токи красоты, не связанные с модой (такими ее 

негативными уклонениями, как бодибилдинг, пол-

ностью искусственно увеличенная женская грудь, и 

пр.). 

 

Заключение. Физическая красота женщины - 

внешнее отражение здоровья и идеального функци-

онирования внутренних органов; поэтому красивая 

женщина – желаемая спутница мужчины для созда-

ния семьи и выращивания здорового потомства. Но 

красота – лишь одно из объединенного в человеке 

бинарного множества взаимно уравновешиваемых 

позитивных и негативных качеств. Самодостаточ-

ная красота не является определяющим положи-

тельным качеством красивой женщины. Важней-

шим современным фактором является реализация 

потенциальных возможностей, которая получает 

мощную поддержку от красоты. Особо интересен 

идеал абсолютной красоты Платона: он должен 

восходить от красоты тела – к красоте души, от нее 

- к красоте нравов и обычаев, далее – к красоте 

наук, от нее – к вечной и божественной красоте. За-

метна связь идеала Платона с постоянной самореа-

лизацией красивой женщины. 
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