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BIOLOGICAL SCIENCES 

 

NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION IN 
CONDITIONS OF GRAVITATIONAL UNLOADING  

 

Koryak Yu.A. 

Ph.D., Dr. Sci., Department of Sensory-motor Physiology and Countermeasures,  

Laboratory of Gravitational Physiology of Sensory-motor system, State Scientific Center of the Russian 

Federation  Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

ABSTRACT 
Background. The purpose of the present study is to quantitatively describe the relationships between joint 

angles and muscle architecture of human triceps surae [medial (MG) and lateral (GL) gastrocnemius and soleus 

(SOL) muscles] after 7 d of «dry» water immersion (DI) with use neuromuscular electrical stimulation (NMES). 

Methods. Six healthy young men subjects participated in this study. During DI, subjects performed NMES muscle 

groups of both lower extremities. NMES continued for 6 d, during which daily 5 d on end (from Monday to Friday 

inclusive) including one day of rest (Saturday). Before and after DI with NMES, а internal architecture (lengths 

and angles of fascicles, and muscle thickness) of human triceps surae were determined. The triceps surae muscle 

architecture was measured in vivo by use of B-mode ultrasonography. The ank1e was positioned at 15 dorsiflexion 

(15 ) and 0, +15, and +30  p1antar flexion, with the knee set at 90 . At each position, longitudina1 u1trasonic 

images of the MG, LG, and SOL were obtained whi1e the subject was re1axed (passive). Result. Before DI in the 

passive condition, fascic1e 1engths changed from 36, 47, and 39 mm (ankle, 15 ) to 27, 31, and 28 mm (ankle, 

+30 ); pennation angle changed from 31, 20, and 23  to 49, 29, and 34  for MG, LG, and SOL, respective1y. 

After DI with by NMES in the passive condition, fascic1e 1engths decreased by 16, 37, and 24 %; pennation angle 

increased by 38, 35, and 34 % for MG, LG, and SOL, respective1y. In conclusion, from the present results it was 

suggested that the architecture of the triceps surae is considerably different, possibly reflecting their functional 

roles. Changes in pennation angles and fibre length after DI with by NMES, suggesting that muscle architecture 

does change remarkably bу muscle atrophy. Decreases in muscle thicknesses in leg muscles were not prevented 

bу the present exercise protocol, suggesting а need for specific exercise training for these muscles. These findings 

suggest that rapid muscle architecture remodeling occurs in lower limb in humans, with changes occurring within 

of unloading of the musculoskeletal system. These adaptations might protect from a larger loss of muscle force. 

Keywords: ultrasonography, “dry” water immersion, neuromuscular electrical stimulation, muscle architec-

ture, skeletal muscle, lengths and angles of fascicles 

 

I. Introduction 

A number of studies have indicated that sudden 

exposure to microgravity environment causes a de-

crease in the tone of the skeletal muscles [Kakurin et 

al., 1971; Kozlovskaya et al., 1984], reduction of muscle 

strength [Cherepakhin & Pervushin, 1970; Grigor'yeva 

& Kozlovskaya, 1985; Koryak, 1998; 2002], perceptual 

and coordination disorders in the neuromuscular systems 

[Ross et al., 1984; Grigor'yeva, Kozlovskaya, 1985; 

Kirenskaya et al., 1985], shift of the spinal reflex mech-

anisms [Cherepakhin, Pervushin, 1970; Kozlovskaya et 

al., 1982], and degradation of joint position sense 

[Bock, 1994]. It is accepted that the major factor re-

sponsible for all of these changes is the sudden elimi-

nation of the proprioceptive information from the mus-

cle and tendon in response to absence of load-bearing. 

Gravitational loading appears to be necessary for the 

maintenance of human lower limb skeletal muscle size 

and force [Kawakami et al., 2000; Koryak, 2001]. Stud-

ies simulating microgravity have shown that exercise 

countermeasures can attenuate, but not completely pre-

vent the loss of muscle mass and force [Kawakami et 

al., 2001; Koryak, 2001]. The muscle groups most af-

fected by exposure to microgravity appear to be the an-

tigravity extensors of the knee and ankle [Akima et al., 

2001]. Among these, the plantarflexors seem to be the 

most affected [Akima et al., 2000], likely due to their 

greater mechanical loading under normal gravitational 

conditions. Most notable after exposure to microgravity 

is a disproportionate loss of force as compared to that 

of muscle size [Akima et al., 2000; Kawakami et al., 

2001], indicating that factors other than atrophy con-

tribute to muscle weakness. The internal architecture of 

a muscle is an important determinant of its functional 

characteristics (force–velocity relationships, force–

length, and maximum isometric force [Gans, Bock, 

1965; Lieber, Frieden, 2000].  

The purpose of the present study is to quantita-

tively describe the relationships between joint angles 

and muscle architecture of human triceps surae [medial 

(MG) and lateral (GL) gastrocnemius and soleus (SOL) 

muscles] after 7 d of «dry» water immersion (DI) with 

use neuromuscular electrical stimulation (NMES). 

II. Methods 

Participants. Six healthy men aged 20 to 24 years 

(22.3 ± 0.6) volunteered to participate in the present 

study. Their average height and mass were 

1.78 ± 0.4 m, and 78.3 ± 3.4 kg (means ± SD), respec-

tively.  

Six of the subjects had a significant lower limb in-

jury within the previous 5 yr, had inflammatory condi-
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tions or hypertension, and had performed weight train-

ing. Selection of subjects was based on a screening 

evaluation that consisted of a detailed medical history, 

physical examination, complete blood count, urinaly-

sis, resting and cycle ergometer electrocardiogram, and 

a panel of blood chemistry analysis, which included 

fasting blood glucose, blood urea nitrogen, creatinine, 

lactic dehydrogenase, bilirubin, uric acid, and choles-

terol. All of the subjects were evaluated clinically and 

considered to be in good physical condition. No subject 

was taking medication at the time of the study, and all 

subjects were nonsmokers. 

Subjects were fully informed details and possible 

risks of the protocols and aim of the study before sign-

ing a written, informed consent form. All subjects gave 

written informed consent before the study, which was 

approved by the Human Research Ethics Committee 

within the Russian National Committee on Bioethics of 

the Russian Academy of Sciences and was in compli-

ance with the principles set forth in the Declaration of 

Helsinki.  

«Dry» water immersion. To simulate micrograv-

ity the DI model has been used as described bу Shul-

zhenko and Vil-Villiams (1976). Each subject was po-

sitioned horizontally in а special bath оn fabric film that 

separated him from the water. During DI, the subjects 

remained in a horizontal position (a angle which make 

the body and horizontal line, e.g. 5  head-up position) 

continuously for all including excretory function and 

eating (Figure 1). The water temperature was constant 

(33.4 C) and maintained automatically at this level 

throughout the experiment. The duration of the DI was 

7 days. А nursing staff was present for subjects' trans-

portation, maintenance of hygiene including toilet and 

shower, provision of food and medical care, as well as 

support of subjects' needs within the constraints of the 

protocol. The subjects were supervised 24 hd-1.  

Functional electrical stimulation “Dry” elec-

trodes (Ltd. “Axelgaard”, USA) are placed оn the skin 

above the quadriceps femoris muscles, the hamstrings, 

the tibialis anterior, the peroneal, and the triceps surae 

muscles (Figure 1). The synchronous stimulation of an-

tagonistic muscle groups prevents unwanted joint 

movements. The NMES is performed during 3 hours 

per day with 1 s « оn » and 2 s « off » trains and a fre-

quency of 25 Hz and amplitude of stimulus up to 45 V 

for training. Used biphasic rectangular by 1 ms pulse 

width. The electrical stimulus was provided by the 

“STIMUL LF-1” stimulator (Russia). The NMES of 

muscles of the examinee was carried out directly in a 

bath.  

Ultrasound scanning 

Joint position settings and torque measurement. 

Each subject’s right foot was firmly attached to an iso-

kinetic dynamometer («Byodex», USA) (Figure 2). The 

ankle joint was fixed at 15  dorsiflexion ( 15 ) and 0 

(neutral anatomic position), + 15 , and + 30  plantar 

flexion. The knee joint was positioned at 60 . Thus the 

following measurements were performed in 12 condi-

tions. In each condition, the subject was asked to relax 

the plantar flexor muscles (passive condition), and pas-

sive plantar flexion torque was recorded from the out-

put of the dynamometer by a computer. We assumed 

that there was no muscle activity in the passive condi-

tion. 

Measurement of lengths, and angles of fascicles, 

and thickness muscle. Fascicular lengths and pennation 

angles of human the triceps surae were measured 

in vivo from sonographs taken during rest (passive) 

(Figure 2). Longitudinal sectional images of human the 

triceps surae were obtained using a B-mode ultrasound 

apparatus («SonoSite MicroMaxx», USA) with a lin-

ear-array probe (45-mm, 7.5 MHz wave frequency, 

HFL-38x, SonoSite MicroMaxx, USA).  

The probe fixed to the skin using elastic tapes. The 

probe was coated with, а water-soluble transmission gel 

to provide acoustic contact without depressing the der-

mal surface. During scanning, the pressure of the trans-

ducer on the skin was minimized to prevent muscle 

compression. The transducer was aligned in the direc-

tion of the muscle fascicles; appropriate orientation was 

achieved when muscle fascicles could be traced clearly 

across the ultrasound image. Ultrasound images were 

stored on computer memory of the apparatus. Longitu-

dinal ultrasonic images of the triceps surae [medial 

(MG) and lateral (LG) gastrocnemius and soleus (SOL) 

muscles] were obtained at the proximal levels 30 % 

(MG and LG) and 50 % (SOL) of the distance between 

the popliteal crease and the center of the lateral malle-

olus. Each level is where the anatomic cross-sectional 

area of the respective muscle is maximal (Fukunaga et 

al., 1992). At that level, mediolateral widths of MG and 

LG were determined over the skin surface, and the po-

sition of one-half of the width was used as a measure-

ment site for each muscle. For SOL, the position of the 

greatest thickness in the lateral half of the muscle was 

measured at the level mentioned above. 

The length of fascicles ( Lf ) across the deep and 

superficial aponeurosis was measured as a straight line 

(Figure 1) [Abe, 2000]. The fascicle pennation angle 

(  ) was measured from the angles between the echo 

of the deep aponeurosis of each muscle and interspaces 

among the fascicles of that muscle (Figure 1) [Fukunaga 

et al. 1997]. 

The distance between aponeuroses (muscle thick-

ness) was estimated from the fascicle length and pen-

nation angle using the following equation: 

Muscle thickness = Lf x sin α,  where 

Lf, and α is the pennation angle of each muscle 

determined by ultrasound. 

In the present study, the length and pennation an-

gle of one fascicle were manually measured on each 

frame using an image processing program («Dr. Real-

lyVision» (Ltd. «Alliance – Holding», Russia). The 

measurements were performed three times 

for each frame, and the mean values were used for fur-

ther analyses. The coefficients of variation of the two 

measurements were less than 3.6 % and 5.5 % for fas-

cicle length and pennation angle, respectively. 

Contractile properties and muscle architecture of 

the triceps surae muscle were tested twice: before and 

after DI. The test protocol was identical for both pre- 

and post-DI tests.  
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Statistics 

Data are presented as the mean values ± standard 

error of the mean (SE). Differences in pennation angles, 

fibre lengths and thicknesses between rest and between 

different ankle angles were tested using two-way anal-

ysis of variance tests. Tukey's test was used to deter-

mine significant difference between mean values. One-

way analysis of variance was used for comparison of 

muscle thickness, pennation angles, and fibre lengths. 

A level of p < 0.05 was selected to indicate statistical 

significance. 

III. Results 

After the 7-day DI with application by NMES, in 

the passive condition, Lf fibres in the MG, and LG, and 

SOL has decreased for 12 % (from 32 ± 2 to 28 ± 1 

mm), 13 % (from 36 ± 2 to 31 ± 2 mm), and 13 % (from 

36 ± 3 to 32 ± 2 mm) but in the active condition by 18 % 

(from 26 ± 3 to 22 ± 2 mm), 22% (from 36 ± 3 to 

28 ± 2 mm), and 21 % (from 32 ± 2 to 26 ± 2 mm), 

respectively (Figure 3).  

The  angles, in the passive condition, was de-

creased by 22, 20 and 16 %; but in the active condition 

by 17 %, 22 % and 17 %, respectively (Figure 3). 

Shorter fascicle lengths and steeper fascicle angles in 

the active compared with the passive condition show 

internal shortening of fascicles by contraction. 

Thicknesses of MG, LG and SOL at rest (~ 18, 16 

and 15 mm, respectively) did not change significantly 

in response to changes in muscle length resulting from 

changes in ankle joint angle (Figure 4). 

The individual data of the maximal torque devel-

oped by muscles-extensor foot are shown in Figure 5. 

Maximal plantar flexion torque increased on the aver-

age by 10.5 % (148.2 ± 6.9 vs 163.8 ± 5.9 N) after DI 

with application by NMES-training, corresponding by 

five subjects and one has decreased for 9.6 % (155 vs 

140 N; p > 0.05).  

IV. Discussion 

This study describes, for the first time, the archi-

tecture of the human triceps surae [MG, and LG, and 

SOL] in vivo. The results obtained in vivo indicate 

that human MG, LG, and SOL architecture drasti-

cally changes both as a function of ankle joint angle at 

rest. At rest, when changing the ankle joint angle 

from -15 to +30 deg, GM pennation angle increased 

from 31 to 49 deg, LG – from 20 to 28,5 deg, and 

SOL – from 22.8 to 34 deg; fibre length decreased 

from 35.5 to 26.8 mm, LG – from 46.8 to 31.2 mm, 

and SOL – from 39.2 to 28.2 mm. These results in-

dicate that fibre length and pennation angle of the hu-

man triceps surae cannot be assumed to remain con-

stant with changing muscle length [Huijing & 

Woittiez, 1985]. The decrease in fibre length and in-

crease in pennation angle with increasing muscle 

length may be ascribed the taking up of the slack char-

acterizing these structures [Huijing & Woittiez, 1985]. 

In the present study, the decrease in fibre length occur-

ring from 15 deg to +30 deg of passive plantar flex-

ion also suggests that muscle fibres became progres-

sively slack with increasing ankle joint angles. 

The major findings of this study were that, after 7 

day DI with of NMES-training, isometric maximal vol-

untary torque by the plantar flexor muscles increased 

[Koryak et al., 2010]. Previous studies have docu-

mented decrease in MVC more than on 50 % [Gri-

gor’eva & Kozlovskaya, 1985; Koryak, 1998a, b; 2002, 

2003) and in Po more than on 30 % (Koryak, 1998a,b; 

2001, 2003]. 

Efficacy of NMES for increased the contractile 

properties of skeletal muscles has been suggested in pre-

vious studies [Koryak, 1995; Mayr et al., 2000; Koryak 

et al., 2002]. The insignificant increase in force of con-

traction in the present study can be assumed it is de-

fined by slack intensity impulses (Figure 6). 

It is well known that the smaller motoneurons in-

nervating muscles are more readily activated than the 

larger cells innervating units [Henneman et al., 1965; 

Burke & Edgerton, 1975], as the strength of the contrac-

tion increases progressively. The smaller units consist of 

slow twitch muscle fibres (type I) and the larger units 

consist of fast twitch fibres (type II). In submaximal 

voluntary contractions, type I fibres the motor units are 

activated by the synaptic current impinging on the mo-

tor neuron. The situation is completely different in con-

tractions triggered by NMES, because the muscle fibres 

of the motor units are activated by an electric current 

which is applied extracellularly to the nerve endings, and 

larger cells with lower axonal input resistance are more 

excitable [Blair & Erlanger, 1933; Solomonow, 1984]. 

In fact, when the stimulus is applied from outside the 

cell, the electric current must first enter through the 

membrane before it depolarises the cell, but the extracel-

lular medium shunts the current, and the smaller motor 

units will not be activated during submaximal NMES 

because of their higher axonal input resistance. There-

fore, the smaller motor units do not adapt to training 

with submaximal NMES. However when use electrical 

stimulation high training intensity, larger force NMES to 

be more efficient exercise [Almekinders, 1984]. 

Internal architecture of the GM, LG, and SOL 

muscle was altered and this was only partially pre-

vented by exercise countermeasures. Both fascicle 

length and pennation angle were reduced after DI with 

NMES, this strongly suggests a loss of both in-series 

and in-parallel sarcomeres, respectively. The functional 

consequence of the decreased fascicle length was a re-

duced shortening during contraction. The loss of in-se-

ries sarcomeres would mean that this is likely to have 

implications both on the force-length and force-velocity 

relationships of the muscle. The observation of a 

smaller pennation angle during contraction after DI 

with NMES will partially compensate for the loss of 

force, because of a more efficient force transmission to 

the tendon. The reduced initial resting pennation angle 

probably, grows out reduction decreased tendon stiff-

ness or of the muscle-tendon complex that finds confir-

mation in substantial growth ΔLmuscle of LG (with 0.9 

up to 3.3 mm after DI) during contraction [Koryak 

et al., 2010]. This observation is consistent with the 

findings of Kubo et al. [2000]. In conclusion, NMES-

training was partially successful in mitigating the loss 

of function and architecture induced by prolonged DI. 

Apparently, by ascending during NMES a flow muscu-

lar afferentation [Gazenko et al., 1987].  
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In summary, from the present results, follows, 

first, that the architecture different lead the triceps su-

rae muscle considerably differs, reflecting, probably, 

their functional roles, second, various changes fibre 

length and pennation angle between different muscles, 

probably, are connected to distinctions in ability to de-

velop force and elastic characteristics of sinews or mus-

cle-tendon complex and, at last, in the third, NMES has 

preventive an effect on stimulated muscles: in part re-

duces loss of force of reduction of the muscles, the 

caused long unloading. The received data, allow con-

cluding, that use of NMES renders the expressed pre-

ventive action, essentially reduces depth and rate of 

atrophic processes in muscles. 
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Legends to Figures 

Figure 1. Experimental set-up 

A. Position of the subject оn the dynamometer. 

Subject performing a muscle function test using isoki-

netic dynamometer and ultrasound scanning MG and 

LG muscles. Тhe ankle and the knee of the tested leg 

are fixed at 90 (neutral anatomic position) and 60, re-

spectively. a, dynamometer; b, dynamometer footplate; 

d, ankle joint and dynamometer footplate ахis; 

c, marker (arrow) was placed between the skin and the 

ultrasonic probe as the landmark to confirm that the 

probe did not move during measurements; e, velcro 

straps for fixating the thigh; f, ultrasonic system. Posi-

tion of ultrasonic transducer at research of MG (left 

panel) and LG (right panel) muscle.  

B. Ultrasonic images of longitudinal sectional of 

medial head of the gastrocnemius muscles (MG). Ul-

trasonic transducer was placed on skin over the muscle 

at 30 % (MG) distance between the popliteal crease and 

the center of the lateral malleolus. Fascicle length was 

determined as length of a line drawn along ultrasonic 

echo parallel to fascicle. Fascicle angles was deter-

mined as angle between echoes obtained from fascicles 

and deep ароneurosis in ultrasonic image. The super-

imposed white line at the топ indicates the path of a 

fascicle between the superficial and deep aponeuroses. 

f, the angle of pennation; SF, subcutaneous fat; GM, 

medial head of the gastrocnemius muscle. 

 

Figure 2. Experimental design 
All of the enrolled participants were older than 20 

years and have never used NMES. Seven days sepa-

rated the two evaluation sessions. The main objectives 

of the evaluation sessions were the assessment of some 

intrinsic muscle and architecture properties during DI 

as well as the properties during a NMES task. NMES-

training of muscles of the examinee was carried out di-

rectly in a bath. The intensity level stimulation is deter-

mined by a threshold of bearableness of subjects. 

NMES-training continued for six days, during which 

daily five days on end (from Monday to Friday inclu-

sive) including one day of rest (Saturday). During DI, 

subjects executed а NMES-training during 3 hours per 

day with 1 s « оn » and 2 s « off » with a frequency of 

25 Hz and amplitude of stimulus from 0 up to 45 V for 

training. 

 

Figure 3. Changes in the triceps surae complex 

architecture. Medial (MG), and lateral (LG) gas-

trocnemius, and soleus (SOL) muscles fascicle length 

( Lf ) and pennation ankle (  ) as a function of changes 

joint ankle at rest.  

Values presented are means ± SD (n = 5).  

 

Figure 4. Medial (MG), and lateral (LG), and so-

leus (SOL) muscles thickness as a function of changes 

in ankle at rest. 

 

Figure 5 
Changes in maximal plantar flexion torque of in-

dividual subjects after DI with NMES-training 

 

Figure 6  
Dynamics of change of amplitude stimulus pulses 

during training. 
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Figure 3 

 
Figure 4 
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АНОТАЦІЯ  

У статті автор обґрунтовано педагогічні умови, які сприятимуть формуванню соціально-комунікати-

вної культури серед студентів вищих медичних навчальних закладів. Акцент робиться на потенціал поза-

аудиторній діяльності для ефективного формування соціально-комунікативної культури студентів вищих 

медичних навчальних закладів. Програма факультативного курсу для студентів "Соціально-комунікативна 

культура майбутньої медика у професійній діяльності" представлена у контексті суб̕єкт-суб̕єктної взаємо-

дії студентів медичних навчальних закладів та викладачів. 

ABSTRACT  

In the article the author has grounded pedagogical conditions that will promote the formation of social and 

communicative culture among students of higher medical education institutions. The emphasis is on the potential 

of non-auditing activities for the effective formation of the social and communicative culture of students of higher 

medical education institutions. The program of an optional course for students of medical schools "Social and 

communiculative culture of future medicine in professional activity" is presented in the context of the subject-

subject interaction of students of medical educational establishments and teachers. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, студенти, програма факультативного курсу, педагогічні умови, 

соціально-комунікативна культура.  

Keywords: institutions of higher education, students, elective courses, pedagogical conditions, social and 

communicative culture.  

 

Постановка проблеми. Аналіз результатів 

констатувального етапу педагогічного експериме-

нту довів, що лише 12,7%, студентів вищих медич-

них навчальних закладів володіють достатнім рів-

нем соціально-комунікативної культури. На жаль, 

констатуємо, що 64,6 % студентів вищих медичних 

навчальних закладів мають низький рівень сформо-

ваної соціально-комунікативної культури. Саме 

тому постала необхідність у розробці і упроваджені 

факультативного курсу «Соціально-комунікативна 

культура майбутнього медика у професійній діяль-

ності». 

Аналіз остатніх досліджень і публікацій. У 

дослідженнях останніх років також частково увага 

приділялася формуванню комунікативної культури 

фахівців медичної галузі, а саме: особистісне та 

професійне становлення майбутнього лікаря (О. Гу-

менюк, Т. Скрябіна, Я. Цехмістер); розвиток профе-

сійної культури медичних працівників (О. Крсек, 

М. Лісовий, С. Хлєстова); формування професійно-

етичної культури майбутнього лікаря (А. Агаркова, 

С. Бухальська, О. Уваркіна); формування комуніка-

тивної культури лікарів (О. Маркович, В. Олійник, 

Л. Переймибіда); оволодіння культурою фахової 
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мови у формуванні комунікативної культури май-

бутнього лікаря (Г. Сагач, С. Поплавська, І. Тимче-

нко). 

Метою статті є обґрунтування ефективних пе-

дагогічних умов для формування соціально-комуні-

кативної культури студентів медичних навчальних 

закладів у позааудиторній діяльності.  

Виклад основних положень. Першою педаго-

гічною умовою ми визначили наступну умову  

упровадження тематичного програмного забезпе-

чення у контексті суб̕єкт-суб̕єктної взаємодії студе-

нтів медичних навчальних закладів та викладачів у 

процесі упровадження факультативного курсу «Со-

ціально-комунікативна культура майбутнього ме-

дика у професійній діяльності». 

Зазначена педагогічна умова базується на по-

ложенні про те, що студенти вищих медичних нав-

чальних закладів є активними суб’єктами освіт-

нього процесу, а факультативний курс «Соціально-

комунікативна культура майбутнього медика у про-

фесійній діяльності» є системотвірною ланкою між 

засвоєнням теоретичних професійно важливих 

знань та їх практичним застосуванням у реальних 

умовах.  

Саме тому очікуваним результатом від упрова-

дження факультативного курсу «Соціально-кому-

нікативна культура майбутнього медика у профе-

сійній діяльності» є його сформована соцально-ко-

мунікативна культура студентів медичних 

навчальних закладів у позааудиторній роботі.  

Однією з обґрунтованих нами ефективних пе-

дагогічних умов формування готовності майбутніх 

психологів до використання засобів естетотерапії в 

професійній діяльності є розроблення та впрова-

дження у професійну підготовку факультативний 

курс «Соціально-комунікативна культура майбут-

нього медика у професійній діяльності» (144 го-

дини).  

Розкриємо факультативний курс «Соціально-

комунікативна культура майбутнього медика у про-

фесійній діяльності» (144 години) більш деталь-

ніше.  

Факультативний курс «Соціально-комунікати-

вна культура майбутнього медика у професійній ді-

яльності» (144 години) складається зі вступу, плану 

навчального процесу, тематичного плану, очікува-

них результатів від утілення програми. 

Актуальність факультативного курсу 

«Соціально-комунікативна культура майбутнього 

медика у професійній діяльності» (144 години) 

підтверджується тенденцією реформування 

системи освіти України, її удосконалення й 

підвищення рівня якості є найважливішою 

соціокультурною проблемою, яка значною мірою 

обумовлюється процесами глобалізації та 

потребами формування позитивних умов для 

індивідуального розвитку людини, її соціалізації та 

самореалізації у цьому світі. 

Нормативне забезпечення факультативного 

курсу «Соціально-комунікативна культура 

майбутнього медика у професійній діяльності» (144 

години) зазначається у стратегічних напрямки 

розвитку вищої освіти визначені Конституцією 

України, Законами України “Про освіту”, “Про 

вищу освіту”, Національною доктриною розвитку 

освіти, державними нормативними документами. 

Специфіка пропонованого факультативного 

курсу «Соціально-комунікативна культура 

майбутнього медика у професійній діяльності» (144 

години) полягає у розбудові соціокультурного 

середовища закладу вищої освіти, що сприятиме 

здійсненню його професійному самовизначенню.  

Детальний опис програми факультативного 

курсу «Соціально-комунікативна культура майбут-

нього медика у професійній діяльності» представ-

лено нами у таблиці 1.  

 

Таблиця 1.  

ОПИС ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ«СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА 

КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ » 

 

Підготовка ОКР «Ба-

калавр» Курс 1 

 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень (ОКР) 

Характеристика факультативного 

курсу 

Кількість кредитів 

ECTS: 3 

 

Модуль: + (реферат). 

 

Змістових модулів:  

2  

 

 

Загальна кількість го-

дин: 

144  

 

 

Спеціальність: лікувальна 

справа, фармакологія, стомато-

логія, педіатрія  

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень - бакалавр 

 

За вибором університету 

 

семестр І-ІІ 

 

Лекції  

(теоретична підготовка):  

32 годин 

 

Самостійна робота: 

112 годин 

 

Індивідуальна робота : 

консультації 

Вид підсумкового контролю: залік  

 

 

 

 

Суб’єкти: студенти, куратори академічних груп, викладачі  

Форми: 

колективні: (арт-виставки, вокальні 

та мистецькі конкурси, майстер-класи, 

фестивалі, вечори-зустрічі, молодіжні 

форуми, ток-шоу, флеш-моби, акції, ви-

стави);  

групові: (факультативний курс „Ос-

нови вокальної імпровізації”, тренінгові 

заняття, рольові ігри, круглі столи, дис-

кусії, творчі-експедиції, дебати, брейн-

ринг, мистецькі проекти, групові творчі 

справи); 

індивідуальні: (консультації, 

індивідуальні завдання, виконання му-

зичних творів) 

 

 

Методи: 
метод розвитку естетичної свідо-

мості особистості (роз’яснення, 

бесіда, лекція, диспут, аналіз ситу-

ацій, метод проектів); 

метод формування поведінки 

(доручення, створення виховуючих 

ситуацій); 

метод стимулювання діяльності і 

поведінки (заохочення, стимулю-

вання, схвалення, змагання) 

 

 

Організаційно-змістовий блок  
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Тому основним завданням пропонованого фа-

культативного курсу є :  

– дати знання студентам знання щодо 

соціально-комунікативної культури студентів 

медичних університетів;  

– розкрити теоретичні та методичні аспекти 

розвитку соціально-комунікативної культури 

студентів медичних університетів;  

– визначити особливості соціально-

комунікативної культури у майбутній професійної 

діяльності.  

Зазначимо, що перевірка ефективності 

педагогічних умов формування соціально-

комунікативної культури студентів медичних 

університетів відбувалась за рахунок унесення 

прогресивних змін у цілісне функціонування їхньої 

професійної підготовки з урахуванням конкретної 

соціальної ситуації, що дало змогу підвищити 

рівень професійної компетентності.  

Програма факультативного курсу «Соціально-

комунікативна культура майбутнього медика у про-

фесійній діяльності » подана у таблиці 2. 

 

Таблиця 2.  

Програма факультативного курсу «соціально-комунікативна культура майбутнього медика у 

професійній діяльності» 

№ 

п\п 
Назва дисципліни  

Кількість годин 

лекція 
прак-

тика 

1. Вступне заняття.  2  

МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ  

2. Вчимося розуміти себе  2 4 

3. Від самопізнання до пізнання інших. Я – унікальність   4 

4. Мій характер 2 4 

5. Мої емоції і почуття  6 

6.  Я і культура міжособистісного спілкування  2 6 

7. Я і ненасильницьке спілкування з колегами  4 6 

8. Я і некофліктне спілкування з пацієнтами 4 6 

9. Уміння рефлексувати  4 8 

10 Культура зворотнього зв̕язку у професійній діяльності  4 8 

МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ 

11 Мовний етикет у професійній діяльності медика  8 

12 Культура спілкування у професійній діяльності медика  10 

13. Методи безоціночного судження   12 

14. Позитивна самооцінка – ключ до успішних взаємин 2 12 

15. Я і професійні цінності у моєму житті  12 

16. Я і професійна етика медичного працівника    12 

17. Слухати-розуміти- діяти   10 

18 Конфлікти, причини їх виникнення у міжособистісних взаєминах   12 

19. Шляхи вирішення професійний конфліктів інноваційними технологіями 4 16 

20. Як стати гармонійною особистю: психологічні техніки  2 16 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН 32 112 

 Всього  144   

 

Схарактеризуємо кожен модуль щодо змісто-

вого наповлення більш детальніше.  

Отже, Модуль 1. Соціальна культура особи-

стості ( 72 год.) включає в себе 10 тематичних за-

нять у позааудиторній діяльності. Представимо 

зміст і завдання цих занять у таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Змістова характеристика модулю 1. «Соціальна культура особистості» ( 72 год.)  

Зміст Завдання 

Вчимося розуміти себе (6 год.) 

1. Теоретичні положення з психології особи-

стості  

2. Тестове завдання “Мої цінності” 

(за М.Рокичем) 

3. Формування культури самоаналізу і саморе-

флексії  

Познайомити студентів 1 курсу із ключовими понят-

тями. Розкрити співвідношення соціального і біологі-

чного у формуванні особистості, структуру особис-

тості. 

 

Від самопізнання до пізнання інших. Я – унікальність (4 год.) 

1. Психологічна діагностика потреб у спілку-

ванні ( за А. Пригожиним). 

2. Психологічна вправа “ Я-самоцінність”. 

3. Тренінгова вправа “Я той, хто…» 

4. Вправа з використанням арт-терапії “Порт-

рет мого “Я””. 

Ознайомити студентів 1 курсу з поняттям “са-

моцінність” та значущістю самооцінки особистості й 

рівня професійних домагань.  

Мій характер (6 год.) 

1. Лекція з елементами соціально-психологіч-

ного тренінгу “Мій характер”. 

2. Психологічна діагностика щодо визначення 

свого характеру і темпераменту  

3. Практична робота «Колаж з метафоричних 

зображень» 

4. Психологічна вправа “ Мій символ ”. 

5. Психологічна гра з елементами командоутво-

рення  

Ознайомити студентів 1 курсу із основними типами 

темпераментів. Навчити студентів 1 курсу аналізу-

вати зовнішні прояви темпераменту в інших людей, а 

також розвивати власний характер. 

Мої емоції і почуття (6 год.) 

1. Інформаційне повідомлення “Уміння відве-

рто говорити про власні емоції і почуття як за-

порука успішних взаємин”. 

2. Психологічна вправа “Емоційне коло» 

3. Дискусія “ Почуття: проявляти чи стриму-

вати?» 

4. Командна гра 

5. Вправа “Моя емоція через малюнок”. 

Ознайомити студентів 1 курсу із психологічними 

причинами виникнення емоцій і почуттів. Формувати 

у студентів 1 курсу уявлення про відмінності між емо-

ціями і почуттями.  

Створити умови для самооцінки студентами 1 курсу 

із рівнем емоційного стану.  

Я і культура міжособистісного спілкування (8 год.) 

1. Авторська анкета “Рівень соціально-комуні-

кативної культури» 

2. Командна гра  

3. Дискусія “Гармонійні взаємини у групі ” 

4. Діагностичне тестування:  

( «Комунікативні та організаторські здібності 

(КОС–2)» (В. Синявський, Б. Федоришин) 

З’ясувати, що студенти 1 курсу 

вважають цінним у міжособистісному спілкуванні, 

взаєминах, розвивати у них навички децентрації у 

спілкування. 

Я і ненасильницьке спілкування з колегами (10 год.) 

1. Дискусія “Чи потрібно дотримуватись 

соціальних норм у спілкуванні?”. 

2. Інформаційне повідомлення “ Норми спілку-

вання, цінності і нормативна поведінка у про-

фесійній діяльності”. 

3. Ігрова процедура “Ненасильницьке спілку-

вання ”. 

4. Вправа “Інтерв’ю з…”. 

5. Проведення тесту “Я і мої колеги”. 

6. Вправа “Стоп-конфлікт» 

Ознайомити студентів 1 курсу 

із поняттям “ненасильницьке спілкування”, “некон-

фліктне спілкування”. Розвивати у них навички нена-

сильницької взаємодії у групі 

Я і некофліктне спілкування з пацієнтами(10 год.) 

1. Ділова гра “Конфлікт на роботі”. 

2. Мозковий штурм “Неконфліктне спілку-

вання – це ...”. 

3. Вправа “Я очима інших”. 

4. Вправа “Мої плюси і мінуси у спілкуванні”. 

Створити умови для підвищення рівня соціальної ку-

льтури студентів, розвивати соціальний і емоційний 

інтелект  
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5. Гра “Зворотній зв’язок у спілкуванні з паціє-

нтами”. 

6. Вправа “Скажи про мене що-небудь хороше”. 

Уміння рефлексувати (12 год.) 

1. Лекція з елементами тренінгу  

2. Інформаційне повідомлення “Слухати – ро-

зуміти – взаємодіяти”. 

3. Вправа “Культура самопізнання»  

4. Вправа-тест “Чи умію я слухати?”. 

6. Психологічна вправа “Самоаналіз власного 

стилю спілкування»  

7. Вправа “Вгадай, хто це на зображенні”. 

8. Інформаційне повідомлення «Моя країна“  

9. Команадна гра  

10. Вправа “Про що говорить наша міміка?”. 

11. Вправа “Про що розповідають наші же-

сти?”. 

12. Вправа “Джерело натхнення”. 

Ознайомити студентів 1 курсу 

з метою і цінностями рефлексії, невербальними засо-

бами спілкування. Створити умови для самоаналізу і 

рефлексії у студентів, розвивати уміння слухати 

співрозмовника, соціально-комунікативні уміння. 

Культура зворотнього зв̕язку у професійній діяльності (12 год.) 

1. Дебати на тему: “Що, на Вашу думку є куль-

тура зворотнього зв̕язку у професійній діяльно-

сті?”. 

2. Інформаційне повідомлення з елементами 

тренінгу “Труднощі у зворотнього зв̕язку у про-

фесійній діяльності» 

3. Метод незакінчених речень: “Для мене куль-

тура зворотнього зв̕язку у професійній діяльно-

сті – це…?”. 

4. Психолочічна вправа “Патерни у поведінці”. 

5. Гра “Позитивні реакції”. 

Ознайомити студентів 1 курсу з теорією щодо теми: 

«Культура зворотнього зв̕язку у професійній діяльно-

сті»; виявити які труднощі виникають у спілкуванні 

сприяти вирішенню цих труднощів, розвивати у упев-

неність, самоповагу, соціально-комунікативні 

уміння. 

Всього: 72 години 

 

Отже, нами представлено Модуль 1. Соціальна 

культура особистості ( 72 год.), який включає в себе 

10 тематичних занять у позааудиторній діяльності. 

Як бачимо з таблиці 2.4. зміст 1 модулю є емоційно-

насиченим і спрямованим на забезпечення у кон-

тексті суб̕єкт-суб̕єктної взаємодії студентів медич-

них навчальних закладів та викладачів у процесі 

упровадження факультативного курсу «Соціально-

комунікативна культура майбутнього медика у про-

фесійній діяльності».  

Отже, Модуль 2. Комунікативна культура осо-

бистості ( 72 год.) включає в себе 10 тематичних за-

нять у позааудиторній діяльності. Представимо 

зміст і завдання цих занять у таблиці 4. 

Схарактеризуємо кожен модуль щодо змісто-

вого наповлення більш детальніше. Представимо 

зміст і завдання цих занять у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Змістова характеристика модулю 1. «Комунікативна культура особистості»  

( 72 год.)  

Зміст Завдання 

Мовний етикет у професійній діяльності медика (8 год.) 

1.Інформаційне повідомлення з елементами 

тренінгу « Функції мовлення. Типи ділового 

спілкування»  

2. Тренінгові вправи 

3. Інформаційна бесіда на тему: «Правильність 

мовлення. Нормативність мовлення. 

Чистота мовлення у професійній діяльності 

медика» 

4. Ділова гра «Мовленнєвий етикет»  

 

Познайомити студентів 1 курсу із ключовими понят-

тями: правильність мовлення, нормативність мов-

лення, чистота мовлення, точність, логічність, вираз-

ність мовлення, мовленнєвий етикет у професійній ді-

яльності.  

Культура спілкування у професійній діяльності медика (10 год.) 

1. Лекція з елементами тренінгу на тему: «Емо-

ційно забарвлена лексика медичного праців-

ника» 

2. Самодіагностика культури спілкування  

Ознайомити студентів 1 курсу з поняттями: культура 

мовлення, професіоналізми, терміни, термінологічна 

лексика, емоційно забарвлена лексика, експресивно-

оцінна лексика. 
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3. Психологічна вправа “ Моя професія- це…» 

( з використанням арт-терапії і метафоричних 

зображень). 

4. Команадна вправа “Мовне бінго»  

Методи безоціночного судження (12 год.) 

1. Лекція з елементами соціально-психологіч-

ного тренінгу “Я не оцінюю, я ціную ”. 

2. Психологічна діагностика щодо умінь вико-

ристовувати метод безоціночного судження у 

професійній діяльності.  

3. Практична робота «Колаж з метафоричних 

зображень» 

4. Групова психологічна вправа “ Я ціную тебе- 

ти цінуєш мене» 

5. Психологічна гра з елементами коучингу 

Ознайомити студентів 1 курсу із основними ефектив-

ними психологічними методами безоціночного су-

дження, розвинути комунікативні уміння.  

Позитивна самооцінка – ключ до успішних взаємин (14 год.) 

1. Інформаційне повідомлення “Позитивна пси-

хотерапія у професійній діяльності лікарів ”. 

2. Психологічна вправа “Балансна модель» 

3. Дискусія “ Що для мене значить позитивна 

самооцінка»  

4. Зустріч з провідними психологами 

5. Вправа “Моя професійна ідентичність» 

Ознайомити студентів 1 курсу з методом позитивної 

психотерапії. Відпрацювати психологічні вправи.  

Створити умови для самооцінки студентами 1 курсу з 

метою подальшого формування соціально-комуніка-

тивної культури  

Я і професійні цінності у моєму житті (12 год.) 

1. Інформаційне повідомлення “Професійні 

цінності ”. 

2. Психологічне тестування за М. Рокичем  

3. Тренінг “Моя професійна ідентичність»  

4. Зустріч з провідними фахівцями у медичній 

галузі 

5. Вправа з використанням арт терапії.  

З’ясувати, що студенти 1 курсу 

вважають цінним у міжособистісному спілкуванні, 

взаєминах, розвивати у них навички децентрації у 

спілкування. 

Я і професійна етика медичного працівника (12 год.) 

1. Лекція з елементами тренінгу “Професійна 

етика і деонтологія ”. 

2. Соціально-психологічний тренінг « Етика у 

професійній діяльності лікаря»  

3. Відео-лекторій на тему: « Як бути, коли….» 

4. Зустріч з провідними фахівцями у медичній 

галузі 

5. Вправа з використанням арт терапії. 

Ознайомити студентів 1 курсу 

із поняттям “професійна етика ”, “деонтологія”. Ро-

звивати у них соціально-комунікативну культуру.  

Слухати-розуміти- діяти (10 год.) 

1. Інформаційне повідомлення “Лайф-коучінг 

для лікарів ”. 

2. Тренінг з елементами арт-терапії “Моя про-

фесійна мета»  

3. Зустріч з провідними фахівцями у галузі ко-

учінгу 

4. Психологічна вправа “Мій SWOT- аналіз» 

5. Вправи з використанням коучінгових техно-

логій  

 

Створити умови для студентів 1 курсу щодо підви-

щення їхнього розуміння сутності “Лайф-коучінг для 

лікарів», відпрацювати коучінгові технології на прак-

тиці.  

Конфлікти, причини їх виникнення у міжособистісних взаєминах (12 год.) 

 

1. Лекція з елементами тренінгу «Моя асерти-

вна поведінка» 

2. Інформаційне повідомлення “Психологія 

конфліктів ”. 

3. Вправа “Культура взаємин»  

4. Вправа-тест “Чи умію слухати під час спілку-

вання?”. 

5. Психологічна вправа “ Навички толерантно-

сті»  

Ознайомити студентів 1 курсу з поняттям «асертивна 

поведінка», «психологія конфліктів».  

Створити умови для самоаналізу і рефлексії у студе-

нтів, розвивати уміння слухати співрозмовника, 

соціально-комунікативні уміння. 
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6. Команадна гра «Спілкуємося без конфліктів» 

7. Вправи з використанням арт-терапії і коучи-

нгу  

Шляхи вирішення професійний конфліктів інноваційними технологіями 

(20 год.) 

1. Лекція з елементами тренінгу “Методи моде-

рації і фасилітації у професійній діяльності лі-

каря ”. 

2. Соціально-психологічний тренінг «Фасиліта-

ція конфліктних ситуацій»  

3. Відео-лекторій на тему: «Конфлікти у колек-

тиві: шляхи вирішення» 

4. Зустріч з провідними психологами і психоте-

рапевтами 

5. Вправа з використанням арт терапії, коу-

чінгу, метафоричних зображень у груповій ро-

боті. 

Ознайомити студентів 1 курсу з теорією щодо теми: 

«Шляхи вирішення професійний конфліктів іннова-

ційними технологіями», розвинути навики фасиліту-

вати і модерувати конфліктні ситуації у професійній 

ситуації, розвивати соціально-комунікативну куль-

туру.  

Як стати гармонійною особистю: психологічні техніки (18 год.) 

1. Інформаційне повідомлення “Гармонія у 

мені: як себе налаштувати на позитив ”. 

2. Соціально-психологічний тренінг на тему: 

«Радість життя і радість від роботи» 

3. Психологічні вправи використанням арт те-

рапії, коучінгу, метафоричних зображень у гру-

повій роботі. 

4. Зустріч з провідними фахівцями у медичній 

галузі, психологами, коучами і фасилітаторами 

з професійних асоціацій  

5. Групова психологічна терапія. 

6. Індивідуальна рефлексія  

7. Вправа «Мій щоденник успіху» 

Ознайомити студентів 1 курсу з психологічними тео-

ріями щодо теми: “Гармонія у мені: як себе налашту-

вати на позитив ”, розвинути навики фасилітувати і 

модерувати конфліктні ситуації у професійній ситуа-

ції, розвивати соціально-комунікативну культуру і 

уміння рефлексувати. 

Всього 72 години 

 

Висновки. Як засвідчує формувальний етап 

педагогічного експерименту, серед інтерактивних 

форм і методів щодо формування соціально-кому-

нікативної культури студентів медичних навчаль-

них закладів у позааудиторній роботі найбільш 

ефективними виявились такі: лекція з елементами 

тренінгу, робота в малих групах, методи фасиліта-

ції, ділова гра, рольові ігри, зустріч з психологами, 

психотерапевтами і коучами.  

Цікавим виявилось наше спостереження, що 

студентам 1 курсу дуже сподобались арт-терапев-

тичні методики, які ґрунтуються на мобілізації тво-

рчого потенціалу людини, внутрішніх механізмах 

саморегуляції та зцілення.  

На наше переконання, види арт-терапії пред-

ставлені у психології та медицині, цілком відпові-

дають такии видам мистецтва, які спрямовані для 

збереження цілісності людської особистості, її ду-

ховного ядра.  

У деяких наших модулях ми також викорсто-

вували такі арт-терапевтичні напрями, як: кінотера-

пію, роботу з метафоричними асоціативними зо-

браженнями, ізотерапію, які істотно впливають на 

психоемоційний стан особистості студентів 1 ку-

рсу.  
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АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів загальноосвітнього навчального закладу. Аналізуються компоненти, критерії та 

показники готовності до виховання естетичної культури учнів, які відображають основні закономірності 

формування певного явища, існуючі взаємозв’язки між компонентами та динаміку явища, що вивчається. 

Готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності визначається як особистісне утворення, яке 

забезпечує внутрішні умови для успішного виконання цієї діяльності. 

ABSTRACT 

Effective solving of educational tasks involves the focus of higher education on the preparation of a teacher 

of fine arts, which possesses both basic knowledge and practical skills, and high level of readiness to perform 

professional duties. In the practice of scientific research on the theory and methodology of vocational pedagogical 

education, the result of the research process is justified by the notion of "readiness", which is an integrated entity, 

the essence of which is based on the definition of the concept of "readiness for action".  

Criteria are defined as qualities, properties, characteristics of the object being studied, which make it possible 

to draw conclusions about the state and level of its formation and development; indicators - as quantitative and 

qualitative characteristics of the formation of each quality, properties, characteristics of the object being studied. 

Most researchers note that the structure of the readiness of the future teacher of fine arts includes four main com-

ponents: motivational, cognitive, creative and reflexive, which have criteria, indicators and levels of formation. It 

is also concluded that the complex nature of preparing the readiness of future teachers of fine art for the education 

of aesthetic culture of students of the National Geographic Society provides such interrelated components: emo-

tional and motivational, intellectual-cognitive and creative-activity.  

Ключові слова: підготовка, готовність, майбутній учитель образотворчого мистецтва, учні, естети-

чна культура учнів, компоненти, критерії та показники готовності. 

Keywords: preparation, readiness, future teacher of fine arts, students, aesthetic culture of students, compo-

nents, criteria and indicators of readiness. 

 

Вступ. У контексті Болонського процесу ефек-

тивне розв’язання освітніх завдань передбачає 

спрямованість вищої освіти на підготовку вчителя 

образотворчого мистецтва, який володіє як базо-

вими знаннями і практичними вміннями, так і висо-

ким рівнем готовності до виконання професійних 

обов’язків. 

У практиці наукових досліджень з теорії та ме-

тодики професійної педагогічної освіти результат 

досліджуваного процесу обґрунтовується поняттям 

«готовність», яке є інтегрованим утворенням, 

сутність якого ґрунтується на визначенні поняття 

«готовність до діяльності» (стан мобілізації психо-

логічних і психофізіологічних систем людини, які 

забезпечують виконання певної діяльності) [5, с. 

137]. На основі проаналізованої літературної бази з 

досліджуваної нами проблеми можемо ствер-

джувати, що формування готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до професійної 

діяльності є складним і багатогранним процесом. 

Разом з тим, не висвітленою залишається проблема 

підготовки майбутніх учителів майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів. Тому доцільним буде визначення її 

структурних компонентів, розробки критеріїв та 

показників. 

Аналіз літературних джерел. Ґрунтовний 

аналіз наукової літературної бази з окресленої про-

блеми дозволяє нам відмітити, що фундаментальні 

питання професійно-педагогічної підготовки 

освітянських кадрів і формування їх готовності до 

професійної діяльності розглядали О. Абдулліна, 

А. Алексюк, Я. Болюбаш, В. Бондар, Б.Гершунсь-

кий, С. Гончаренко, К. Дурай-Новакова, В. Євдоки-

мов, М. Євтух, І. Зязюн, З. Левчук, О. Міщенко, В. 

Сластьонін, В. Щербина та ін. 

Питання підготовки майбутніх учителів обра-

зотворчого мистецтва до навчання й виховання 

учнів загальноосвітніх шкіл висвітлена у працях Т. 

Міхової, Л. Малінської, Г. Cотської, О. Ткачука та 
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ін. Окремі аспекти підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва розкрито в сучасних 

дисертаційних дослідженнях українських нау-

ковців, серед яких: Л. Базильчук (підготовка до ор-

ганізації позакласної роботи); Т. Стрітьєвич 

(здатність до професійного саморозвитку); О. 

Стрілець (формування естетичного сприймання ху-

дожніх творів засобами українського килимарства); 

Т. Фурсикова (готовність до застосування 

комп’ютерної графіки у професійній діяльності); П. 

Пайдуков (формування професійної компетент-

ності у процесі фахової підготовки ).  

Теоретичні і методичні аспекти професійної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого ми-

стецтва представлено у доробку вітчизняних і за-

рубіжних учених, педагогів, мистецтвознавців: Д. 

Кардовського, М. Кириченка, С. Коновець, В. 

Кузіна, Л. Любарської, М. Ростовцева, Л. Руденко, 

Н. Сокольнікової та ін.  

Мета та завдання дослідження. Метою 

нашого дослідження є виокремлення основних ком-

понентів, критеріїв та показників готовності май-

бутніх учителів образотворчого мистецтва до вихо-

вання естетичної культури учнів загальноосвітньої 

школи. Відповідно до поставленої мети визначено 

ряд завдань: 

1. Висвітлити основні дефініції ключових по-

нять досліджуваної проблеми. 

2. Виявити компонентну структуру готовно-

сті майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів. 

3. Проаналізувати систему критеріїв означе-

ного виду діяльності . 

4. Окреслити основні показники критеріїв го-

товності. 

Структурні компоненти готовності май-

бутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів. Насампе-

ред зауважимо, що вітчизняними науковцями зроб-

лено узагальнення щодо трактування готовності до 

професійної діяльності у наукових дослідженнях. 

Зокрема зазначається, що на сьогодні склалося 

декілька підходів: 

- функціональний, за яким готовність вважа-

ють психічним станом особистості, що визначає по-

тенційну активізацію психічних функцій під час 

майбутньої професійної діяльності; 

- особистісний, де готовність виступає 

цілісним особистісним утворенням, що інтегрує су-

купність внутрішніх суб’єктивних чинників окре-

мої діяльності та досліджується переважно в кон-

тексті професійної підготовки до неї;  

- особистісно-діяльний, у межах якого го-

товність окреслюється як прояв усіх граней особи-

стості, як i забезпечують можливість ефективно ви-

конувати професійні функції; 

- результативно-діяльнісний, що визначає го-

товність як результат процесу підготовки [10, с. 

193].  

В цілому дослідники цієї проблеми зазнача-

ють, що готовність майбутнього вчителя до про-

фесійної діяльності – це таке особистісне утво-

рення, яке забезпечує внутрішні умови для успіш-

ного виконання цієї діяльності. Компонентами го-

товності особистості до діяльності вважають став-

лення до діяльності або настанову (для ситуаційної 

готовності), мотиви, знання про предмет і способи 

діяльності, навички та вміння їхнього практичного 

застосування. Автори насамперед виділяють такі 

компоненти готовності як мотиваційний, змістовий 

і операційний [7]. 

Феномен готовності у дидактиці розглядають 

по-різному, це пояснюється особливостями теоре-

тичних концепцій авторів та різними завданнями, 

які вони перед собою ставили. Так, деякі науковці 

(В. Петровський, К. Платонов) трактують го-

товність як установку на певну діяльність, Б. 

Ананьєв, С. Рубінштейн розглядають її як здібність 

особистості до відповідної діяльності, П. Жильцов 

– як взаємозв’язок психічних особливостей та осо-

бистих якостей, що забезпечує високу результатив-

ність у процесі діяльності. Вчені М. Дьяченко та Л. 

Кандибович висвітлюють означений феномен як 

рису особистості, як її психічний стан.  

Цікаво, що за кордоном суттєво активізувалась 

дослідницька робота у цьому напрямку у другій по-

ловині ХХ ст. У наукових доробках ряду авторів 

(Дж.Аткінсон, Дж. Остін, М. Дункін, Л.Джонс, 

П.Тилич та ін.) розглянуто основні підходи до си-

стеми педагогічних дій, що називаються уміннями, 

якостями педагога. У них також подано різні про-

позиції щодо діяльнісної готовності, природних 

здібностей до педагогічної діяльності, професійних 

функцій, умов та напрямків діяльності, складання 

плану діяльності, контролю за його реалізацією, 

тощо.  

Нам імпонує також підхід до визначення по-

няття «готовність» дослідниці Н. Борисенко, яка 

розуміє його як складне особистісне утворення, що 

є комплексним відображенням ряду професійно 

зумовлених особистісних якостей, а також систем-

ною сукупністю художніх і технічних знань, умінь 

і навичок, необхідних для кваліфікованого фор-

мування художньо-технічних умінь в учнів основ-

ної школи [1].  

Досліджуючи готовність майбутнього вчителя 

до виховної діяльності в школі Л. Кондрашова ро-

бить висновок, що цей феномен є багатомірною си-

стемою, котра складається з таких компонентів:  

- мотиваційний (професійні установки, інте-

реси, прагнення займатися виховною роботою); 

- орієнтаційний (ціннісно-професійні орієнта-

ції, основою яких є професійна етика, професійно-

педагогічні ідеали, погляди, принципи, переко-

нання, готовність діяти відповідно до них); 

- пізнавально-операційний (професійна спря-

мованість уваги, уявлень, сприймання, пам’яті; пе-

дагогічне мислення, педагогічні здібності, знання, 

дії, операції і заходи, необхідні для успішного 

здійснення професійної діяльності);  

- емоційно-вольовий (почуття, вольові про-

цеси, що забезпечують успішний перебіг і резуль-

тативність діяльності педагога; емоційний тонус, 

емоційна сприйнятливість, цілеспрямованість, са-
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мовладання, наполегливість, ініціативність, рішу-

чість, самостійність, самокритичність, самокон-

троль);  

- психофізіологічний (властивості і здібності, 

які забезпечують майбутньому вчителю високу 

працездатність у виконанні виховних функцій, 

упевненість у своїх силах, прагнення наполегливо і 

до кінця доводити розпочату справу, здатність 

вільно керувати своєю поведінкою і поведінкою ін-

ших, професійна працездатність, активність і само-

регулювання, урівноваженість і витримка);  

- оцінний (самооцінка своєї професійної підго-

товки і відповідність процесу розв’язання про-

фесійних завдань оптимальним педагогічним зраз-

кам) [6, с. 11]. 

Зазначимо, що структура досліджуваного по-

няття об’єднує чотири компоненти: мотиваційний, 

когнітивний, креативний, рефлексивний, які мають 

критерії, показники та рівні сформованості до-

сліджуваного феномену. Так, Т. Фурсикова роз-

межовуємо такі критерії та показники сформова-

ності готовності майбутнього вчителя образотвор-

чого мистецтва:  

1. Потребнісно-мотиваційний передбачає 

з’ясування причин і факторів, які спонукають, іні-

ціюють, спрямовують учителя образотворчого ми-

стецтва до застосування комп’ютерної графіки (по-

казники: усвідомлення необхідності застосування 

комп’ютерної графіки у процесі навчання й вихо-

вання учнів та бажання побачити позитивний ре-

зультат своєї діяльності, інтерес до засобів 

комп’ютерної графіки та зацікавленість у їхньому 

використанні на уроках образотворчого мистецтва; 

прагнення вчителя творчо і неординарно проекту-

вати різноманітні організаційні форми у тісній вза-

ємодії з учнями.  

2. Знаннєвий критерій об’єднує сукупність 

знань учителя образотворчого мистецтва про сут-

ність і специфіку комп’ютерної графіки, її види та 

ознаки, а також комплекс умінь і навичок із засто-

сування комп’ютерної графіки в структурі власної 

професійної діяльності (показники: знання з 

комп’ютерної графіки; компетентність у застосу-

ванні засобів комп’ютерної графікинеобхідних для 

застосування у професійній діяльності; обізнаність 

із джерелами поповнення знань, зокрема, у сфері 

застосування комп’ютерної графіки, та здатність 

застосовувати їх у майбутній професійній діяльно-

сті);  

3. Креативно-діяльнісний критерій передба-

чає оригінальне розв’язання педагогічних завдань 

учителя образотворчого мистецтва із застосуван-

ням різноманітних методів і засобів навчання, зок-

рема комп’ютерної графіки (показники: творчий 

підхід до організації навчання образотворчого мис-

тецтва з використанням комп’ютерної графіки; тво-

рче розв’язання професійних завдань засобами 

комп’ютерної графіки, інтерес, оригінальність у 

розв’язанні художньо-творчих завдань);  

4. Оцінно-рефлексивний критерій характери-

зує пізнання й аналіз педагогом явищ власної діяль-

ності (показники: оцінка вчителем власної діяльно-

сті [9]. 

Вважаємо, що обґрунтування критеріїв і пока-

зників готовності майбутніх учителів образотвор-

чого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів загальноосвітнього навчального закладу є 

найважливішим завданням дослідження, оскільки 

сприяє визначенню ефективності психолого-педа-

гогічної системи підготовки вчителів образотвор-

чого мистецтва, порівнянню результатів дослі-

дження. Відомо, що критерії повинні відображати 

основні закономірності формування певного 

явища, існуючі взаємозв’язки між компонентами в 

моделі, динаміку явища, що вивчається, та розкри-

ватися через специфічні ознаки кожного структур-

ного компонента.  

На основі логіко-системного аналізу відпо-

відно до мети нашого дослідження, під критеріями 

сформованості готовності майбутніх учителів обра-

зотворчого мистецтва до виховання естетичної ку-

льтури учнів ми розуміємо сукупність ознак, які ха-

рактеризують конкретний аспект професійної під-

готовки. Відповідно показники вимірювання 

ефективності підготовки майбутніх вчителів обра-

зотворчого мистецтва до виховання естетичної ку-

льтури учнів – це кількісні та якісні характеристики 

сформованості ознак, які вивчаються та вимірю-

ються. Отже, під критерієм ми розуміємо ознаку, на 

основі якої відбувається оцінка, визначення та кла-

сифікація певних якостей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з 

означеної проблеми вказує на неоднозначний під-

хід до визначення сутності понять «критерій» та 

«показник. Так, «Великий енциклопедичний слов-

ник» подає наступне визначення: «Критерій – 

ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визна-

чення або класифікація чого-небудь, мірило су-

джень, оцінки» [2, с. 234]. У різних значеннях вико-

ристовується поняття «критерій»: як мірило, оці-

нка, судження, ознака достовірності або умови, як 

сукупність ознак.  

На основі наукових висновків Н. Баловсяк, 

А.Прус, досліджуючи проблему формування про-

фесійної самореалізації майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва, вказує, що «критерії – це яко-

сті, властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, які 

дають можливість зробити висновки про стан і рі-

вень його сформованості та розвитку; показники – 

це кількісні та якісні характеристики сформовано-

сті кожної якості, властивості, ознаки об’єкту, кот-

рий вивчається, тобто міра сформованості того чи 

іншого критерію» [8, c. 129-130].  

Не можемо залишити поза увагою мотивацій-

ний компонент готовності, який посідає особливе 

місце в структурі готовності до педагогічної діяль-

ності Він включає такі критерії: зацікавленість і по-

зитивне ставлення до педагогічної діяльності, усві-

домлення необхідності оволодіння певним обсягом 

знань для продуктивної педагогічної діяльності в 

середовищі. Це пояснюється тим, що мотиви є 
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суб’єктивним фактором, який спонукає до діяль-

ності та являє собою відображення потреби в будь-

чому. 

Цінним для нашого дослідження є когнітивний 

компонент готовності до педагогічної діяльності 

репрезентований системою знань. Деякі автори 

розглядають його як змістово-процесуальний, 

змістовий, теоретичний. Ми виходили з положення, 

що рівень набутих знань у процесі навчання у ВНЗ 

залежить від характеру та змісту відповідної теоре-

тико-методичної підготовки студентів, їх творчих 

здібностей, педагогічного досвіду, що включається 

в мисленнєві та практичні дії під час виконання пе-

дагогічних завдань. 

Процесуальний компонент готовності перед-

бачає наявність умінь і навичок до педагогічної 

діяльності, зокрема виховної. За своєю суттю цей 

компонент аналогічний до компонентів готовності, 

які в ряді інших досліджень визначаються як прак-

тичні, виконавчі або конструктивні. На основі галу-

зевого стандарту вищої освіти, а також класифікації 

педагогічних умінь, дослідники визначають такі 

групи педагогічних умінь майбутнього вчителя: 

гностичні, проектувальні, конструктивні, комуніка-

тивні, організаторські.  

Усі три компоненти готовності до педагогічної 

діяльності пов’язані між собою, зміни в одному з 

них впливають на зміни в іншому. Стійке поєдна-

ння й високий рівень реалізації означених компо-

нентів створює внутрішні ознаки сформованої про-

фесійної готовності педагога.  

Аналіз досліджень проблеми готовності до 

майбутньої професійної діяльності дозволяє гово-

рити про те, що готовність до того чи іншого виду 

діяльності є особистісною якістю, інтегральним ви-

раженням всіх підструктур особистості. Готовність 

має структурну будову і носить багаторівневий ха-

рактер. Зокрема, М. Дьяченко, Л. Кандибович 

відмічають, що готовність включає в себе в стійкій 

єдності такі компоненти: мотиваційний (позитивне 

ставлення до професії, інтерес до неї та інші достат-

ньо стійкі професійні мотиви); орієнтаційний 

(знання і уявлення про особливості та умови про-

фесійної діяльності, її вимоги до особистості); опе-

раційний (володіння способами і прийомами про-

фесійної діяльності, необхідними знаннями, навич-

ками, вміннями, процесами аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення та ін.); вольовий (само-

контроль, вміння керувати діями, з яких скла-

дається виконання трудових обов’язків); 

оцінювальний (самооцінка своєї професійної підго-

товленості і відповідність процесу вирішення про-

фесійних задач оптимальним трудовим зразкам). 

Достатня виразність цих компонентів і їх цілісної 

єдності – показник високого рівня професійної пси-

хологічної [4].  

Вчена О. Дубасенюк розробила концептуальну 

модель професійно-педагогічної підготовки вчи-

теля-вихователя, що враховує чотири компоненти: 

- структурний (мета, завдання, суб’єкт, пре-

дмет, засоби педагогічної діяльності);  

- процесуальний, що охоплює етапи педаго-

гічної діяльності (проектувально-цільовий, органі-

заційний, стимулювально-спонукальний, контро-

льно-оцінний);  

- аксіологічний, який уключає сукупність ін-

тегральних якостей майбутнього педагога (профе-

сіоналізм особистості і професіоналізм діяльності; 

- професійно-педагогічна спрямованість, 

особистісні властивості); технологічний, який пе-

редбачає запровадження системного підходу в пе-

дагогічний процес підготовки (від постановки 

мети, розробки засобів до оцінки результатів) [3]. 

У визначенні структури готовності майбут-

нього вчителя образотворчого мистецтва до вихо-

вання естетичної культури учнів ми поділяємо то-

чку зору вчених (І. Бех, А. Бойко, І. Зязюн, В. Ло-

зова, О. Пєхота, С. Сисоєва, Н. Тарасевич та ін.), які 

досліджують проблему готовності майбутніх учи-

телів до педагогічної діяльності на засадах особис-

тісно-діяльнісного підходу, у контексті якого гото-

вність розглядається як єдність її структурних і фу-

нкціональних компонентів у взаємозв’язку та 

взаємозалежності. Структура професійної саморе-

алізації майбутнього вчителя образотворчого ми-

стецтва була представлена у взаємодії таких компо-

нентів:  

- мотиваційно-ціннісний (ціннісне ставлення 

до професії, ціннісні орієнтації, сукупність мотивів 

і інтересів, що орієнтують діяльність особи); 

- професійна компетентність (професійно-

орієнтовані знання, вміння і досвід в області об-

раної професії); 

- рефлексивно-регулятивний, професійно-зна-

чущі якості особистості (професійно-педагогічна 

культура, індивідуально-психологічні особливості 

особистості, якості творчої особистості) [8, с. 131].  

Узагальнення досліджуваних матеріалів дає 

можливість визначити основні компоненти готов-

ності до педагогічної діяльності. Передусім це мо-

тиваційно-цільовий компонент, який виокрем-

люється практично всіма авторами і передбачає 

професійні настанови, позитивне ставлення до про-

фесії, інтерес до неї, стійкі наміри присвятити себе 

педагогічній діяльності тощо. Наступний компо-

нент – змістово-операційний, до якого належать си-

стема професійних знань, умінь і навичок, педа-

гогічне мислення, професійне спрямування уваги, 

сприймання, пам’яті, дії й операції, необхідні для 

успішного здійснення професійно-педагогічної 

діяльності. Слід зауважити, що в авторському трак-

туванні ці компоненти або відокремлюються (І. Ву-

жина, О. Пєхота), або мають іншу назву: змістовий 

і діяльнісний (С. Литвиненко), змістовий і процесу-

ально-діяльнісний (І. Гавриш) тощо. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

На основі аналізу теоретичних джерел щодо готов-

ності майбутнього педагога, сучасних підходів до 

розуміння сутності професійної педагогічної підго-

товки ми дійшли висновку, що комплексний харак-

тер підготовки готовності майбутніх учителів обра-

зотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів ЗНЗ забезпечують взаємопов’язані 

між собою компоненти: емоційно-мотиваційний, 
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інтелектуально-когнітивний і креативно-діяль-

нісний . 

Емоційно-мотиваційний компонент інтегрує 

естетичні почуття, сприяє емоційному спілкуванню 

студентів з творами образотворчого та декора-

тивно-прикладного мистецтва, формує готовність 

студентів до педагогічного спілкування, включає 

систему професійно-значущих потреб, які спонука-

ють майбутніх учителів до цілеспрямованої вихов-

ної діяльності з учнями.  

Інтелектуально-когнітивний компонент ро-

зробленої нами структури готовності реалізо-

вується через накопичення та постійне оновлення 

інформації інтелектуального характеру; спрямова-

ний на оволодіння студентами знаннями, уміннями 

й навичками в галузі естетичного виховання учнів. 

Також в контексті даного компонента наскрізним є 

поповнення багажу професійно-педагогічних 

знань, розширення естетичного кругозору та світо-

гляду, ознайомлення зі специфікою та педа-

гогічними технологіями виховання естетичної 

культури учнів різної вікової категорії (початкова 

та середня ланка освіти). 

Креативно-діяльнісний компонент включає в 

себе систему практичних умінь і навичок, які необ-

хідні майбутнім учителям образотворчого мистец-

тва для здійснення процесу виховання естетичної 

культури учнів ЗНЗ: уміння підготувати дітей до 

сприймання творів мистецтва, емоційно із захоп-

ленням розповісти про них; поглибити сприймання 

творів мистецтва через аналіз засобів художньої ви-

разності, за допомогою яких створюється той чи ін-

ший художній образ, його настрій, характер та ес-

тетика в цілому; вміти розповісти учням про власні 

естетичні міркування з приводу того чи іншого ху-

дожнього об’єкту сприймання. 

Висновки. Отже, підводячи підсумки, відмі-

тимо, що підготовка майбутнього вчителя образот-

ворчого мистецтва до виховання естетичної куль-

тури учнів – це складна, цілісна, упорядкована, ба-

гатоструктурна динамічна система, яка функціонує 

відповідно до мети, завдань і принципів профе-

сійно-педагогічної підготовки, спрямовується на 

формування системи знань, умінь та навичок студе-

нтів у сфері виховання молодого покоління, розви-

ток їх творчого підходу до виховної діяльності.Пе-

рспективи подальших досліджень вбачаємо у роз-

робці методик для діагностики рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів обра-

зотворчого мистецтва до виховання естетичної ку-

льтури учнів ЗНЗ. 
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оптимальные условия и пути активного, творческого участия учащихся во всех видах деятельности окру-

жающего социума. 

ABSTRACT 

This article reveals the essence of socio-pedagogical phenomenon (an integration of pedagogical process with 

social environment) that provides preparing of individual with developed heuristic thinking, new spiritual values, 

strong moral directions. Optimal conditions and ways of active and creative participation of students in various 

social activities are also defined in the article. 
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Современные условия, характеризующиеся ис-

торически значимыми преобразованиями, как пока-

зывает развитие и становление всех параметров об-

разования, не всегда способны создавать стратеги-

чески обоснованные оптимальные условия для 

формирования, развития и активизации интеллек-

туального, нравственного, эстетического, физиче-

ского становления растущего Человека, роста его 

способностей и личностных возможностей. Для ре-

ализации такой стратегии, как замечено в окружаю-

щей жизни, на что справедливо указывает Е.В. Бон-

даревская [2], имеются препятствия: отсутствие вы-

соких нравственно-социальных идеалов и 

жизненных перспективных целей; рост и интенсив-

ное развитие частной собственности; стремление 

людей к личному обогащению; снижение общей 

культуры молодежи; недостаточная подготовлен-

ность молодых к общественно-полезному и произ-

водительному труду; рост алкоголизма, наркома-

нии и преступности среди подрастающего поколе-

ния.  

В известной степени все это определяется как 

следствие вступления страны, по решению-указа-

нию власть предержащих чиновников, во вновь со-

зданное капиталистическое общество с его рыноч-

ными отношениями, где преобладают как приори-

тет ценности частной собственности и высокого 

имущественного положения, доходов, индивиду-

альных интересов, так и неравенство среди жите-

лей, рассматриваемое как условие проявления сво-

боды личности. Наряду с этим по Интернету и те-

левидению ведется разрушительная противодухов-

ная пропаганда, раскрывающая технологию хули-

ганства, насилия, что приводит нередко к сбоям в 

развитии растущего молодого человека. В итоге 

происходят значительные антидуховные измене-

ния в его психике, в восприятии мира, что форми-

рует «клиповое» мышление, создает сложную про-

блему в его развитии.  

Нет сомнения в том, что в современных соци-

ально-экономических условиях интенсивного раз-

вития общества нужен Человек, активно осваиваю-

щий и преобразующий как общество в целом, так и 

свою индивидуальность, приобретая разнообраз-

ный жизненный опыт, характеризуемый богатой 

культурой. В соответствии с этим в системе образо-

вания реальная цель воспитания включает в себя 

формирование базовой культуры личности (куль-

туры жизненного самоопределения; семейных от-

ношений; экономической культуры и культуры 

труда; политической, демократической, правовой, 

интеллектуальной и нравственной культур, а также 

культуры общения, экологической, физической, ху-

дожественной культуры). Ядром базовой культуры 

сегодня признаются общечеловеческие ценности 

(«Жизнь», «Человек», «Общество», «Природа», 

«Я»). Базовые общечеловеческие ценности абсо-

лютны, нетленны и не подвластны никаким госу-

дарственным реформам и переворотам. Вечные ба-

зовые ценности, не подвластные перестройкам, вы-

двигают признание «Человека» как наивысшей 
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ценности и ценности «Я» как автономной и свобод-

ной индивидуальности. 

Ценность Человека выражается в проявляемых 

им личностных качествах. Ниже остановимся на не-

которых из них. Среди них выдвигаем такое каче-

ство личности, как достоинство человека как субъ-

екта собственной жизни. Оно характеризует лич-

ностное качество и вырастает из совокупности 

отношений человека к свои окружающим и к са-

мому себе. Достоинство проявляется в его скромно-

сти и гордости, чести и совести, открытости и 

честности, трудолюбии и добросовестности, от-

ветственности и самостоятельности, духовной 

чистоплотности и строгой самооценке. Как 

видно, достоинство представляет собой уважитель-

ное отношение к своему «Я», к самому себе как че-

ловеку.  

Ценностное отношение проявляется и в таком 

личностном качестве, как благородство человека, 

которое характеризуется доброжелательностью, 

внимательностью, товариществом, деликатно-

стью, верностью, точностью, дисциплинирован-

ностью, обязательностью в своих действиях. Та-

кое качество человека интегрирует всю совокуп-

ность его отношений ко всем другим людям 

(близким и далеким, соотечественникам и людям 

других цивилизаций, культур, наций). Так, благо-

родство представляет собой отношение к другому 

как к ценностному Человеку в контексте всего че-

ловечества.  

Систему ценностного отношения к Человеку в 

свое время открывала древняя философская мысль. 

Так, в своем труде это подчеркнул древнегреческий 

философ Сократ. Он первым написал на знамени в 

качестве наивысшей ценности слово «Человек». 

Все высшие ценности находятся в теснейшей связи 

с Человеком: забота о Жизни становится заботой о 

Человеке, любовь к Природе сопрягается с жаждой 

улучшить жизнь Человека и всего Общества. По-

этому вопрос о формировании ценностных отноше-

ний в системе образования решается успешно 

только в контексте всей системы гуманистического 

воспитания. 

Ценностное отношение к человеку в сфере об-

разования как один из ведущих компонентов в об-

разовательной деятельности определяет формиро-

вание и развитие личности. В связи с этим в системе 

образования среди трех его компонентов (обучения, 

воспитания, развития личности) выдвигается вос-

питание, в процессе которого формируется интел-

лектуальное и личностное развитие индивида, 

вследствие чего воспитание занимает приоритетное 

место в системе образовательной деятельности. На 

такой подход к сфере воспитания обращают внима-

ние многие педагоги-специалисты. Так, у И.А. Иль-

ина находим его верно обозначенную позицию по 

данному вопросу: «Образование без воспитания 

есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего 

людей полуобразованных, самомнительных и за-

носчивых, тщеславных и спорщиков, напористых и 

беззастенчивых карьеристов. Оно вооружает про-

тиводуховные силы. Оно развязывает и поощряет в 

человеке «волка» [4]. 

В традиционном воспитательном процессе в 

системе образования для формирования и развития 

личности основное внимание уделялось только зна-

нию общих правил и норм поведения человека, без 

обращения должного внимания на деятельностное 

освоение их, с использованием в повседневной 

жизни. И, как видно из обобщения эмпирической 

практики, такой подход к данной проблеме не обес-

печивает полноценного воспитания, формирования 

личности ученика, его целостного духовно-нрав-

ственного развития. В современных условиях перед 

воспитанием ставится более серьезная задача – под-

готовка растущего человека с другим уровнем миро-

понимания, при котором утилитарные ценности вы-

ступают как инструмент формирования духовных 

ценностей: милосердия и честности, справедливо-

сти и способности к сопереживанию, терпимости и 

порядочности, ответственности за свои действия и 

сознания собственного достоинства, патриотизма 

и чувства долга.  

Излагая методологическую основу воспита-

ния, исследователи разрабатывают педагогические 

концепции, регулирующие организуемую в учеб-

ных заведениях, в окружающей социальной среде, 

в учреждениях и организациях социума широко-

масштабную воспитательную систему, направлен-

ную на формирование и развитие личности. Здесь 

все компоненты воспитания взаимодействуют с ре-

ально функционирующими условиями, факторами, 

явлениями социума, образом жизни людей в соци-

альной среде. Отсюда задача – интегрировать все 

осуществляемые в окружающей среде воспитатель-

ные воздействия на человека в целостный соци-

ально-педагогический феномен, обеспечивающий в 

конкретных условиях социальной среды реализа-

цию целей и задач воспитания. Такой социально-

педагогический феномен, его принципы, основания 

можно определить в соответствии со всей осу-

ществляемой культурологической политикой об-

щества. 

Процесс воспитания многогранен, он, как под-

черкивал А.С. Макаренко [5], совершается на каж-

дом квадратном метре, в семье, в социуме, в труде, 

на уроке, в игре – везде. Окружающая социальная 

среда обладает большими возможностями для лич-

ностного развития и социализации растущего поко-

ления. Ребёнок, только общаясь с людьми, участвуя 

в повседневно организуемом труде, приобретает 

необходимые в жизни умения и навыки, формирует 

свои индивидуальные личностно-гражданские ка-

чества. Когда растущие люди включаются в повсе-

дневный организуемый в социуме общественно-по-

лезный и производительный труд, реализуется одно 

из основных положений народной педагогики – 

воспитание самой жизнью. И растущие люди ста-

новятся субъектами осуществляемой в окружаю-

щей среде деятельности, учатся планировать, орга-

низовывать, контролировать, оценивать свою дея-

тельность и самого себя. 

Приоритет воспитания ориентирован на разви-

тие объективно задаваемого нового Человека, на 

его вписанность в социальный мир в качестве ак-
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тивного творческого деятеля. Формирование лич-

ности растущего человека представляет собой 

сложный процесс. Оно зависит не только от про-

фессиональных воздействий педагогов. Активно 

управляет этим процессом и объективная реаль-

ность, функционирующая в виде общественно-

политических, производственных, социальных, 

материальных, культурных, духовных и других 

факторов и явлений. Их взаимодействие обеспе-

чивает социализацию личности. Для учебного 

заведения социализация обучающихся представ-

ляет собой целенаправленный процесс регулиру-

емой комплексной системы его взаимодействия 

с учреждениями и коллективами социума в опти-

мальном обеспечении социально-педагогиче-

ского процесса в целях формирования и развития 

у учащихся общественно значимых знаний, ка-

честв, ценностей, социального опыта. Осуществ-

ляемый социально-педагогический процесс в си-

стеме воспитания можно вкратце представить на 

опыте регионального образования в Якутии. 

В основе развития образовательной сферы в 

Якутии лежат уникальные, не повторяемые в дру-

гих регионах особенности, которые определяют ре-

гиональную систему социально-педагогического 

феномена в образовании. Региональное отражает 

культурное поле исторической жизни каждого 

народа наряду с глобализацией в образовательной 

системе, где человек включается в жизнедеятель-

ность конкретного социума и в области общечело-

веческой практики. Так, региональный подход спо-

собствует формированию, как подчеркивает В.И. 

Андреев [1], идеальной модели человека ХХ1 века 

– личность многомерную, вбирающую в себя и ре-

ализующую достоинства саморазвивающейся, са-

модостаточной личности. Формирование и разви-

тие такой личности обусловлено технологией по-

гружения обучающихся в социально-

экономическую, культурологическую систему от-

ношений на традиционных законах социализации 

личности. 

В соответствии с этим, основываясь на социа-

лизирующих арктических традициях Крайнего Се-

вера, вкратце остановимся на процессе экологиче-

ского воспитания школьников. Концептуальные ос-

новы их экологического воспитания в социально-

педагогическом феномене обусловлены арктиче-

скими традициями взаимодействия северного эт-

носа с природой, считавшего человека существом 

природы, ее частицей. Как видно из истории, арк-

тические народы жили в полном согласии с приро-

дой, у них не было писаных правил и законов пове-

дения человека в природе, целенаправленного эко-

логического воспитания в современном его 

понимании. Все осуществлялось через обычаи, об-

ряды, ритуалы, основанные на одухотворении при-

роды. 

Чувствуя свое единство с природой, считая 

себя ее частицей, люди стремились не нарушать 

природного равновесия, оптимально адаптируясь к 

своеобразию своего природного окружения. Аркти-

ческий человек в своих действиях брал на себя от-

ветственность за сохранность ресурсов флоры и фа-

уны, руководствуясь заповедями предков: «Бе-

режно относись к природе, как к самому себе, ибо 

ты сам являешься частицей этой природы»; «Не 

бери от природы больше, чем достаточно твоей се-

мье в ближайшее время»; «Использовать все, что 

взял у природы»; и т.д. В результате традиции и 

обычаи народов Арктики, связанные с природой, 

характеризуются целесообразностью и соразмерно-

стью, соизмерением воздействий на природу с ее 

возможностями.  

Традиции природопользования арктических 

народов позволяли людям оптимально адаптиро-

ваться к окружающей социальной среде, не нару-

шая природного равновесия, что предполагает со-

размерность и целесообразность их действий с уче-

том возможностей хрупкой северной природы. И 

опытная работа в школах проводилась нами по раз-

ным направлениям: познавательная деятельность по 

освоению опыта жителей в отношении к природе как 

к источнику материальных и духовных ценностей, ос-

нове экологических условий жизни; практическое 

участие учащихся в фенологических наблюдениях, 

изучении метеорологии, повадок зверей, биологии 

животных, конкретных объектов и явлений при-

роды, что в целом формирует экологически целе-

сообразные потребности общения с окружающей 

средой, сбережения её от разрушения и загрязнения.  

В данном ракурсе мы находим ценным опыт из-

вестного специалиста-педагога В.А. Сухомлинского, 

где главным было научить ребенка умению видеть 

природу. В своей практике данный подход мы не-

сколько расширили: наряду с умением видеть при-

роду ставили также и умение общаться с ней. Все 

это позволило использовать виды и формы работы, 

направленные на самостоятельную поисковую, прак-

тико-ориентированную и природоохранную деятель-

ность учащихся.  

Многолетняя практика показывает, что в орга-

низации разных видов образовательной деятельно-

сти для достижения оптимальных результатов ве-

дущую роль играют педагогические технологии. 

Технология воспитания представляет собой си-

стемный способ организации воспитательной ра-

боты, обеспечивающий приобретение учащимися 

различного рода умений и навыков, наряду с фор-

мированием оптимальных личностных качеств. В 

использовании технологии воспитательной дея-

тельности в процессе опытной работы мы руковод-

ствовались разработанными в эмпирической прак-

тике положениями и идеями: личность растущего 

человека формируется и развивается на основе пра-

вил, законов общества; активное участие учащихся 

в общественной, трудовой деятельности в социуме 

и взаимодействие с людьми обогащают их духов-

ный мир, развивают возможности и способности; в 

социальной среде дети обретают и усваивают пере-

довые образцы поведения, сначала следуя им под 

внешним контролем родителей, учителей, воспита-

телей и постепенно превращая их в основу самораз-

вития, саморегуляции.  



26 SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | PEDAGOGICAL SCIENCES 

Как видно, технологии воспитания в опытной 

работе имеют свою направленность: осуществле-

ние воспитательной работы в реальной жизненной 

практике (в социуме и в процессе внеурочной дея-

тельности, связанной с реалиями жизни). В соот-

ветствии с этим в процессе опытной работы обра-

щалось внимание на основные формы и пути соци-

ально-педагогического феномена в системе 

воспитания. Для организации и осуществления такой 

деятельности в школах активно работают социальные 

педагоги, психологи-педагоги, воспитатели, работ-

ники дополнительного образования. В новых весьма 

сложных условиях развития общества, как показы-

вает наша эмпирическая практика, без деятельно-

сти этой категории работников образования весьма 

сложно добиться качества воспитания современ-

ного растущего человека.  

 Исходя из того, что в системе творческой вос-

питательной работы на основе социально-педагоги-

ческого феномена готовится человек творческий, 

креативно мыслящий, ориентированный на создание 

нового, в опытной работе руководствовались изу-

ченными из разных научных и практических источ-

ников положениями. С одной стороны, пользовались 

и руководствовались идеями специалистов: «основ-

ными функциями личности является творческое 

освоение общественного опыта через включение 

человека в систему общественных отношений» 

(Л.С. Выготский [3]); «личность как особое каче-

ство приобретается индивидом в обществе, в сово-

купности общественных отношений, в которые ин-

дивид вовлекается» (А.Н. Леонтьев [6]). Из этих 

психолого-педагогических точек зрения специали-

стов вытекает, что все стороны личности формиру-

ются и развиваются в деятельности, организуемой 

в социальной среде. 

С другой стороны, в практической деятельно-

сти пользовались известными в педагогической 

практике определенными воспитательными идеями: 

формирование ценностного отношения к жизни; 

приобщение к системе культурных ценностей, от-

ражающих богатство общечеловеческой культуры; 

развитие природных задатков и творческого потен-

циала, их реализация в разнообразных сферах чело-

веческой деятельности; формирование общечело-

веческой морали; развитие способности к объек-

тивной самооценке, саморегуляции поведения, к 

рефлексии и др. Выделенные идеи, как показала 

наша эмпирическая практика, позволяют опреде-

лить рациональные для формирования личности со-

временного ученика формы, пути, методы, способы 

организации и осуществления воспитательной дея-

тельности в учебном заведении.  

В процессе проведенной опытной работы, со-

держащей широкомасштабную практико-ориенти-

рованную деятельность социально-педагогиче-

ского феномена, достигнуты определенные резуль-

таты, отвечающие поставленным ее цели и задачам. 

Так, занимаясь предложенными по программе 

опытной работы всеми видами социально-педаго-

гической деятельности, учащиеся: 

 - освоили опыт жителей в отношении к при-

роде – источнику материальных и духовных ценно-

стей; 

- научились наблюдать и изучать свое природ-

ное, социальное, культурное окружение, общаться 

с природой, с людьми; 

- общаясь со своим социальным окружением, с 

людьми, овладели ценностями жизни, приобрели 

определенный, жизненно важный социальный 

опыт. 

Таким образом, опытная работа подтвердила, 

что воспитание занимает особое приоритетное ме-

сто в системе образования, является той ключевой 

сферой, от которой зависит формирование лично-

сти свободного человека, способного самостоя-

тельно и сознательно строить свою жизнь, ответ-

ственного за себя и свои действия на благо обще-

ства. Технологическое решение его содержания на 

основе принципа социально-педагогической инте-

грации формирует умение человека рационально 

работать над развитием всех личностных качеств, 

корректировать действия на основе понимания 

гражданской ответственности, позволяет индиви-

дам сочетать индивидуальные ориентации в сово-

купности общественных действий, рационально 

строить отношения со своим окружением. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Анализ проблемы показывает, что ключевыми в данной области являются сле-

дующие термины: «качество образования», «образовательные результаты», «эффективность образования» 

и формирование будущего специалиста является составной частью его участия в конкурсах профессио-

нального мастерства WorldSkills. 

Материалы и методы. В работе проведен анализ роли среднего профессионального образования, 

причин снижения качества среднего профессионального образования, взаимосвязь качества профессио-

нального образования с движением WorldSkills.  

Результаты. Определены компоненты системы качества образования, воздействие движения 

WorldSkills на развитие профессиональных компетенций обучающихся. 

Заключение. Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, лучше происхо-

дит при освоении профессиональных компетенций Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта среднего профессионального образования. 

ABSTRACT 

The purpose of the study. The analysis of a problem shows that the following terms in the field are key: 

"quality of education", "educational results", "efficiency of education" and formation of future expert is a compo-

nent of his participation in competitions of professional skill of WorldSkills. 

Subjects. In work the analysis of a role of secondary professional education, the reasons of decline in quality 

of secondary professional education, interrelation of quality of professional education with the movement 

WorldSkills is carried out. 

Results. Components of the quality system of education, impact of the movement WorldSkills on develop-

ment of the professional competences which are trained are defined. 

Conclusion. Preparation trained to competitions of professional skill, happens at development of professional 

competences of the Federal State Educational Standard of secondary professional education better. 

Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, оценка качества образования, система 

оценки качества, высококвалифицированные рабочие кадры, движение WorldSkills. 
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Среднее профессиональное образование Рос-

сии является важной составной частью образова-

ния, которое развивается как звено в системе непре-

рывного профессионального образования и направ-

лено на удовлетворение потребностей личности, 

общества и государства в получении профессио-

нальной квалификации специалиста среднего 

звена. 

Современный этап развития среднего профес-

сионального звена характеризуется устойчивой 

тенденцией к расширению масштабов подготовки 

специалистов, меняются требования к содержанию 

среднего профессионального образования, где ста-

вятся принципиально новые задачи по формирова-

нию у обучающихся системного мышления, инфор-

мационных правовых отношений, творческой ак-

тивности, умения анализировать результаты своей 

деятельности. 

Роль среднего профессионального образова-

ния становится актуальной в условиях расслоения 

общества и территориальной мобильности населе-

ния. Достаточное число средних специальных 

учебных заведений (равномерное размещение по 

территории России), относительно короткие сроки 

и невысокие затраты на обучение определяют важ-

ность профессионального образования с точки зре-

ния удовлетворения образовательных потребно-

стей населения с ограниченными экономическими 

возможностями. При этом оно служит одной из 

форм социальной защиты для выпускников школ и, 

как следствие, стабилизирующим фактором в об-

ществе. 

Динамика спроса на специалистов определен-

ного профиля и квалификации на рынке труда со-

временной России вступила в противоречие с тра-

диционно сложившейся их подготовкой, номенкла-

турой специальностей и специализаций. 

Практикоориентированное обучение должно стать 

неотъемлемой частью среднего профессионального 

образования, обеспечивающей формирование уме-

ний в области осваиваемых студентами видов дея-

тельности [1]. Последнее проявляется, в частности, 

в том, что обучающиеся, наряду с основными цик-

лами дисциплин, стремятся получить дополнитель-

ный объем знаний, сформировать новые умения и 

навыки, которые позволят им ставить и решать про-

блемные профессиональные задачи в соответствии 

с компетенциями, нестандартно мыслить и адапти-

роваться в меняющихся социальных условиях, ори-

ентироваться во все более расширяющейся инфор-

мационной сфере. Все эти требования необходимы 

не только для развития личности, они образуют 

ключевые качества современного профессионала. 

Уровень подготовки специалистов в системе 

профессионального образования дает возможность 

получить одновременно общее и профессиональ-

ное образования, что востребовано миллионами 

молодых людей, заинтересованных в ускорении са-

мореализации. 

Современное рыночно-ориентированное про-

фессиональное образование направлено на преодо-

ление оценки качества и замены его управлением 

обеспечения качества образования. 

Разработка и практическая реализация задач в 

области оценки качества образования сдерживается 

тем, что сегодня много нареканий и возражений к 

понятию «качество образования». Анализ про-

блемы показывает, что ключевыми в данной обла-

сти являются следующие термины: «качество обра-

зования», «образовательные результаты», «эффек-

тивность образования». 

Качественное образование было признано аб-

солютным приоритетом на Круглом столе Мини-

стров образования, организованном ЮНЕСКО в 

Париже в 2003 году, когда речь шла о праве каж-

дого человека на качественное образование. В рам-

ках данного подхода требуемые изменения рас-

сматривались на двух уровнях. На уровне учаще-

гося от систем образования требуется ориентация 

на имеющиеся знания, признание формальных и не-

формальных способов обучения, гарантии равен-

ства возможностей и обеспечение безопасной и 

поддерживающей образовательной среды. На 

уровне системы образования необходимо выстраи-

вание стратегий развития, нормативное обеспече-

ние, распределение ресурсов и измерение результа-

тов обучения. Данные изменения имеют значимое 

влияние повышение качества образования. 

Анализ образовательной практики и теорети-

ческих работ показывает, что решение проблемы 

повышения качества образования в настоящее 

время во многом зависит от того, как будут ре-

шаться проблемы оценки качества образования. 

Становление общероссийской системы оценки ка-

чества образования, развитие региональных систем 

и структур, разработка системы показателей и ме-

тодик их получения на уровне отдельного образо-

вательного учреждения можно рассматривать сего-

дня как приоритетные направления развития всей 

системы образования. При этом проблемы оценки 

качества образования неразрывно связаны с про-

блемой оценки его эффективности. 

Система оценки качества и эффективности об-

разования будет способствовать повышению каче-

ства образования только при условии, что она ста-

нет источником достоверной, надежной и сопоста-

вимой информации о состоянии образования. При 

этом нужно учитывать также механизмы развития 

системы образования (как в целом, так и отдельных 

образовательных учреждений) и механизм влияния 

социума на систему образования. 

Поэтому, можно сказать, что качество сред-

него профессионального образования есть не что 

иное, как соответствие образования требованиям 

Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта и компетенциям в обучении. Нарушение 

соответствия стандарту – это проблемы качества 

среднего специального образования. Из понятия 

следует, что управление обеспечением качества об-

разования направлено на обеспечение соответствия 

среднего профессионального образования видоиз-

меняющимся потребностям общества. Стремление 

сохранить устойчивое положение в социально-эко-

номических преобразованиях российского обще-
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ства, система среднего профессионального образо-

вания снизило высокое качество подготовки специ-

алистов. 

Причины, которые привели к снижению каче-

ства образования субъективные и объективные, по-

казаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Причины снижения качества среднего профессионального образования. 

 

Понимание проблем в среднем профессио-

нальном образовании на государственном уровне 

привело к применению общепринятой междуна-

родной модели (ISO) для оценки качества среднего 

профессионального образования, где выделены 

главные составляющие системы менеджмента ка-

чества - управление ресурсами, сам процесс обра-

зования, мониторинг образования, регистрация по-

требительской удовлетворенности. 

Качество среднего образования следует рас-

сматривать, как систему многих компонентов, по-

казанных на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Компоненты системы качества образования. 

 

Качество содержания образования требует 

пристального внимания. Содержание учебных пла-

нов, рабочих программ общеобразовательных и об-

щепрофессиональных дисциплин, программ меж-

дисциплинарных комплексов, программ практик и 

программы итоговой государственной аттестации 

определяется Федеральным Государственным Об-

разовательным Стандартом. Для освоения допол-

нительных умений и компетенций и для обновле-

ния учебных рабочих программ в соответствии с 

требованиями работодателей в стандарте реализу-

ется региональный компонент. Без качественных 

профессиональных рабочих программ и без про-

фессионального педагогического контента нет воз-

можностей эффективно оценивать уровень каче-

ства образования. 

С развитием высокотехнологичных современ-

ных специальностей становится неотъемлемой ча-

стью профессиональных образовательных органи-

заций совершенствование системы подготовки вы-

сококвалифицированных рабочих кадров для 

предприятий. Данная задача ставится работодате-

лем, который заинтересован в высококвалифициро-

ванных профессиональных кадрах, способных от-

вечать высоким требованиям рынка труда. 

Получить ответ на вопросы можно изучая дви-

жение WorldSkills, которое управляет на современ-

ном этапе работой по подготовке профессиональ-

ных кадров и является независимой системой 

оценки квалификации [2]. 

WorldSkills – это международное некоммерче-

ское движение, которое направлено на реализацию 

роста рабочих профессий и на развитие навыков 
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мастерства в профессиях промышленности и в 

сфере услуг. 

Международный чемпионат WorldSkills 

Championship в 2019 году пройдет в Казани. Сто-

лица Татарстана получила это право по итогам го-

лосования, которое состоялось 10 августа на Гене-

ральной ассамблее WorldSkills International – 2015 в 

Сан-Паулу (Бразилия). Соперниками Казани были 

Париж и бельгийский город Шарлеруа. 

Актуальность данной системы обусловлена су-

ществующими требованиями, предъявленными со-

временным обществом к уровню формирования 

профессиональных компетенций; навыков при вы-

полнении профессиональных задач, направленных 

на развитие и формирование конкурентоспособ-

ного обучающегося для участия в конкурсах про-

фессионального мастерства. Активное внедрение в 

образовательный процесс компетентностного под-

хода, создание условий для формирования у обуча-

емого опыта самостоятельного решения познава-

тельных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляют основу 

подготовки обучающегося к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Формирование будущего специалиста явля-

ется составной частью его участия в конкурсах про-

фессионального мастерства WorldSkills [3]. Две со-

ставляющие учебного процесса легли в концепцию 

подготовки новой компетенции в рамках соревно-

ваний WorldSkills – практико-ориентированность в 

рамках производственных практик и проведение 

профессиональных конкурсов, которые требуют 

качественной подготовки обучающихся средних 

профессиональных учебных заведений, так как для 

проведения конкурса готовится подготовительный 

этап. Данный этап включает в себя разработку ре-

гламента, технического описания, составление кон-

курсного задания, утверждение критериев оценки 

заданий. А в разработке таких документов участ-

вуют сотрудники предприятий и ведущие специа-

листы отрасли, по которой проводится конкурс 

WorldSkills. 

Социальное партнерство образовательной ор-

ганизации и представителей производственной от-

расли позволяют провести конкурс на высоком 

уровне, где отражаются актуальные профессио-

нальные требования к компетенции будущих спе-

циалистов. Такие мероприятия обеспечивают взаи-

мосвязь рынка труда и сферы профессионального 

образования. 

Таким образом, подготавливая обучающихся к 

конкурсам профессионального мастерства, лучше 

происходит освоение профессиональных компе-

тенций ФГОС СПО.  

Повышается качество профессионального обу-

чения и среднего профессионального образования, 

увеличивается доля выпускников, трудоустроен-

ных по полученной специальности. Совершенству-

ются и расширяются связи с социальными партне-

рами [4]. Повышается престиж рабочих профессий 

через участие обучающихся в конкурсах професси-

онального мастерства различных уровней, чемпио-

натах профессионального мастерства, всероссий-

ских олимпиадах и конкурсах по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в 

том числе в Открытом Чемпионате профессиональ-

ного мастерства среди молодежи «WorldSkills 

Russia», конкурсах профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» и «Славим человека 

труда». 
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При изучении иностранного языка в группах, в 

состав которых входят студенты различных 

направлений подготовки, наступает этап, на кото-

ром возникает необходимость проводить с каждым 

обучающимся работу по чтению научно-техниче-

ских текстов и изучению терминов, непосред-

ственно относящихся к его направлению подго-

товки [6, с. 18] и, следовательно, интересующих 

лишь ограниченное число студентов в учебной 

группе. Естественно, что использование на данном 

этапе только групповой формы проведения заня-

тий, при которой все обучающиеся отрабатывают 

один и тот же материал, снижает эффективность 

учебного процесса, так как она не позволяет учиты-

вать интересы каждого обучающегося в отдельно-

сти. Эти интересы могут быть учтены путем орга-

низации индивидуально-групповой работы, при ко-

торой каждый обучающийся, параллельно с 

материалом, общим для всей группы, отрабатывает 

материал, представляющий интерес с точки зрения 

содержания и терминологии только для него од-

ного. 

Вопросами, над которыми при индивидуально-

групповой форме организации занятий работает вся 

группа в целом, являются: так называемые рецеп-

тивные грамматические явления; приемы анализа 

структуры предложения, к которому в ряде случаев 

приходится прибегать при чтении сложных тек-

стов; способы антиципации значения неизученных 

слов и т.п. Материалом для отработки этих явлений 

и выработки соответствующих умений и навыков 

являются тексты, содержание которых представ-

ляет интерес для студентов различных направлений 

подготовки в техническом вузе, т.е. тексты на такие 

темы, как: системы мер, взаимосвязь между 

науками, основные принципы устройства приборов 

и т.п. Кроме того, из общих текстов отбираются и 

активизируются общенаучные нетерминологиче-

ские лексические единицы, необходимые как для 

понимания специальных текстов, так и для ведения 

беседы по направлению подготовки. 

Для индивидуальной работы каждый обучаю-

щийся сам подбирает себе тексты согласно прин-

ципу заинтересованности в их тематике и мотива-

ции их изучения [4, с. 39; 7, с.14]. Роль преподава-

теля при подборе индивидуальных текстов 

сводится к определению языковой и методической 

целесообразности работы с каждым из них. Читая 

подобные тексты, обучающийся самостоятельно 

применяет знания и навыки, приобретенные в груп-

повых формах работы, а также накапливает и акти-

визирует термины по направлению подготовки и 



32 SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | PEDAGOGICAL SCIENCES 

расширяет запас общенаучной лексики. Наряду с 

этим, индивидуальные тексты служат материалом 

для развития навыков устной речи на профессио-

нальные темы. 

Индивидуально-групповая работа организу-

ется на занятии следующим образом: преподава-

тель дает задание всей группе по работе над общим 

материалом, обучающиеся выполняют задание. В 

это время преподаватель поочередно работает с 

каждым из них над подготовленным дома индиви-

дуальным материалом; после завершения индиви-

дуальной работы проводится групповая работа по 

проверке задания, данного всей группе. Однако ин-

дивидуально-групповая работа может быть эффек-

тивна только при условии проведения ее в рамках 

системы индивидуально-групповых занятий, по-

строенной в соответствии с целью обучения, 

Рассмотрим в качестве примера построение 

системы индивидуально-групповых занятий при 

целевой установке на выработку навыков точного 

понимания литературы по направлению подго-

товки и умения вести беседу на профессиональные 

темы. Для достижения указанной цели при уком-

плектованности учебных групп студентами различ-

ных направлений подготовки система индивиду-

ально-групповых занятий должна позволить:  

а) в одной группе организовать чтение разных 

текстов, количество которых равно числу обучаю-

щихся;  

б) обеспечить отбор из каждого текста лекси-

ческих единиц для активизации их только одним 

обучающимся;  

в) добиться активизации данных лексических 

единиц в устной речи при ограниченности аудитор-

ного времени на индивидуальную работу. 

Ограниченность аудиторного времени на ин-

дивидуальную работу вынуждает проводить чтение 

текстов по направлению подготовки в виде домаш-

него чтения, контролируемого на занятиях препо-

давателем; перед началом контроля каждый обуча-

ющийся обсуждает с преподавателем непонятые им 

предложения текста. 

В условиях работы всех обучающихся над раз-

ными текстами отбор новых лексических единиц 

для активизации может осуществляться только са-

мими обучающимися под контролем преподава-

теля [9, с. 35]. При этом для обеспечения качествен-

ного отбора следует обучить студентов умению от-

бирать для активизации лишь те лексические 

единицы, которые необходимы для передачи ос-

новного содержания текста, с тем, чтобы их можно 

было в последующем использовать при пересказе 

текста и беседе по нему. 

Ввиду самостоятельного отбора обучающи-

мися лексических единиц важно, чтобы они умели 

составлять краткие иллюстративные примеры упо-

требления отобранных лексических единиц. В це-

лях предупреждения ошибок такие примеры 

должны составляться строго на основе предложе-

ний текста, в которых они встретились. 

Для отработки одного индивидуального текста 

предусматривается цикл занятий, состоящий мини-

мум из трех занятий, чтобы позволить преподава-

телю: 

– на 1-м занятии – проверить понимание обу-

чающимся прочитанного дома текста, разобрать не-

понятные места, проверить отобранные обучаю-

щимся лексические единицы (исключить из них ма-

лоупотребительные нетерминологические 

лексические единицы), внести исправления в их за-

пись, рекомендовать их для активизации в исправ-

ленном виде и дать домашнее задание на составле-

ние письменных иллюстративных примеров их 

употребления; 

– на 2-м занятии – проверить и исправить ил-

люстративные примеры на активизируемые лекси-

ческие единицы, провести первичную устную акти-

визацию данных лексических единиц и дать до-

машнее задание на подготовку пересказа 

прочитанного текста с обязательным употребле-

нием активизируемых лексических единиц; 

– на 3-м занятии – прослушать пересказ текста, 

исправить ошибки в употреблении активизируе-

мых лексических единиц и провести беседу на тему 

текста, строя ее вокруг активизируемых лексиче-

ских единиц. 

Однако, для того чтобы побудить обучаю-

щихся к систематическому чтению литературы по 

направлению подготовки при постоянном контроле 

преподавателя, целесообразно сразу же после за-

вершения чтения индивидуального текста А начи-

нать чтение индивидуального текста Б и проводить 

его параллельно с работой над активизацией лек-

сики, отобранной для активизации из текста А. Для 

этого указанное выше 1-е занятие цикла следует 

разбить на два, в результате чего цикл занятий по 

отработке одного индивидуального текста увели-

чится до четырех занятий. 

Рассмотрим организацию работы при цикле из 

четырех занятий, условно считая, что из одного ин-

дивидуального текста отбирается для активизации 

20 лексических единиц. Отрабатываемые индиви-

дуальные тексты обозначим текстами А, Б, В и т. д. 

Тогда индивидуальная работа при цикле из четырех 

занятий будет проходить как указано ниже, причем, 

начиная с 3-го занятия по тексту А, тексты будут 

отрабатываться частично параллельно, то есть 3-е 

занятие по тексту А будет одновременно 1-м заня-

тием по тексту Б и т. д. 

1-е занятие по тексту А. К данному занятию 

обучающийся получает задание прочесть первую 

половину текста А и отобрать из нее 10 лексиче-

ских единиц для активизации. На занятии прово-

дится работа над чтением первой половины текста 

А и отбором из нее лексики. Домашнее задание: 

прочесть вторую половину текста А и отобрать из 

нее 10 лексических единиц для активизации. 

2-е занятие по тексту А. Проводится работа 

над чтением второй половины текста А и отбором 

из нее лексики. Домашнее задание: 1) составить ил-

люстративные примеры на 20 лексических единиц, 
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отобранных из текста А; 2) прочесть первую поло-

вину текста Б и отобрать из нее 10 лексических еди-

ниц для активизации. 

3-е занятие по тексту А, оно же 1-е занятие 

по тексту Б. На этом занятии проводится работа 

над закреплением лексики, отобранной из текста А, 

а также над чтением первой половины текста Б и 

отбором из нее лексики. Домашнее задание: 1) под-

готовить пересказ текста А с обязательным упо-

треблением 20 отобранных лексических единиц; 2) 

прочесть вторую половину текста Б и отобрать из 

нее 10 лексических единиц для активизации. 

4-е занятие по тексту А, оно же 2-е занятие 

по тексту Б. На этом занятии проводится работа 

над устной речью на тему текста А, а также над чте-

нием второй половины текста Б и отбором из нее 

лексики. Домашнее задание: 1) составить иллю-

стративные примеры на 20 лексических единиц, 

отобранных из текста Б; 2) прочесть первую поло-

вину текста В и отобрать из нее 10 лексических еди-

ниц для активизации. 

Затем следует 3-е занятие по тексту Б (оно же 

1-е занятие по тексту В), 4-е занятие по тексту Б 

(оно же 2-е занятие по тексту В) и т. д. 

Количество занятий цикла можно при необхо-

димости увеличивать. Так, например, при основной 

целевой установке на развитие навыков устной 

речи 4-е занятие рассмотренного выше цикла 

можно разбить на два занятия, работая на втором из 

них над устным реферированием прочитанного 

текста, обсуждением основных проблем, связанных 

с тематикой отрабатываемого текста, и т.п. 

Кроме того, циклы индивидуально-групповых 

занятий можно чередовать с циклами групповых за-

нятий или же проводить линейно, т.е. один за дру-

гим без работы над индивидуальными текстами ча-

стично параллельно, что даст возможность соче-

тать индивидуально-групповую работу с групповой 

[1-3]. 

Как уже было отмечено, в то время, когда пре-

подаватель занят индивидуальной работой с каж-

дым обучающимся по очереди, вся группа в целом 

выполняет определенные упражнения, заданные 

перед началом индивидуальной работы. Поскольку 

данные упражнения выполняются без непосред-

ственного контроля со стороны преподавателя, то 

их объем и трудность должны быть такими, чтобы 

обучающиеся были полностью загружены интен-

сивной работой на весь этот период [10, с. 92]. 

Групповые задания могут включать в себя:  

‒ упражнения на закрепление рецептивного 

грамматического материала;  

‒ упражнения на перевод предложений, содер-

жащих строевые и многофункциональные слова, 

подлежащие активизации, а также составление 

своих примеров на эти слова;  

‒ анализ сложных в структурном отношении 

предложений и составление письменных иллюстра-

тивных примеров на выделенные в этих предложе-

ниях слова;  

‒ чтение текста с последующими ответами на 

вопросы преподавателя по содержанию;  

‒ составление аннотаций и т. д. 

Следует отметить некоторые преимущества и 

недостатки предложенной формы индивидуально-

групповой работы.  

Преимущества:  

‒ максимальное использование заинтересован-

ности каждого обучающегося в материале, над ко-

торым он работает;  

‒ выработка прочных навыков самостоятель-

ной работы студентов над иностранным языком;  

‒ широкие возможности педагогически диффе-

ренцированного подхода к каждому обучающе-

муся.  

Недостатки:  

‒ возможность эффективного использования 

этой формы работы только в малочисленных груп-

пах, позволяющих выделить достаточно времени на 

индивидуальную работу с каждым обучающимся;  

‒ отсутствие непосредственного активного 

контроля со стороны преподавателя за обучающи-

мися во время самостоятельного выполнения ими 

группового задания (когда преподаватель занят ин-

дивидуальной работой) [5, с. 18]. 

Таким образом, индивидуально-групповая ра-

бота может быть эффективной на продвинутом 

этапе обучения не только в группах, укомплекто-

ванных студентами различных направлений подго-

товки, но и в группах, в состав которых входят обу-

чающиеся одного направления подготовки, заинте-

ресованные в чтении различных профессионально-

ориентированных текстов ввиду различий в про-

филе своей работы или разных тем исследования [8, 

с. 175]. Следовательно, при соответствующей адап-

тации к конкретным условиям обучения индивиду-

ально-групповую форму работы можно эффек-

тивно использовать на занятиях с аспирантами, в 

группах студентов, работающих по расширенной 

программе, а также на курсах и в кружках по изуче-

нию иностранного языка студентами различных 

направлений подготовки. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуті педагогічні умови, які приймають участь у формуванні професійної компетентно-

сті майбутніх зубних гігієністів. Завдяки яким формується мотивація, підвищується інтерес до навчання 

та майбутньої професійної діяльності. Виокремлено й охарактеризовано цілий комплекс методів, форм, 

які є ефективними під час впровадження педагогічних умов професійної компетентності майбутніх зубних 

гігієністів при вивченні навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.  

ABSTRACT 

Pedagogical terms that take part in forming of professional competence of future dental hygienists are con-

sidered in the article. Due to which motivation is formed, interest in studying and future professional activity is 

growing. The complex of methods, forms that are effective during introduction of pedagogical terms of profes-

sional competence of future dental hygienists at the study of educational disciplines of cycle of professional and 

practical preparation is distinguished and described. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, перед меди-

чною освітою, поставлена задача формування но-

вого, якісного покоління фахівців, зокрема стома-

тологічного спрямування. Такі фахівці повинні 

бути здатними не лише для нагромадження теоре-

тичних знань, а й до їх застосування на практиці, 

обґрунтування доцільності їх використання у май-

бутній професійній діяльності, розвитку креатив-

ного мислення, комунікативних умінь та ерудиції. 

Завдяки цим компетенція майбутні зубні гігієністи 

забезпечать інноваційний, інтелектуальний розви-

ток суспільства в цілому і країни зокрема. Такі фа-

хівці зможуть виконувати свою професійну діяль-

ність якісно з урахуванням сучасних тенденцій у 

медичній науці. Процес формування професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів під час 

навчання у медичному коледжі забезпечується ком-

плексом ефективних педагогічних умов. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел надав мож-

ливість встановити, що проблема педагогічних 

умов у контексті професійної підготовки майбутніх 

фахівців досить грунтовно досліджена на рівні за-

гальних положень педагогіки психології і дидак-

тики (А.Алексюк, А.Аюрзанайн, Ю.Бабанський,, 

А.Бахов, В.Болотов, О. Бражнич, Н.Бугаєць, Т.Гу-

цан, А.Качалов, С.Максименко, В.Манько, В. Му-

равйов, А.Невмержицька, П.Підкасистий, В.Полон-

ський, О.Пометун, С. Рубінштейн, С.Рудник, В.Се-

ріков, С.Тихолаз, З.Шарлович та ін.). 

Дослідженням адаптації педагогічних умов до осві-

тнього процесу у медичних навчальних закладах 

займалися: Л.Борисюк, М.Дем’янчук, Я.Кульба-

шна, Л. Романишина, М.Шегедин та ін.  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Поза межами багатьох дослі-

джень застосування педагогічних умов у процесі 
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формування професійних компетентностей майбу-

тніх фахівців, залишилися питання обгрунтування 

педагогічних умов, які застосовуються для ефекти-

вного формування професійної компетентності 

майбутніх зубних гігієністів. 

Мета статті. Наукове обґрунтування педагогі-

чних умов які сприяють формуванню професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів в умо-

вах медичного коледжу. 

Виклад основновного матеріалу. Досліджу-

ючи поняття “умова”, можемо зробити висновок: у 

різних джерелах термін “умова” визначається як су-

купність об’єктів, чинників, обставин, відношень 

або правил. Так, великий тлумачний словник сучас-

ної української мови надає кілька визначень по-

няття умова: 1. Взаємна усна чи письмова домов-

леність про що-небудь; угода, договір. 2. Вимога, 

пропозиція, які висуваються однією з сторін, що до-

мовляються про що-небудь, а також при укладанні 

угоди, договору. 3. Необхідна обставина, яка ро-

бить можливим здійснення, створення, утворення 

чого-небудь або сприяє чомусь. 4. Обставини, особ-

ливості реальної дійсності, за яких відбувається або 

здійснюється що-небудь. 5. Правила, які існують 

або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяль-

ності, які забезпечують нормальну роботу чого-не-

будь; Правила, вимоги, виконання яких забезпечує 

що-небудь. 6. Сукупність даних, положень, що ле-

жать в основі чого-небудь [6, с. 1295]. 

Дані формулювання поняття “умова” є пра-

вильними в цілому й кожне окремо та вимагають 

педагогічного осмислення. 

“Педагогічні умови”, у енциклопедичних дже-

релах, трактуються, як як система певних форм, ме-

тодів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що 

об’єктивно склалися чи спеціально створених, не-

обхідних для досягнення конкретної педагогічної 

мети [9, 11, 27]. У словнику-довіднику з професій-

ної педагогіки, поняття “педагогічні умови” пояс-

нюються, як оболонка педагогічних технологій чи 

педагогічних моделей, завдяки якій реалізуються 

компоненти технології [31, с. 208]. За твердженням 

В. Полонського – це, форма педагогічної діяльно-

сті, метою якої є формування компетентного фахі-

вця [27, с. 202 – 203]. Також у довідковій літературі 

зустрічається визначення як певної обставини, яка 

прискорює чи гальмує формування та розвиток пе-

дагогічних явищ, процесів, систем, якостей особис-

тості [15, с. 97] або як обставини, від якої залежить 

та за якої відбувається цілісний продуктивний пе-

дагогічний процес професійної підготовки фахів-

ців, що опосередковується активністю особистості, 

групою людей [31, c. 243].  

На думку Ю. Бабанського педагогічні умови, – 

це “обстановка, при якій компоненти навчального 

процесу представлені в найкращій взаємодії, і яка 

дає можливість вчителю плідно працювати, керу-

вати навчальним процесом, а учням - успішно тру-

дитися” [1, c. 125]. 

У своїй праці Н. Бугаєць, педагогічні умови ви-

значає як необхідність і достатність обставин, від 

яких залежить ефективність навчально-виховного 

процесу [3, с. 18]. 

Педагогічні умови В. Муравйов визначає, як 

вимоги та рекомендації до організації педагогічної 

діяльності, підпорядковані загальним принципам 

педагогічного процесу [24, c. 50]. 

За визначенням С. Тихолаз педагогічні умови, 

– це структурна оболонка педагогічних технологій 

чи педагогічних моделей [31, с. 11]. 

На думку Т. Гуцана, педагогічні умови є від-

дзеркаленням структури готовності і містять перед-

бачені технологією формування готовності компо-

ненти моделі або технології [11].  

Педагогічні умови В. Манько трактує, як взає-

мопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та 

зовнішніх характеристик функціонування, яка за-

безпечує високу результативність навчального про-

цесу і відповідає психолого-педагогічним крите-

ріям оптимальності [20, с. 155]. 

На думку В. Андрєєва, «педагогічні умови – це 

результат “цілеспрямованого відбору, конструю-

вання та застосування елементів змісту, мето-

дів(прийомів), а також організаційних форм нав-

чання для досягнення цілей” [1, с. 124]. 

За твердженням А. Невмержицької педагогічні 

умови, – це комплекс взаємопов’язаних заходів на-

вчального процесу, який сприяє переходу студентів 

на вищий рівень професійної діяльності [22, с. 143].  

Під педагогічними умовами А. Бахов розуміє 

комплекс взаємодіючих заходів навчально-вихов-

ного процесу, який спрямований на формування пе-

вної компетентності та забезпечує перехід на більш 

високий рівень її сформованості [3, с. 314]. 

Поняття “педагогічні умови” у джерелах меди-

чного спрямування трактуються, як значущий ком-

понент педагогічного процесу, який інтегрує певну 

сукупність педагогічних заходів, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. Водночас, сукупність 

заходів – це зовнішні характеристики педагогіч-

ного об’єкта (зміст, форми, методи), орієнтовані на 

певні взаємини із внутрішнім світом студента [18, 

с. 173].  

Аналізуючи тлумачення поняття “педагогічні 

умови” у відношенні до формування професійної 

компетентності майбутнього середнього медич-

ного працівника можна зробити висновки, що це 

обставини, середовище, в яких реалізуються педа-

гогічні чинники, що сприяють (або протидіють) ви-

яву педагогічних закономірностей [38, с. 125]. 

Отже, формування професійної компетентно-

сті майбутніх зубних гігієністів може здійснюва-

тися більш ефективно за певних педагогічних умов. 

Опираючись на ряд визначень поняття “педагогічні 

умови”, власний досвід – у своєму дослідженні ро-

зглядаємо такі умови, як спеціально створені в ме-

жах навчального процесу обставини (чинники), ре-

алізація яких забезпечує формування професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів в умо-

вах медичного коледжу на до дипломному етапі на-

вчання. 

Аналіз реального стану сформованості профе-

сійної компетентності майбутніх зубних гігієністів 

дозволяє визначити й обґрунтувати педагогічні 

умови, які є необхідними і достатніми для забезпе-
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чення високої якості професійної підготовки май-

бутніх зубних гігієністів та ефективного форму-

вання їхньої професійної компетентності.  

Для успішності процесу навчання важливим і 

неодмінною умовою є активізація пізнавальної дія-

льності студентів, яку слід розцінювати, як якісний 

рівень навчальної діяльності, що відображається у 

відношенні до процесу навчання, у бажанні отри-

мувати знання і навики, в активності власних зу-

силь з метою досягнення навчальних цілей. 

Досліджуючи дану проблему С.Нагаєва виді-

ляє необхідний комплекс педагогічних умови: 

- застосування особистісно-орієнтованого під-

ходу в навчанні. Таким чином, педагог забезпечує 

емоційний комфорт і соціальну захищеність студе-

нта при здійсненні процесу навчання; 

- підвищення мотивації студента, необхідної 

для формування позитивного ставлення до обраної 

професії, що дає джерело енергії для са- 

самостійної діяльності і творчої активності; 

- здійснення професійної спрямованості всіх 

видів і методів навчально - виховних занять, що до-

зволяють майбутньому фахівцю у педагогічному 

процесі моделювати професійну діяльність, що зго-

дом дозволить йому активно включитися у вироб-

ничий процес; 

- створення спеціального освітнього середо-

вища, орієнтованого на розвиток професійної дія-

льності, що сприяє формуванню професійної ком-

петентності випускника [24, с. 123]. 

У своїй праці А.Качалов пропонує наступний 

комплекс педагогічних умов, які на думку автора, 

сприяють ефективності формування самостійності 

студентів: 

- створення педагогічно комфортного освіт-

нього середовища. Поняття “Педагогічно комфор-

тне освітнє середовище” розглядається, як зручні 

умови для розвитку і формування особистості у пе-

дагогічному процесі; 

- рефлексивна самоорганізація самостійності 

передбачає розвиток інтелектуальної мобільності, 

рефлексії досвіду студента. Тут важливим є те, що 

власна особистісна позиція студентів до вдоскона-

лення своєї діяльності, розуміння своєї індивідуа-

льності, гідності – веде до свідомого і ціленаправ-

леного управління своєю діяльністю; 

- включеність студентів в “імпровізоване поле 

діяльності”, що передбачає позитивну реакцію сту-

дентів на досліджуваний предмет, стимулює розви-

ток емоційної сфери особистості, емоційної чутли-

вості до майбутньої діяльності, сприяє реалізації 

принципу перенесення наявних знань, умінь і здіб-

ностей особистості, що розвивається. Такий метод 

визначає спрямоване включення в процес проекту-

вання імпровізаційних завдань, які згодом вияв-

ляться основою професійної діяльності [13, с. 213]. 

Аналізуючи даний підхід до визначення педа-

гогічних умов, можна сказати, що багато дослідни-

ків в педагогіці звертаються до розкриття поняття 

“комфортне середовище”. Так, Т. Лошакова трак-

тує поняття дане поняття, як сукупність умов, що 

визначають сприятливий клімат для актуалізації 

потенціалу всіх учасників освітнього процесу [18, 

с. 194]. Крім того, можна характеризувати педагогі-

чно комфортне освітнє середовище, як педагогічну 

реальність, яка містить спеціально організовані 

умови для формування самостійності студентів, а 

також можливості для самореалізації, при цьому 

взаємовідносини між учасниками освітнього про-

цесу набувають характеру взаємного збагачення. 

Створення творчої, доброзичливої атмосфери 

передбачає принцип оптимального спілкування 

між викладачами і студентами, як єдиний критерій 

і єдиний психологічний ключ у побудові педагогіч-

ного спілкування, співтворчість між учасниками 

освітнього процесу. 

На думку С. Рудник, необхідно створити такі 

педагогічні умови [33, с. 24 - 25]: 

- визначення і відбір змісту освіти відповідно 

до вимог працедавця; 

- наукове та навчально - методичне забезпе-

чення освітніх програм; 

- підвищення рівня мотивації студентів до про-

фесійної діяльності з особливим акцентом на фор-

мування мотивації до постійного професійного по-

шуку, формування розширених професійних ком-

петенцій; 

- моделювання професійної діяльності випуск-

ників; 

- моделювання професійної мобільності, що 

передбачає, вдосконалення і адаптацію змісту про-

фесійної підготовки з урахуванням інновацій в на-

уці і організації праці; 

- формування у студентів навчального закладу 

професійних компетенцій, освоєння ними основних 

соціальних навичок, практичних умінь в межах со-

ціальних відносин, виховання психологічної стій-

кості, навичок планування та розвитку кар'єри, ак-

тивності в пошуку місця роботи, готовності до кон-

курентної боротьби за робоче місце. 

Отже, з наведених вище понять сутності педа-

гогічних умов, важливою умовою є не тільки отри-

мання знань, але й розвиток самої особистості сту-

дента, його професійних якостей і професійних 

компетенцій. Тому педагогічні умови повинні базу-

ватися на наступних компонентах процесу профе-

сійної освіти: 1) оволодіння знаннями, вміннями і 

навичками, які необхідні для організації професій-

ної діяльності; 2) осмислення цінності даних знань 

для здійснення професійної діяльності та розвитку 

особистості в цілому. 

Для визначення педагогічних умов у контексті 

дослідження з формування професійної компетент-

ності майбутніх зубних гігієністів нами було прове-

дено аналіз наукових пошуків дослідників з про-

блем реалізації комплексу педагогічних умов для 

підготовки студентів до здійснення професійної ді-

яльності, анкетування викладачів стоматологічних 

дисциплін у медичних коледжах з обговоренням 

оптимальних педагогічних чинників для організації 

навчання зубних гігієністів. Також враховуючи 

власний досвід педагогічної діяльності все це до-

зволило нам визначити педагогічні умови форму-

вання професійної компетентності майбутніх зуб-

них гігієністів: 
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1) підвищення мотивації студентів до нав-

чання та інтересу до професійної діяльності; 

2) формування та розвиток професійно – пе-

дагогічної компетентності викладачів стоматологі-

чних дисциплін; 

3) розвиток у студентів професійних інтегро-

ваних знань та сприяння опануванню студентами 

вміннями, навичками й досвідом для вирішення за-

вдань професійного спрямування; 

4) організація фахово-орієнтованого освіт-

нього середовища для розвитку самостійності та са-

моорганізації студентів. 

На сьогодні спостерігається зниження зацікав-

леності студентів до навчання, тому однією з голо-

вних задач викладача стає спрямування їх свідомо-

сті до процесу освіти. Навчальний процес у вищій 

школі – це складний механізм, в якому взаємодіють 

багато чинників: бажання студентів отримати висо-

кокваліфіковану освіту, перспективність майбут-

ньої професії, рівень мотиваційної діяльності ви-

кладачів та їх професіоналізм і, найголовніше, рі-

вень мотивації студентів до навчання. 

Ефективність навчального процесу прямо залежить 

від того, якою є мотивація у студентів до оволо-

діння майбутньою професією, а успішність нав-

чання прямопропорційно залежить від мотивацій-

ної складової [38, с. 46 ], [30, с. 17 ]. 

Мотивація є рушійною силою, яка змушує до-

сягати поставленої мети. У процесі навчання – це 

здобуття нових знань та професійне вдосконалення. 

Мотивів для навчання багато, і вони можуть не 

тільки виявлятися окремо в кожній людині, але і 

зливатися в єдине ціле, формуючи складні мотива-

ційні системи. Мотивація підвищує навчальну ак-

тивність, вона ж є одним із найефективніших спо-

собів поліпшення навчання, але це − досить непро-

стий і неоднозначний процес зміни ставлення 

особистості як до окремого предмета вивчення, так 

і до всього навчального процесу загалом [9, с. 211].  

Аналізуючи психолого-педагогічну літера-

туру, ми дійшли висновку, що важливим фактором 

успіху навчання є готовність студента вчитися, 

оскільки механічний примус до навчання не може 

дати позитивного результату.  

У своїх працях К.Ушинський приділяв увагу 

значенню ремесел при навчанні усвідомленому ста-

вленню до праці [38, с. 376]. 

На зв’язок праці та знань, у своїх дослідженнях 

вказував В. Сухомлинський. Він вважав, що праця 

приносить радість, насичує духовне життя тому, що 

вона – творчість, у ній розкриваються здібності, об-

дарування, талант – завдяки цьому утверджується 

почуття людської гідності [38, с. 81]. 

Опираючись на праці вчених, які досліджували 

мотивацію студентів до оволодіння ними профе-

сійно-значущих знань та вмінь, а також на власний 

досвід у педагогічній діяльності ми дійшли висно-

вку, що мотивація до навчання, інтерес до навчаль-

ної праці й пізнавальної діяльності є провідними 

факторами, які визначають продуктивність навча-

льного процесу.  

Сучасна професійна підготовка фахівців – це 

складна психолого-педагогічна система із специ-

фічним змістом, наявністю структурних елементів, 

формами відношень, особливостями навчального 

процесу, специфічними для даного фаху знаннями, 

вміннями та навичками. Кожна з цих складових по-

требує вдосконалення за рахунок детального до-

слідження. Компетентнісний підхід у формуванні 

професійної компетентності майбутніх зубних гігі-

єністів, є основою сучасної професійної освіти. Для 

результативного перебігу педагогічних процесів, 

враховуючи учня, технології, умови – необхідним 

елементом є організатор навчального процесу. Пе-

дагог, як одна з найважливіших фігур освітнього 

процесу також повинен володіти набором певних 

компетентностей, як педагогічними так і професій-

ними медичними, стоматологічними, у випадку ви-

кладачів професійно-зорієнтованих дисциплін сто-

матологічного профілю. Тому нами виділено другу 

педагогічну умову – розвиток професійної компете-

нтності викладачів стоматологічних дисциплін. 

Викладачі стоматологічних дисциплін, це ви-

пускники медичних університетів та інститутів за 

спеціальністю 221 “Стоматологія”. Програма підго-

товки лікарів - стоматологів, передбачає п’ятирічне 

навчання у додипломному періоді. По завершенню 

молодий спеціаліст може провадити педагогічну ді-

яльність у медичному коледжі.  

Більшість викладачів стоматологічних дисци-

плін у медичних коледжах є лікарями практиками. 

Хтось паралельно педагогічній діяльності розпочав 

практичну, а хтось прийшов з практичної медицини 

і став педагогом. Якби там не було, але найчастіше 

такі педагогічні працівники не мають спеціальної 

педагогічної освіти і найчастіше свою роботу вико-

нують інтуїтивно, маючи запас професійних меди-

чних знань й досвід та не маючи поняття про педа-

гогічні технології, прийоми, принципи та інше. На 

жаль такий стан речей може призвести до суттєвих 

упущень у професійній підготовці майбутніх зуб-

них гігієністів, тому виникає необхідність перег-

ляду підходів до підготовки педагогічних працівни-

ків - викладачів для медичних коледжів. 

Нині, в основі ефективної реалізації сучасних 

педагогічних завдань, лежить переформатування 

взаємовідносин між учасниками навчального про-

цесу, оскільки на зміну знаннєцентричній паради-

гмі освіти прийшла особистісно – гуманістична. Це 

означає, що обов’язок викладачів вищого навчаль-

ного закладу полягає у допомозі не тільки профе-

сійного, а й ососбистісного становлення майбутніх 

фахівців, створенні атмосфери саморозвитку та 

творчості [8, с. 113] 

Виходячи із вищезазначеного, основним за-

вданням педагогічної діяльності медичного коле-

джу виявляється розвиток компетентного фахівця 

компетентнтими педагогами засобами сучасних пе-

дагогічних технологій. Професійно компетентним, 

на думку Т.І.Стойчик, можна назвати педагогічного 

працівника, який на достатньо високому рівні здій-

снює педагогічну діяльність, педагогічне спілку-

вання, досягає високих результатів у навчанні та 

вихованні молоді [33, с. 51]. 
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Досліджуючи компетентність викладача, Н. 

Кузьміна виокремила таке поняття, як “професійно-

педагогічна компетентність” та ввела його у науко-

вий обіг. На думку вченої, це - сукупність умінь пе-

дагога як суб’єкта педагогічного впливу особливим 

чином структурувати наукове та практичне знання 

з метою найкращого вирішення педагогічних за-

вдань [15, с. 90].  

За твердженням В. Стрельнікова, професійна 

компетентність педагога, це – глибоке знання педа-

гогом навчально - виховного процесу, сучасних 

проблем педагогіки, психології та предмета викла-

дання, а також уміння застосовувати ці знання у 

своїй повсякденній практичній роботі [33 , с. 280].  

На основі теоретичного аналізу під педагогіч-

ної компетентністю викладача професійно - зорієн-

тованих дисциплін стоматологічного профілю, бу-

демо розуміти характеристику викладача, як суб'-

єкта професійної діяльності що включає сукупність 

професійних знань психолого - педагогічних та 

управлінських основ педагогічної діяльності відпо-

відно до її володіння професійними уміннями і на-

вичками здатність вирішувати різноманітні ситуа-

ції тощо. 

Проаналізувавши наукову літературу та опира-

ючись на власний досвід ми виокремлюємо два 

шляхи отримання та підвищення рівня професійної 

педагогічної компетентності, а саме: навчання у ви-

щих навчальних закладах за спеціальністю “Педа-

гогіка вищої школи” з отриманням освітньо – ква-

ліфікаційного рівня “Магістр педагогіки вищої 

школи” та на “робочому місці” завдяки роботі ме-

тодичної служби медичного коледжу. 

У медичному коледжі, як було викладено 

вище, формуванням та підвищенням рівня фахової 

педагогічної компетентності займається методична 

служба. Аналізуючи зацікавленість науковців у ви-

вченні ролі методичної служби при формуванні 

професійної педагогічної компетентності викла-

дача нами відзначено високий інтерес до даного пи-

тання. Науковці виділяють особливе місце в освіт-

ньому процесі методичній роботі і вважають її 

складовою системою підвищення кваліфікації пе-

дагогів. У своїх дослідженнях Л. Мороз розглядає 

методичну роботу, як втілення ідей і принципів фо-

рмування готовності викладача вищого навчаль-

ного закладу до навчально-виховної роботи [20].  

Методична робота у вищому навчальному за-

кладі, на думку С. Сисоєвої, є структурною ланкою 

системи неперервної освіти [33].  

Система методичної роботи, яка впроваджу-

ється методичною службою в медичному коледжі 

має визначальний вплив на організацію освітнього 

процесу сприяючи фаховому зростанню всіх задія-

них у ньому осіб, підтримує та поширює педагогі-

чні інновації. Вона всебічно охоплює викладачів рі-

зними формами навчально-виховної, організа-

ційно-методичної та науково-дослідної роботи; 

створює сприятливі умови для ефективної педаго-

гічної діяльності, реалізації творчих здібностей ви-

кладачів; носить пошуковий характер щодо вирі-

шення проблемних питань із професійної педаго-

гіки, психології, методики викладання; виявляється 

в доцільних співвідношеннях: загальних, групових, 

індивідуальних, формальних і неформальних, 

обов’язкових і добровільних формах та методах ро-

боти [3, с. 94]. 

Отже, розвиток професійно - педагогічної ком-

петентності викладачів медичного коледжу, а саме 

професійно – зорієнтованих дисциплін стоматоло-

гічного профілю, ефективно здійснюється саме за-

вдяки налагодженій методичній роботі. 

Для підготовки висококласного спеціаліста у 

галузі стоматології, необхідно наукове поєднання 

знань, вмінь і навичок. Саме тому третьою педаго-

гічною умовою у контексті нашого дослідження є: 

“розвиток у студентів професійних інтегрованих 

знань та сприяння опануванню студентами вмін-

нями, навичками й досвідом для вирішення завдань 

професійного спрямування”.  

Створення оптимальних умов для формування 

знань, як теоретичного характеру так і практичного 

є основною задачею освітнього процесу, яку можна 

досягти застосовуючи педагогічний досвід та впро-

ваджуючи новітні технології. Адже важливим за-

вданням, яке стоїть перед вищим медичним навча-

льним закладом, медичним коледжем, є посилення 

уваги до використання інтерактивних методів і 

прийомів у навчально-виховному процесі для пере-

осмислення традиційних підходів до його організа-

ції, які стимулюють до інноваційних змін. Застосу-

вання інтерактивних технологій навчання у фахо-

вій підготовці та формуванні професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів, дозво-

ляє вирішити нагальні потреби у підготовці спеціа-

ліста нового типу, адекватного вимогам сучасного 

суспільства, здатного шукати раціональні рішення 

та застосовувати свої знання та вміння у практичній 

діяльності. 

Аналізуючи лінгвістичне тлумачення понять 

«інтерактивність», «інтерактив», ми встановили, 

що ці слова мають англомовне походження: inter – 

поміж-, серед-, взаємо-, act – діяти, отже interact – 

взаємодіяти та означають здатність до взаємодії, ді-

алогу. [22, с. 221]. 

Ідея інтерактивного навчання полягає в тому, 

що навчальний процес відбувається за умов постій-

ної, активної взаємодії. Це колективне, групове спі-

внавчання, взаємонавчання. Учасники такого про-

цесу є рівноправними, рівнозначними суб’єктами, 

які розуміють, що вони роблять, рефлексують з 

приводу того, що вони знають, уміють та здійсню-

ють. 

Застосування інтерактивних технологій при 

формуванні професійної компетентності майбутніх 

зубних гігієністів, дає змогу докорінно змінити їхнє 

ставлення до об’єкта навчання, перетворивши його 

на суб’єкт. За таких обставин студент відчуває себе 

активним учасником подій, власної освіти і профе-

сійного розвитку. Це забезпечує внутрішню моти-

вацію до навчання впродовж усього життя, що 

сприяє його ефективності. 

Продуктивне інтерактивне навчання здійсню-

ється за допомогою методів. Аналіз психолого - пе-

дагогічної літератури дозволив нам зробити висно-

вки про те, що багато науковців звертають у своїх 
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дослідженнях увагу на таке поняття, як “методи ін-

терактивного навчання” 

Незважаючи на глибоке всебічне дослідження 

теми методів інтерактивного навчання, велику кіль-

кість розробок з даного питання, але все ж залиша-

ється актуальним завдання класифікувати такі ме-

тоди.  

У нашому дослідженні ми використали класи-

фікацію О. Пометун, яка виділяє чотири групи за-

лежно від мети заняття та форм організації навчаль-

ної діяльності тих, хто навчається. 

1. Кооперативне навчання (навчання у неве-

ликих групах, робота в парах, “синтез думок”, “ро-

таційні трійки”, “коло ідей”, “пошук інформації”), 

що уможливлює обговорення певної проблеми, ви-

сування різних думок і пропозицій, аргументування 

власного погляду та спільного прийняття рішення 

щодо окресленої проблеми; 

2. Колективно-групове навчання – технологія 

навчання як у невеликих групах, так і в колективі 

(“мозковий штурм”, “аналіз ситуації”, “обгово-

рення проблеми в загальному колі”, “навчаючись – 

учусь”, “аукціон”), що надає можливість фронта-

льно висловлюватися кожному учаснику при розг-

ляді проблем, ситуацій тощо; при цьому відпрацьо-

вуються вміння говорити вільно, чітко та змістовно 

та слухати інших; вдосконалюються ораторські зді-

бності; долаються стереотипи; 

3. Ситуативне моделювання (навчання у змо-

дельованій ситуації – симуляції, імітаційні ігри, ро-

льові, ділові ігри, методи моделювання, за якої уча-

сники виконують певні ролі, висувають припу-

щення про ймовірний розвиток подій, створюють 

проблемну ситуацію, шукають шляхи її 

розв’язання; 

4. Опрацювання дискусійних питань – техно-

логія пізнавального навчання, (дискусія, дебати, 

круглий стіл , “займи позицію”, “неперервна шкала 

думок”), що уможливлює поглиблене та різнобічне 

обговорення ідей, протиріч, точок зору, проблем; 

сприяє пошуку істини, розвитку практичного мис-

лення; визначає власну позицію кожного задіяного 

до обговорення проблеми [6, с. 120 - 121]. 

У дослідженні ролі інтерактивних методів на-

вчання при формуванні професійної компетентно-

сті майбутніх зубних гігієністів ми виділяємо діа-

лог, як метод навчання і вважаємо, що доцільно за-

стосовувати під час викладання дисциплін 

професійно-зорієнтованого профілю такі форми: 

- діалог-розпитування; 

- діалог-домовленість;  

- діалог-бесіда; 

- діалог-обговорення; 

- ситуативні діалоги; 

- етикетний діалог; 

- діалог-обмін враженнями; 

Також, на нашу думку, одним із ефективних ін-

терактивних методів у формуванні професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів є ме-

тод “мозкового штурму” (“мозкової атаки” 

“brainstorm”).  

У розвитку клінічного мислення, організатор-

ських здібностей та вміння працювати в команді, 

для ефективного формування професійної компете-

нтності майбутніх зубних гігієністів застосовується 

“Кейс-стаді” (кейс-метод).  

Наступний інтерактивний метод, який ми роз-

глядаємо у контексті нашого дослідження, це – 

ділова гра. Імітаційний ігровий метод, в основі 

якого лежить моделювання ситуації та програвання 

ролей.  

Різновидів ділової гри багато, але для нас 

найбільш цікавими у контексті дослідження є роль-

ова гра. Вона є спрощеною модифікацією ділової 

гри, що моделює менш складну проблему профе-

сійної та навчальної діяльності.  

Підсумовуючи усе вищевикладене можна зро-

бити висновки, що головним завданням впрова-

дження інтерактивних форм навчання є підготовка 

висококваліфікованих, інноваційно-зорієнтованих 

фахівців на основі єдиного процесу отримання, роз-

повсюдження і застосування нових знань. Викори-

стовуючи інтерактивні методи навчання, ми ста-

вимо перед собою завдання не тільки дати студен-

там загальні знання, але і сформувати певний рівень 

умінь і навиків з тим, щоб при роботі вони могли 

відчувати упевненість в собі і демонструвати зрі-

лість і здоровий глузд. 

Таким чином, використання інтерактивних 

освітніх технологій у формуванні професійної ком-

петентності майбутніх зубних гігієністів іннова-

ційно-педагогічних технологій відповідає сучас-

ним вимогам до підготовки висококваліфікованих 

зубних гігієністів. 

Четвертою педагогічною умовою формування 

професійної компетентності майбутніх зубних гігі-

єністів нами було визначено – організація фахово-

орієнтованого освітнього середовища для розвитку 

самостійності та самоорганізації студентів. Адже у 

сучасних умовах формування висококваліфікова-

ного фахівця неможливе без залучення студентів до 

самостійної роботи, яка є специфічним засобом ор-

ганізації й управління їх самостійною діяльністю в 

контексті навчального процесу, що дозволяє погли-

бити та отримати нові знання [27, с. 45]. 

Самостійна робота – це різноманітні види ін-

дивідуальної і колективної діяльності студентів, які 

вони здійснюють на навчальних заняттях або в по-

зааудиторний час за завданнями викладача, під 

його керівництвом, але без його безпосередньої 

участі [38, с. 203]. 

Самостійна робота студентів формує в майбу-

тніх спеціалістів творче ставлення до праці, розви-

ває внутрішні стимули до самовдосконалення, є 

ефективним засобом самонавчання та самопідгото-

вки, “самостійна робота студентів – це форма акти-

вності особи, що забезпечує можливість приско-

рення природного переходу випускника вузу від 

навчально-пізнавальної до самостійної професійної 

діяльності” [13 , с. 58]. 

Самостійна аудиторна робота студентів, май-

бутніх зубних гігієністів, впроваджується різнома-

нітними формами інтерактивного навчання, які ми 

згадували вище у нашому дослідженні. Однією із 

форм, яка, на нашу думку, є перехідною між ауди-

торною та позааудиторною самостійною роботою 
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виступає індивідуальне навчальне завдання. Їх мо-

жна використовувати у процесі вивчення профе-

сійно-зорієнтованих дисциплін стоматологічного 

профілю, як для перевірки знань кожного окремого 

студента, так і для окремих груп. 

Водночас при застосуванні даної освітньої те-

хнології, необхідно враховувати рівень знань, типо-

логічні та психологічні особливості, відмінності 

студентів. Також особливості індивідуальної само-

стійної роботи залежать від різних видів завдань: 

фронтальні передбачають виконання студентами 

однакових завдань, групові – виконання різних (не 

однакових за складністю) варіантів завдань, індиві-

дуальні – різні завдання, що виконуються або гру-

пою, або окремими студентами, утім вони повинні 

бути одинакові за складністю [24, с. 67-68]. 

Нині у освітньому процесі велику увагу приді-

ляють методу портфоліо. На нашу думку це техно-

логій навчання, яка дозволяє розвивати у студентів, 

майбутніх зубних гігієністів, вміння аналізувати і 

оцінювати процес власного розвитку, розвивати 

здібності до самостійного пошуку теоретичної і 

практичної інформації, визначати проблеми та 

шляхи раціонального їх вирішення, розвивати здіб-

ності критичного аналізу отриманих знань і осмис-

лення їх використання на практиці стосовно до май-

бутньої професії.  

Застосування даного методу при викладанні 

навчальних дисциплін професійно-зорієнтованих 

дисциплін стоматологічного профілю може бути у 

вигляді набору робіт, публікацій і різних матеріалів 

студента, який пов'язує всі аспекти його діяльності 

при вивченні дисциплін в цілісну картину. У формі 

файлової папки, в яку студенти підбирають навча-

льний матеріал згідно з переліком питань для само-

підготовки до практичних занять з конкретних тем 

навчальних дисциплін так звані тематичні портфо-

ліо. 

Важливу роль у супроводі самостійної роботи 

студентів відіграє інформаційне навчальне середо-

вище через інформаційну підтримку процесу нав-

чання. Ефективна реалізація інформаційної підтри-

мки у процесі підготовки майбутніх зубних гігієні-

стів полягає:  

- у навчально-методичному забезпеченні 

процесу навчання;  

- інформаційних технологіях навчання;  

- комп’ютерній інформаційній мережі – Ін-

тернет;  

- наявності електронної бібліотеки.  

Інформаційне навчальне середовище забезпе-

чується завдяки створенню медіатеки – банку ін-

формаційних даних, що використовуються студен-

тами і викладачами під час навчального процесу під 

час проведення лекційних, практичних занять. Це 

забезпечується наповненням навчальної платфо-

рми навчального закладу навчальними матеріа-

лами, переліками завдань, методичними рекомен-

даціями тощо.  

Під час формування професійної компетентно-

сті майбутніх зубних гігієністів у Рівненському 

державному базовому медичному коледжі, викори-

стовується навчальна платформа Moodle.  

Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open 

Source) система управління навчанням. Вона реалі-

зує філософію “педагогіки соціального конструкти-

візму” та орієнтована насамперед на організацію 

взаємодії між викладачем та студентів, хоча підхо-

дить і для організації традиційних дистанційних ку-

рсів, а також підтримки очного навчання. Moodle 

перекладена на десятки мов, в тому числі й на 

українську. Система використовується у 197 

країнах світу [33]. 

Завдяки доведеній ефективності застосування 

сучасних мультимедійних технологій в освіті увагу 

дослідників все більше привертає навчання у 

співробітництві з використанням комп’ютерних 

технологій (Computer Supported Collaborative 

Learning – CSCL), яке поєднує найкращі риси тра-

диційного навчального процесу та навчальних за-

собів, які реалізуються через Інтернет. Технологія, 

яка може застосовуватися для самостійної роботи 

студентів об’єднуючи їх у єдине інформаційне се-

редовище, є електронні конференції, зокрема 

вебінар.  

Вебінар являє собою захід, що проводиться з 

використанням web-технологій і в режимі безпере-

рвної трансляції. Різні платформи для вебінарів 

пропонують можливість використання модулів, та-

ких як чати, інтерв'ю, демонстрація змісту. 

У роботі циклової комісії дисциплін стомато-

логічного профілю Рівненського державного базо-

вого медичного коледжу, при викладанні профе-

сійно-зорієнтованих дисциплін стоматологічного 

профілю впроваджується у освітній процес метод 

вебінару. Проводяться вебінари на теми, які не ви-

світлено у навчальній програмі, але є у завдвннях 

на самостійне опрацювання. Завдяки цьому студе-

нти мають можливість в режимі онлайн та у записі, 

який зберігається на освітній платформі Moodle, 

отримати допомогу при підготовці самостійної ро-

боти. 

Аналіз педагогічної літератури дозволив вста-

новити, що науково-дослідницька робота, як час-

тина самостійної роботи студентів майбутніх зуб-

них гігієністів, може використовуватися для вирі-

шення низки важливих завдань. 

Наукова діяльність студентів спрямована на 

формування навичок дослідницької діяльності, ор-

ганізації й методики наукової творчості й передба-

чає систематичне виконання наукових досліджень 

під керівництвом викладачів. Для організації нау-

кової діяльності студентів характерними є:  

- систематичність (студенти, починаючи з пер-

шого курсу, залучаються до виконання різних нау-

кових завдань, проектів, різноманітних видів нау-

кової діяльності); 

- послідовність (коло наукових інтересів ви-

значається ще на першому курсі, обрана проблема 

послідовно досліджується впродовж усього курсу 

навчання в коледжі) [15, с.84]. 

До форм організації наукової роботи студент-

ського гуртка відносимо: індивідуальну роботу сту-

дентів, роботу в проблемних групах, лекції, практи-

https://uk.wikipedia.org/wiki/Open_Source
https://uk.wikipedia.org/wiki/Open_Source
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
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чні заняття, бесіди, роботу в лабораторіях, лікува-

льних закладах, наукові екскурсії, наукові з'їзди, 

конференції, семінари, вебінари. 

Ефективним засобом, для забезпечення якості 

підготовки майбутніх зубних гігієністів є залучення 

їх до науково-дослідницької роботи, що прово-

диться на базі циклової комісії дисциплін стомато-

логічного профілю Рівненського державного базо-

вого медичного коледжу, до роботи в студентсь-

кому науковому гуртку “Аполлонія”, що сприяє 

формуванню науково-дослідних компетенцій у га-

лузі стоматології.  

Робота студентського наукового гуртка перед-

бачає залучення студентів до наукових досліджень 

у секціях: “Терапевтична стоматологія”,“Хірургі-

чна стоматологія”,“Профілактична стоматологія”. 

Студенти приймають участь у наукових конферен-

ціях на базі Рівненського державного базового ме-

дичного коледжу, де вони представляють свої дос-

лідження. Так, щорічно на базі коледжу прово-

дяться студентські наукові конференції загально 

медичного спрямування, студентська науково-дос-

лідна практична конференція з питань стоматології 

та конференція для фахівців у галузі стоматології 

“Стоматологічний дискус”. Також студенти гурткі-

вці залучаються до проведення відкритих занять, 

навчальних вебінарів для своїх однокурсників. 

Отже, на нашу думку, ефективність самостій-

ної роботи студентів, майбутніх зубних гігієністів, 

можливе лише за умов забезпечення оптимального 

поєднання аудиторної та позааудиторної роботи, 

застосування новітніх методів та технологій органі-

зації самостійної пізнавальної, наукової діяльності. 

Організація самостійної роботи студентів на різних 

етапах навчально-пізнавальної діяльності сприяє 

підвищенню результативності навчання, розвиває 

довільну увагу студентів, формує в них здатність 

міркувати, запобігає формалізму у засвоєнні знань, 

розвиває активність та самостійність. 

Висновки та пропозиції. Отже, у результаті 

дослідження нами визначено педагогічні умови, ре-

алізація яких забезпечить ефективність форму-

вання професійної компетентності майбутніх зуб-

них гігієністів, а саме: спрямованість освітнього 

процесу в медичному коледжі на формування у сту-

дентів стійкої професійно-орієнтованої мотивації 

до опанування професійно значущих знань і вмінь; 

забезпечення взаємозв’язку професійно-зорієнто-

ваних дисциплін зі змістом майбутньої професійної 

діяльності у галузі стоматології; використання у 

процесі навчання студентів активних форм, методів 

та інноваційних засобів навчання, що надає змогу 

моделювати ситуації, функціональні можливості 

яких є основою для формування професійної ком-

петентності; розробка навчально-методичного за-

безпечення для формування у майбутніх зубних гі-

гієністів професійної компетентності. 

Реалізація визначених нами педагогічних 

умов, які спрямовані на формування професійної 

компетентності майбутніх зубних гігієністів, вико-

ристання оптимальних педагогічних інновацій, з 

означенням мети і результату організації експери-

ментального дослідження потребує моделювання 

педагогічного процесу. Тому вважаємо за доцільно 

надалі проводити дослідження у руслі створення 

моделі формування професійної компетентності 

майбутніх зубних гігієністів. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито періодизацію науково-просвітницької діяльністі Н. Я. Григоріїва – видатного педа-

гога, історика і громадського діяча України. Народився педагог 9 лютого 1883 р. в с. Бурти Черкаського 

повіту на Київщині. На початку століття працював учителем історії, розробляв нові підходи до вивчення 

вітчизняної історії в початковій школі. В роки визвольних змагань українського народу – член Центральної 

Ради, міністр освіти в уряді Української Народної Республіки.  

Проаналізовано різні періоди роботи педагога, висвітлено наукову діяльність педагога на Батьківщині 

та за кордоном. 

ABSTRACT 

The article deals with the periodization of scientific and educational activities of N. Y. Grigoryev, an out-

standing educator, historian and public figure in Ukraine. Born the teacher February 9, 1883 in the village. Burtsy 

Cherkassy district in the Kyiv region. At the beginning of the century, he worked as a history teacher and developed 

new approaches to studying native history at elementary school. During the liberation struggles of the Ukrainian 

people, he was a member of the Central Council, the Minister of Education in the Government of the Ukrainian 

People's Republic. 

The author analyzes various periods of work of the teacher, highlights the scientific activity of the teacher at 

the Motherland and abroad. 

Periodization in historical and pedagogical research is one of the most complex, complex and multilevel 

problems of scientific knowledge. It requires a thorough knowledge of the object of research, adjacent to him 

science, developed scientific worldview. From what is taken as the basis of periodization, what context is invested 

in this or that period, which acts as the driving force of the change of period, there is the deployment of a certain 

field of research. 

The question of periodization occurs in science when there is a certain crisis and the unconvincing grounds 

and arguments on which it was based are becoming untenable. This also happens when the research field opens 

and replenishes, that is, the source base is expanded, a number of "white spots" opens, persistent views and 

positions are re-evaluated, that is, scientific discourse changes. 

The development of pedagogical thought and the development of schools, education, which are traditionally 

considered in historical and pedagogical science almost as one process - these are different directions of historical 

and pedagogical science. They have much in common, and although they operate in the same historical realities, 

one historical space, their reflection, reflection are different. Educational space is predominantly in the social 

sphere, reflecting social, political, legal, economic and ideological processes. It is these processes that set the 

parameters of school policy, the functioning of education and serve as a foundation for the periodization of school 

development 

For the analysis of N. Hryhoriyiv's pedagogical staff, we used the periodization of the development of 

historical and pedagogical science, developed by a modern researcher in the history of pedagogy, a doctor of 

pedagogical sciences, professor N. Gupan. The researcher noted that periodization is a scientific method that 

involves a system of procedures, techniques and methods aimed at identifying in the historical-pedagogical process 

the most important periods of time according to common features and criteria. Professor N. Guapan emphasizes 

that periodization is only an author's version that scientists may perceive or offer elsewhere. 

For the analysis of N. Hryhoriyiv's pedagogical staff, we used the periodization of the development of 

historical and pedagogical science, developed by a modern researcher in the history of pedagogy, a doctor of 

pedagogical sciences, professor N. Gupan. The researcher noted that periodization is a scientific method that 

involves a system of procedures, techniques and methods aimed at identifying in the historical-pedagogical process 
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the most important periods of time according to common features and criteria. Professor N. Guapan emphasizes 

that periodization is only an author's version that scientists may perceive or offer elsewhere. 

The chronological boundaries of the historiographic aspect of our study correspond to the main periods of 

development of the national historical and pedagogical science, therefore it is advisable to highlight certain stages 

in the development of research on pedagogical and scientific-educational activities of N. Grigoriev. In the scientific 

and pedagogical activity of N. Grigoriev, we distinguish three periods: 

The first period of 1904 - till January 25, 1917. The most important achievement of this period is the formation 

of H. Grigoriev as a professional teacher who does not leave the problem of the formation of national education 

and the role of the national-pedagogical component in the education of the younger generation. 

The second period - 1918 - 1920. Head of the Ministry of Education of the UNR N. Grigoriev took a number 

of important administrative decisions (Ukrainianization of education, printing of school textbooks, etc.), which 

contributed to the formation of the national education of the newly proclaimed Ukrainian People's Republic. But 

the most important achievement in this period of the teacher is the publication of the document - "School in 

Ukraine", which provided for the presumption of conducting in educational subjects in the Ukrainian language. 

The third period - 1921 - 1953. The most important characteristic of this period was the generalization of the 

received pedagogical. 

Ключові слова: Н. Я. Григоріїв, «Просвіта», Товариство Грамотності, Український Національний 

Конгрес, Українська Центральна Рада. 

Keywords: N. Y. Grigoryev, Prosvita, Literacy Society, Ukrainian National Congress, Ukrainian Central 

Rada. 

 

Постановка проблеми. Періодизація в істо-

рико-педагогічному дослідженні – одна з найбільш 

складних, комплексних і багаторівневих проблем 

наукового знання. Вона потребує досконалого 

знання про об’єкт дослідження, суміжні з ним на-

уки, розвиненого наукового світогляду. Від того, 

що береться за основу періодизації, який контекст 

вкладаємо в той чи інший період, що виступає ру-

шійною силою зміни періоду, відбувається розгор-

тання певного науково-дослідницького поля. 

Питання періодизації постає в науці тоді, коли 

відбувається певна криза і стають непереконли-

вими засади і аргументи, на яких вона базувалася. 

Це відбувається і тоді, коли відкривається і попов-

нюється дослідницьке поле, тобто розширюється 

джерельна база, відкривається низка «білих плям», 

переглядаються і переоцінюються усталені погляди 

і положення, тобто змінюється науковий дискурс 

[27, с. 47].  

Розвиток педагогічної думки і розвиток школи, 

освіти, які традиційно розглядаються в історико-пе-

дагогічній науці майже як один процес – це різні на-

прями історико-педагогічної науки. Вони мають ба-

гато спільного, і хоча й діють у однакових історич-

них реаліях, одному історичному просторі, їх 

віддзеркалення, відображення відрізняються між 

собою. Освітній простір знаходиться переважно в 

соціальній сфері, відображає соціальні, політико-

правові, економічні й ідеологічні процеси. Саме 

дані процеси задають параметри шкільної політики, 

функціонування освіти і виступають фундаментом 

для періодизації розвитку школи [27, с. 48]. 

Для аналізу педагогічної персоналії Н. Григо-

ріїва ми використали періодизацію розвитку істо-

рико-педагогічної науки, розроблену сучасним до-

слідником історії педагогіки, доктором педагогіч-

них наук, професором Н. Гупаном. Дослідник 

зазначав, що періодизація – це науковий метод, що 

передбачає систему процедур, прийомів і способів, 

спрямованих на виокремлення в історико-педагогі-

чному процесі найбільш важливих відтинків часу за 

спільними ознаками і критеріями. Професор Н. Гу-

пан наголошує, що періодизація – це лише автор-

ська версія, яку можуть сприймати науковці або 

пропонувати інше [21]. 

Хронологічні межі історіографічного аспекту 

нашого дослідження відповідають основним періо-

дам розвитку вітчизняної історико-педагогічної на-

уки, тож доцільно виділити окремі етапи в розвитку 

досліджень педагогічної та науково-просвітницької 

діяльності Н. Григоріїва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-

дагогічна та науково-просвітницька діяльність Н. 

Я. Григоріїва не залишилася непоміченою вітчизня-

ними дослідниками. Не дивлячись на те, що трива-

лий час для дослідників в Україні педагогічна спа-

дщина Н. Григоріїва була недоступною, з віднов-

ленням Україною незалежності, творча та наукова 

спадщина педагога стала об’єктом уваги вчених. 

Вагомий внесок у вивчення спадщини стосовно пе-

дагога зробили українські вчені такі як: Т. Бевз О. 

Сухобокової, Л. Пироженко, Т. Бондаренко та ін. 

Мета статті – виокремити періоди педагогіч-

ної та науково-просвітницької діяльності Н. Я. Гри-

горіїва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

педагогічній і науково-просвітницькій діяльності 

Н. Григоріїва можна виділити певні періоди. Пер-

шим вважаємо період від перших кроків на педаго-

гічній ниві (1904 р.) до перших кроків у сфері адмі-

ністративної діяльності (до 1917 р.). Другим періо-

дом педагогічної діяльності вважаємо період 

перебування Н. Григоріїва на найвищих адміністра-

тивних посадах – Міністра освіта УНР, Це період з 

1918 р. до 1920 рр. Третім періодом виділяємо нау-

ково-педагогічну діяльність в еміграції з 1921 до 

1953 рр. Далі подаємо розгорнути характеристику 

зазначених періодів. 

Характеризуючи перший період педагогічної 

діяльності Н. Григоріїва маємо на увазі відтинок на-

укової і творчої діяльності педагога, що розпочина-

ється з першим досвідом педагогічної діяльності у 
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1904 році. Саме тоді Н. Григоріїв розпочав свою пе-

дагогічну діяльність. Склавши іспит на звання вчи-

теля російської мови, як зауважував педагог, «най-

зручнішого предмету для пропаганди» у повітах, бо 

саме там найкраще було впливати на село. Будучи 

зовсім молодим, 21-літнім парубком, Н. Григоріїв 

чітко для себе вирішив, що весь свій життєвий шлях 

він присвятить служінню своєму народові через по-

ширення серед нього освіти [24, с. 123]. Здаючи іс-

пит саме на вчителя російської мови національна 

свідомість педагога була невизначена, як згадує сам 

педагог у своїй статті «Творці мого „я”»,: «…я знав, 

що існує окремий „малоросский народ”, який мав 

колись свою державу, але під натиском шляхетної 

Польщі злучився з Росією. Великоруський народ, 

як державний, витворив вищу культуру, а малору-

ський залишився позаду. Хто хоче служити бід-

ному народові, мусить не гордувати його „малоро-

сійською” культурою. Поскільки ж її не вистачає 

для задоволення всіх потреб культурної людини, то 

необхідно вживати культури руської. Тому я не го-

рдував, а навіть любив українську мову, театр, літе-

ратуру, але не робив з того політичних висновків, 

гадаючи, що „Малоросія” віджила „свій вік” і зали-

шилася тільки в мистецтві, а не в реальній політиці. 

Реальна ж політика в Росії має дбати про соціальне 

визволення всіх народів і створення вільної федера-

ції громад, як національних, так і територіальних» 

[12 , с. 14]. 

Так, Н. Григоріїв у 1904 р. починає працювати 

у вищій початковій школі у невеличному повіто-

вому містечку Сквирі, що на Київщині. Як ствер-

джував Н. Григоріїв, «…з радістю неофіта взявся за 

виховання молодого покоління й перебудову соціа-

льних відносин» [24, с. 123]. Працюючи у Сквирі, 

педагог стає одим з найулюбленіших вчителів у 

школі, бо ніколи не перевантажував дітей зайвою 

інформацією, не задавав домашнє завдання, викла-

дав матеріал так, що діти були у захваті. Ніколи не 

змушував дітей слухати церковні служби, адже сам 

не ходив до церкви демонстративно [24, с. 123–

124]. Того ж року педагога було переведено на ро-

боту до Бердичева за те, що в день царських іменин 

– 6 травня на параді біля собору, беручи там участь 

як черговий учитель демонстративно не зняв ша-

пки, під час співу «Боже, царя храни» [5, с. 34]. 

Саме Бердичівсткий період у діяльності педа-

гога, вважається найактивним початком у педагогі-

чній діяльності Н. Григоріїва. Наприкінці 1904 р. 

педагог у Бердичеві активно включається у «Київ-

ське Товариство грамотності» – це було єдине лега-

льне товариство, де можна було здійснювати укра-

їнську пропаганду [5, с. 124]. До Товариства приєд-

налася місцева інтелігенція. Незважаючи, на 

напружену політичну гнітючість, перший з’їзд то-

вариства відбувається легально. Членами першого 

з’їзду було прийнято резолюцію – з «вимогами ук-

раїнської школи». Як згадував Н. Григоріїв: «…се-

ред нас ще не було партійних людей, ми були лише 

шукаючі і співчуваючі, дебатували на зборах про 

республіку, про те, якою має бути Державна Дума, 

обговорювали програми різних партій» [14, арк. 

215]. Всі ці події викликали у місцевої влади неза-

доволення. Наслідком даних подій стало переве-

дення у 9 лютого 1906 р. Н. Григоріїва на інше мі-

сце працевлаштування, а саме у м. Літин що на По-

діллі [24, с. 34]. Сам педагог згадував: «…саме у мій 

день народження 9 лютого я одержав папку від 

Київського Округу про перевод мене до Літина в 

якій говорилося, що коли і надалі не зміню своєї по-

ведінки (якої? Не говорилось), то буду цілком звіль-

нений з учительства. Про причини переводу я так і 

не дізнався…» [15, арк. 205].  

У Літині Н. Григоріїв активно продовжує свою 

боротьбу за відновлення українського, саме це було 

змістом його життя і відмовлятися від цього він не 

хотів, незважаючи ні на які погрози зі сторони 

влади [5, с. 35]. У Літині Никифор Якович знайо-

миться з активним революціонером – Костянтином 

Томіліним, який теж був переведений через «небла-

гонадійність». Характеристику К. Томіліна педагог 

згадує у своїх спогадах: «…ми з ним одразу подру-

жилися як „першого поля ягоди”». К. Томілін мав 

усталений соціально-революціний світогляд. Він 

відверто висловлював свої революційні погляди, як 

перед колегами, так і перед учнями, а на лекціях 

руської мови, читав те, що було заборонено та ре-

волюційну літературу взагалі» [16, арк. 206]. 

Працюючи у Літині Н. Григоріїв разом із К. 

Томіліним відкривають філію Товариства грамот-

ності та бібіліотеку-читальню, бібліотеку одно-

думці заповнили книгами українськими [24, с. 124]. 

Педагог у своєму Автобіографічному нарисі 

згадує: «… після довгої тяганини дозволено було 

відкрити бібліотеку-читальню „Товариства Грамо-

тності”, яку ми й розмістили в кімнаті, відведеній 

шкільною управою. Читачі зявились одразу у вели-

кій кількості. Особливо читали видання «Молитва» 

[15, арк. 212]. 

У функціонуванні філії значну таємну підтри-

мку надав міський голова І. Білецький. З ініціативи 

К. Томіліна були організовані таємні курси для тих, 

хто закінчив повітову школу з метою вивчення су-

спільно-політичних наук. Проживаючи у Літині, Н. 

Григоріїв записується на вчительські курси у Київ. 

Будучи на курсах у Києві 1906 р. говорилося 

про викладання в школі української мови та історії. 

Офіційні резолюції про ведення цих предметів у 

школах пройшли серед учительства курсів без су-

перечок. Навіть було створено комісію для пере-

ходу до здійснення навчання в початкових школах 

українською мовою, в яку запросили Б. Грінченка. 

Саме в цей час, на думку Н. Григоріїва, в основному 

завершилось формування його національної свідо-

мості. Як згадував Н. Григоріїв, «…на рішучий по-

ворот в бік української свідомості я став під впли-

вом тоді руської революційної літератури, особ-

ливо твори Черчеля та партійних соціалістів-

революціонерів на мене вплинули» [18, арк. 211]. 

Якщо раніше любов до України обмежувалась у пе-

дагога симпатіями до української старовини, то те-

пер він став по-справжньому цікавитися народом, 

до якого належав, вивчав його історичну долю. «Я 

політично усвідомив себе українцем» – говорив Н. 

Григоріїв [18, арк. 212]. Завершився період, коли 
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вільнодумство педагога проявилося в основному в 

носінні довгого волося й бороди та в ігноруванні 

шкільного начальства [28, с. 253]. 

На таємних курсах Н. Григоріїв викладав 

історію України та історію українського визволь-

ного руху. За ініціативи Н. Григоріїва було ор-

ганізовано таємний гурток для вчителів, який мав 

назву «заняття самоосвітою» [24, с. 124]. Заняття 

проходило у помешкані Н. Григоріїва, який привіз 

із Києва книжок на 100 крб. Тут обговорювали як 

легальні так і не легальні твори М. Грушевського, 

Л. Толстого, М. Драгоманова, та статті в журналах 

«Мир Божий», «Русское богатство», «Літературно-

пауковий вісник».. Всі нелегальні зібрання завери-

лися наглядом над помешканням Н. Григоріїва [24, 

с. 124]. 

У 1907 р. «за неспокійну і підозрілу поведінку» 

Н. Григоріїв був переведений у двокласну школу до 

м. Кам’янця-Подільського. Будучи у Кам’янці пе-

дагог не залишає своєї справи і продовжує таємно 

читати українською мовою публічні лекції на 

соціально-політичні, історичні, літературні та 

національні теми в Пушкінському Народному домі 

та інших культурно-освітніх установа [1, с. 219]. 

Н. Григоріїв викладає у вищій початковій 

школі російську мову та історію, також читає на 2-

річних педагогічних курсах та у комерційній школі 

– всесвітню і російську історію, а на літніх курсах 

для вчителів – педагогіку та методику навчання 

рідної мови. Перебуваючи під «пильним оком 

начальства», він нелегально читає українською мо-

вою публічні лекції на соціально-політичні, націо-

нальні, історичні, літературні теми [24, с. 124]. Ти-

сячі учнів педагогічних курсів, гімназій, комерцій-

них шкіл та фельшерських курсів здобули на даних 

вечорах першу національну освіту. Як згадував Н. 

Григоріїв, «…з кожним роком, хоч і дуже мляво, 

але все таки народжувалася на Поділлі нова сила – 

українська інтелігенція» [5, с. 43]. 

Досить гарні спогади Н. Григоріїв залишив про 

директора школи З. Лазаревича, в якій він працю-

вав «Директор народних шкіл Поділля – Зіновій 

Михайлович Лазаревич був типовим бюрократом і 

московським патріотом. Він сумлінно виконував 

закони, накази розпорядження начальства. З. Лаза-

ревич знав, що я «мазепенець», одначе вдавав, що 

не знає. Він переводить мене ближче до себе, під 

безпосередній свій догляд, на „очі начальства”. Од-

наче нічим не перешкоджав мені в громадсько-

політичній роботі, пильнуючи мене за тим, щоб я в 

школі не попався з якоюсь нелегальщиною. З. Ла-

заревича учителі в більшості не любили за 

строгість. Мені він подобався своєю працьо-

витістю, справедливістю, точністю, серйозністю і 

захистом учителів від попівського та поліцейського 

свавільства. Жодної прикрості мені ніколи не 

зробив, хоча міг зробити, особливо за мою працю 

на українському полі» [17, арк. 225]. В той час у мі-

сті активно популяризувалась українська мова та 

культура. У соєму «Автобіографічному нарисі» пе-

дагог зазначає: «Розвиток українського руху серед 

учителів Кам᾽янського повіту чимало завдячує то-

лерантності й людяності й лібералізмові, як в зага-

льно-політичних, так і в національних відносинах» 

[18, арк. 221]. 

Через деякий час Н. Григоріїв був помічений 

Кам’янецькою місцевою національно-свідомою 

інтелігенцією й запрошений на організаційні збори 

товариства «Просвіта» у 1907 р. [24, с. 124]. 

«Просвіта» – це громадсько-політична, куль-

турно-просвітня організація, створена 1868 р. у 

Львові. «Просвіта» відігравала велику роль у боро-

тьбі за національні права українців, збереження ук-

раїнської культури. Багаторазово піддавалася реп-

ресіям, заборонам на легальну діяльність. У 1939 р. 

була ліквідована. У 90-ті роки ХХ ст. відновлена 

[22, с. 115]. 

Педагог стає незмінним членом правління, аж 

до її закриття – 1914 р. Педагог започаткував у 

«Просвіті» знамениті літературно-музичні вечірки, 

що стали осередком пропаганди серед молоді [1, с. 

219]. 

Як згадує педагог, «…спершу „Просвіта” міс-

тилася в невеличкому помешканні із 3 кімнат. В 

одні кімнаті була бібліотека, в другій – читальня, а 

в третій – канцелярія, але згодом у 1909 р. товарис-

тво перебралося в сусідній дім на другий поверх, де 

була велика зала і дві менших кімнати та зала. Дія-

льність „Просвіти” виявлялася в: 1) утриманні пуб-

лічної бібліотеки – читальні; 2) продажі українсь-

ких книжок; 3) літературно-музично-танцювальних 

вечорах; 4) урочистих виставок в Народному Домі. 

В бібліотеці була значна кількість книжок, весь час 

вона наповнювалась і тому в ній можна було знайти 

майже все з українських класиків та публічно нау-

кових творів. Книжки видавалися щодня всім бажа-

ючим. Найбільше брали молодь з Духовної Семіна-

рії. В читальній були майже всі видання з Наддніп-

рянщини і дещо з галичини, як „Діло”, 

„Громадський Голос”, „Письмо з Просвіти” та ще 

де які. Завідувала бібліотекою-читальною перші 

два-три роки родичка голови „Просвіти” молода, 

вродлива – Юлія Солуха. Чимало семинаристів за-

вітало до читальні, щоб тільки надивитися на укра-

їнську красуню. Після неї довгий час був бібліоте-

карем молодий чоловік. Продаж українських кни-

жок проводився в бібліотеці раз у тиждень – 

ярмарковий день на ринку. В бібліотеці торгувала 

книгами бібліотекарка, а на ринку – Слава. Літера-

турні вечори влаштовували рідко, але проводили 

завжди дуже цікаво: особливо залишилия в пам᾽яті 

виставки творчості В. Стефаника» [19, арк. 236–

238]. Окрім Просвіти, українська культура поши-

рювалась учителями двокласної школи, на вчитель-

ських курсах, в духовній семінарії, в таємному то-

варистві українських поступовців, у таємних моло-

діжних гуртках. Саме в цей період Н. Григоріїв 

поринає в громадську роботу.  

Під час перебування в Кам᾽янці-Подільському 

розпочинається активна публіцистична й науково-

літературна діяльність педагога. Ще у 1905 р. Н. 

Григоріїв написав велике оповідання з життя сіль-

ської інтелегенції, яке відіслав на конурс до «Ки-

евской Старины», хоча дане оповідання не було 

опубліковано. У 1907 р. вперше було надруковано 
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в єдиній, на той час, українській газеті «Рада» коре-

спонденцію Н. Григоріїва з Кам᾽янця-Подільського 

під назвою «Митарства подільської «Просвіти» або 

хожденіє української мови по муках». З того часу в 

«Раді» друкувалося багато статей, дописів, балет-

ристики. Твори Н. Григоріїва друкувалися під різ-

ними псевдонімами, нині їх більше 20 (Григор᾽єв 

Наш, Наш Гр., Н.Г., Подолянин, Педагог, Просвіт-

лянин, Камінчанин та ін.). Під псевдонімом «Гр. 

Наш» друкувалися статті у журналах «Світло», 

«Маяк» та «Подільських Новостях» на історичні, 

культурно-національні та політичні теми» [4, с. 78–

79]. Пишучи статті до даних газет, педагог принци-

пово не отримува за це гонорари, а лише писав з од-

нією метою, щоб поширювати знання серед насе-

лення. 

У 1909-1910 роках Н. Григоріїв пише свою 

відому роботу «Мораль (Природа, зміст, історія та 

норми її)», а через два роки дана праця виходить у 

«Благодійному товаристві дешевих і корисних кни-

жок» у Петроград [5, с. 46]. 

Саме у цей час педагог складає «Коротеньку 

історію Поділля». Як згадував пізніше Н. Григоріїв: 

«…навіть викладаючи російську мову, я намагався 

прищепити любов і повагу до рідного краю, в курс 

«Родиноведения» вкладав як найбільше відомосте з 

історії України, пропагував теорію К. Ушинського 

про необхідність навчати дітей мовою матері» [23, 

с. 93].  

У 1910 р. в Кам᾽янці Н. Григоріїв очолює 

місцевий нелегальний гурток Товариства українсь-

ких поступовців (ТУП). Саме Товариство було 

створене в 1908 р. групою членів Української демо-

кратично-радикальної партії. У 1917 р. ТУП було 

спочатку перейменоване в Союз українських авто-

номістів-федералістів, а пізніше – в Українську 

партію соціалістів-федералістів [22, с. 119]. 

У Кам᾽янці Товариство українських посту-

повців було тісно пов᾽язане з «Просвітою», їхнім 

керівництвом займались одні і ті ж самі особи, зо-

крема Н. Григоріїв [28, с. 253]. «…1910 р. приїхав я 

до Кам᾽янця через місяць згортувалася філія Това-

риства Українських Поступовців. Присутні були 

Солуха, Філінський, Павловський. Головою був я і 

збори найчастіше відбувалися у мене – згадує педа-

гог» [15, арк. 263]. 

Кожного року, представники ТУП їздили у 

Київ, переважно два рази на рік – Різдво і Велик-

день. Педагог згадує: «…найбільше їздив я, але 

крім мене відвідував часто курси В. Приходько» 

[15, арк. 263].З᾽їзди відбувалися переважно в поме-

шканні Є. Чекаленка, там Н. Григоріїв познайоми-

вся з Д. Дорошенком, М. Коцюбинським, С. Єфре-

мовим М. Лисенком, О. Степановським, А. Ніков-

ським сім᾽єю Русових [28, с. 253].  

Досить цікаво охарактеризовує Н. Григоріїв 

своїх однодумців, учасників Товариства: «…з М. 

Коцюбинським я бачився лише один раз, говорили 

про дрібниці. На мене він справив враження дуже 

делікатної людини. М. Лисенко був разів два на 

зборах ТУП, як його почесний член. Стосовно О. 

Русова – то він говорив мало відзначався своєю ро-

мантичністю і вірою. О. Русов наголошував, що при 

добрих умовах можна від Російського уряду „ба-

гато здобути і треба тільки його добре підлашту-

вати про наші потреби”». Досить гарні спогоди Н. 

Григоріїва про В. Чекаленка: «…я найбільше впо-

добав В. Чекаленка, як за соціалістичний світогляд, 

так і за чесність в поведінці, а Д. Дорошенко трима-

вся тихо завжди був „на золоті середині”» [19, с. 

264].  

Під керівництвом педагога організовуються 

українські книгозбірні, нелегальні курси з вивчення 

української історії, проводилися літературно-музи-

чні вечори з національної тематики для молоді. Н. 

Григоріїв багато працює як педагог над науково-

методичним забезпеченням навчально-виховного 

процесу, у школі: створює навчальні підручники, 

впроваджує у педагогічний процес українознавчі 

дисципліни. Викладає такі предмети як історія, ге-

ографія та російська мова. Саме в цей час Н. Григо-

ріїв починає таємно читати українською мовою пу-

блічні лекції соціально-політичної, історичної, лі-

тературної та національної тематики [2, 6]. 

За участю педагога та учасників «Товариства 

українських поступовців» та представників «Про-

світи» проводиться агітаційна проукраїнська ро-

бота, навіть під час Першої світової війни, все це 

викликало у влади незадоволення. І тому, това-

риство «Просвіта» було закрито у 1914 р. На квар-

тирі у Н. Григоріїва було проведено безліч обшуків, 

вилучено сотні книг і було встановлено «гласний 

нагляд» поліції [24, с. 124]. Яз згадує педагог: 

«…підготовчі кроки російського уряду до війни 

спричинили труси в Кам᾽янецькій „Просвіті” та у 

членів її управи, в тім числі і у мене. Мою велику 

українську й соціалістичну бібліотеку забрала жан-

дармерія, мене відали під догляд поліції» [5 с. 15]. 

Перша світова війна розпочалася 1914 р. між 

двома коаліціями 

(Антантою та Троїсним союзом) за поділ коло-

ній, сфер впливу, загарбання чужих територій. До 

країн Антанти входили Англія, Франція, Російська 

імперія. Троїстий союз – воєнно політичний блок 

Німеччини, Австро-Угорщини, Італії. Перша сві-

това війна тривалаз серпня 1914 р. до листопада 

1918 р. усього у ній взяло участь 38 держав світу. 

Завершилася війна перемогою країн Антанти [22, 

с.108, 119, 127]. 

Війна 1914 року розділила українське суспіль-

ство на два «табори». Більшість піддалася патріоти-

чному гаслові московської преси. Як напише Н. 

Григоріїв у своїх спогадах: «Лише невелика час-

тина українського громадянства зразу стала проти 

перемоги Москви. Складалася вона з двох течій. 

Одна переважно соціалісти, мріяли про обезси-

лення царизму, революцію і створення нового віль-

ного ладу, де б кожен народ бува вільним і рівно-

правним. Друга значно менша і що переконанням 

буржуазна, мріяла про перемогу центральних дер-

жав і прилучення України до Австро-Угорщини, в 

якій українці мали певні національні права. Сама 

можливість говорити в урядах по-українські, мати 

українську школу, написи на залізницях і т.п. про-

сто чарували нас, як романтиків» [20, с. 8]. 
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Під час Першої світової війни Н. Григоріїв по-

трапляє на службу до російського війська, як він 

сам говорив: «…із твердим наміром саботувати, го-

тувати революцію». Перебувавши в армії з серпень 

1915 по лютий 1917 рр., він не полишив своєї нау-

ково-просвітницької діяльності [26, с. 51]. 

Як пізніше опише педагог у своїх спогадах: 

«Пішов я на службу з глибоким переконанням са-

ботувати, готувати революцію. Перебуваючи кі-

лька місяців у 26 запасному батальйоні в Кремен-

чузі, я поміг батальйоному лікареві – Бутаровсь-

кому урядити для солдатів дві українські виставки» 

[20 , с. 17,18]. 

У 1915 р. педагог стає одним із керівників То-

вариства українських поступовців, делегатом кіль-

кох з᾽їздів ТУПа в Києві. У Кам᾽янці до складу ТУП 

входили: В. Приходько (голова), В. Сочинський, Л. 

Эворницький, Ф. Когут, І. Бачинський (розстріля-

ний більшовиками), – хоча й не симпатизували цен-

тральним державам, але явно бажали розбиття Ро-

сії, гадаючи, що тільки з-під її руїн можливе визво-

лення поневолених нею народів [20, с. 9]. 

На таємному зібранні Товариства Українських 

Поступовців, яке відігравало роль таємного україн-

ського парламенту, де сходилися люди різних полі-

тичних поглядів, у 1915 р. виразно виявилися три 

політичних напрями: Старицька-Черняхівська, Же-

буньов, Микола Левицький, що радила помагати 

перемозі „словян” над німцями, за що переможна 

Росія мала би віддячити українцям якимись полех-

костями; 2) самостійницько-активну, галичано-

фільську, яка радила нав’язати зв’язок з українцями 

в Галичині й разом з ними боротися за самостійну 

українську державу, хоч би й під опікую централь-

них держав; 3) самостійницько-пасивну (Єфремов, 

Чикаленко), яка радила не ангажуватися ні в один 

бік, а чекати висліду війни. Перемогла остання» 

[11, с. 15]. 

Підводячи підсумки свого восьмилітнього 

учителювання в Кам’янці у мійських школах та на 

дворічних педагогічних курсах Н. Григоріїв у своїй 

статті «Українець – соціаліст», яка вийшла друком 

у 1933 р. описує, що на світогляд тогочасний впли-

нули:  

1) колеги-учителі, українці такі як: Д. Онаць-

кий, та О. Ковальков; 

2) товариство «Просвіта», особливо незабут-

ній голова Кость Григорович Солуха, який не лише 

утримував «Просвіту» своїми жертвами, а й мав 

широкий політичний світогляд, за яким його шану-

вали; 

3) «Просвітянські вечорниці» з їх рефера-

тами, доповідями, співми, молоддю, співами, тан-

цями, де зустрічалися не лише українці, а й поляки 

та жиди, що не раз приймали активну участь у ви-

конанні програми «вечорниць»; 

4) гурток «Товариства українських поступов-

ців», який був організований у 1910 р. Леонідом 

Жебуньовим під моїм головуванням, до якого нале-

жали молоді й активні українці м. Кам᾽янця; 

5) поїздки на з᾽їдзи ТУПа в Київ, що відбува-

лися два рази на рік; 

6) праця в нелегальному гуртку учнів духов-

ної семінарії; 

7) оповідини галичанами Кам᾽янця і «Про-

світи» та розмови з нами; 

8) читання «Ради», «Діла», «Літературно-На-

укового Вістника», «Села», «Рідного Краю», а осо-

бливо «Української Хати» та «Снопа»; 

9) співробітництво з 1907 р. в «Раді», а потім 

ще й у «Світлі», «Рідному Краї», «Маяку», та «По-

дольских Известиях»; 

10) легальна й нелегальна праця на різних літ-

ніх учительських курсах в Кам᾽янці й Вінниці, де я 

виступав то як лектор, то як слухач; 

11) вчинок М. Січинського, іменем якого я на-

звав свого сина, що бува першою дитиною в інтелі-

гентній родині в Кам᾽янці, яка змалку виховувалася 

українською мовою; 

12) політична боротьба під час виборів до Дер-

жавних Дум; 

13) писання праць «Мораль», «Історія України 

в народних думах та піснях», «Поділля» і т.д. [11, с. 

15]. 

Будучи далеко за кордоном Н. Григоріїв з теп-

лотою згадує у своєму листі до дружини Ганни пе-

ріод своєї педагогічної діяльності у Кам᾽янці-По-

дільському. Проживаючи у США 1940 р. Н. Григо-

ріїв зустріне своїх колишніх учнів, яких навчав у 

1907 р. у Кам᾽янці. Саме там далеко за межами 

своєї Батьківщини колишні учні педагога очолили 

український клуб, володіли гарно українською мо-

вою, були завзятими українцями. Український клуб 

був дуже схожий на товариство «Просвіта». Саме 

Кам᾽янецький період життя разом з Н. Григоріїв ді-

лила його вірна сопутниця, подруга дитинства, 

юності і вірний друг впродовж всього життя його 

дружина – Ганна Петрівна Григоріїва [4, с. 43].  

Зиму 1916–1917 рр. Н. Григоріїв провів у м. 

Бровари під Києвом на «харчовому пункті поста-

чання». Свої враження стосовно побуту у війську 

Н. Григоріїв описав у своїх статтях, частина з них 

надруковані у «Промені», що виходив під редак-

цією В. Винниченка (нелегально). Частину віддав 

до «Літературно-Наукового Вісника», де вони й за-

гинули в наслідок тих перемін, яких зажили окремі 

члени редакції за революції [20, с. 19–20]. 

Не обійшлося поза увагою Н. Григоріїва Рево-

люція 1917-1921 рр., про яку педагог багато напи-

сав праць таких як: «Якої республіки треба бідним 

людям» – 1917 р.; «Хто ми і що нам робити» – 1917 

р.; «Фатальна помилка революції» – 1921 р.; «Рево-

люція і після неї» – 1923 р.; «Українська боротьба 

за державу в роках 1917–1921 рр. Чому українці не 

вдержали своєї держави». 

Революція – це надзвичайно складне явище у 

поєднанні зі значним числа об’єктивних і суб’єкти-

вних чинників. Успіх революції значною мірою за-

лежить від того, наскільки її ініціатори уявляють 

собі характер і перспективи суспільних рухів, які 

здатні ідейно впливати на них, в чомусь підкоряти 

собі, спрямовувати в бажане русло  

Лютнева буржуазно-демократична революція 

1917 р. – революція, у ході якої в Російській імперії 
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було повалене самодержавство і встановлений рес-

публіканський лад. Влада перейшла до Тимчасо-

вого уряду – центрального органу державної влади, 

він проіснував з березня до жовтня 1917 р. і був по-

валений в результаті збройного повстання більшо-

виків у Петрограді 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. 

[22, с. 119, 127]. 

Революційна доба поставила перед науково-

педагогічною інтелігенцією завдання набагато ши-

рші і складніші, ніж це було до того. Найбільш ак-

тивна і свідома частина професорсько-викладаць-

ких корпорацій, дбаючи про підвищення рівня на-

ціональної свідомості і поширення серед українців 

наукових знань з історії, мови, літератури, еконо-

міки, географії, культури і права наполегливо пра-

цювали у цих напрямах, використовуючи з цією ме-

тою усне і друковане слово. Восени 1917 р. в Укра-

їні набрав масовості рух за українізацію культурно-

освітнього життя, зокрема створення національної 

початкової, середньої і вищої школи на противагу 

йому проросійські сили розгорнули кампанію по 

дискредитації української ідеї і недоторканості іс-

нуючої освітньої системи [8, с. 253]. 

Про лютневу революцію Н. Григоріїв дізнався 

10 березня 1917 р. «…перші вістки про революцію 

почув я 10 березня вечером в Українському Клубі „ 

Родина” в Києві, куди приїхав я з Броварів на Шев-

ченківське свято. Свято відбулося нелегально, в фо-

рмі товариської вечері. Зібралося чимало старших 

громадян і молоді, були також Галичани, вивезені 

московською владою та взяті на „поруки” видат-

ними київськими Українцями. Вітали нас вістками 

з Петрограда, що там не все добре, бо другий день 

не має вже часописів і не можна добитися до петро-

градського телефону. Розповідалося про різні чу-

тки, що в Петрограді повстання, що війська на ву-

лиці, що йде кулеметний бій. Ясно було одне, що 

щось все таки є, бо навіть потяги з Петрограду ще 

не прийшли» [20, с. 78]. 

Педагог виділяє декілька причин революції, а 

саме: політичні, адміністраційні, господарські, ку-

льтурні, соціальні, церковно-релігійні, національні, 

військові, суспільно-психічні.  

Н. Григоріїв у своїх спогадах дає визначення 

поняттю «революція». «Революція як і війна – це 

надзвичайний наслідок ненормального, хворобли-

вого стану суспільства. Це як хірургічний спосіб 

усунути хворобу операцією. Революція це не най-

кращий і не най економніший спосіб переміни сус-

пільного ладу. Навпаки: вимагає великих жертв. 

Але в певних випадках буває неминучим єдиним 

способом порятунку хворого суспільства. Тому на 

революцію необхідно дивитися не як найкращий 

спосіб лікування, не як на свято, а як на тяжку не-

минучість, сумну повинність там, де ніякі інші спо-

соби не в силі вилічити певні суспільні хвороби. Ре-

волюція може вилічити, а може й знищити велич-

ний суспільний організм. Всяка революція має два 

значення: зруйнувати старе й збудувати нове. Для 

зруйнування потрібні сили гнівні, неумолимі, люті, 

а для збудування – радісні, творчі, об’єднуючі» [20, 

с. 57]. 

Педагог поділяв революції на місцеві і світові, 

вказуючи, що «…місцеві революції різних часів 

мали не тільки політичний, релігійний, а й соціаль-

ний характер, і кожного разу вони доводили рево-

люційне населення до певного соціального визво-

лення» [9, с. 324]. 

Під впливом революційних подій Н. Григоріїв 

остаточно переїздить до Києва і включається акти-

вно в політичне життя. На Українському Націона-

льному Конгресі (УНК) (6-8 квітня 1917 р.) його 

обирають від Поділля де він користувався автори-

тетом членом Центральної Ради [2, с. 220]. Важли-

вим завданням УНК було вироблення і затвер-

дження головних засад української державної полі-

тики. Під час роботи з’їзду із доповідями виступили 

лідери політичних партій, які виклали основополо-

жні програмні принципи федеративного переуст-

рою Росії і національно-територіальної автономії 

України [30, с. 24–25]. Н. Григоріїв як делегат кон-

гресу теж активно включився у дискусію щодо дер-

жавотворення в Україні, виклавши основні поло-

ження своєї концепції національно-державного бу-

дівництва [25, с. 67–68]. 

Н. Григоріїв наполягав на необхідності негай-

ного впровадження української автономії в життя, 

яка у його розумінні була зумовлена всім суспі-

льно-політичним розвитком українських земель, 

його закономірним, хоч і не остаточним, результа-

том. А отже, український політикум мав би задово-

льнити цю вимогу, провести відповідні зміни 

«згори» у вигляді реформ, усвідомивши, що інакше 

ці зміни почнуться «знизу» у вигляді революції [10, 

с. 68]. Н. Григоріїв запропонував створити меха-

нізм для запровадження в Україні нових відносин 

на принципах автономії: 

1. Крайовий комітет у Києві з представників 

усіх національностей, що проживали на території 

України для складання проекту статуту автономії 

України. Це в принциповому плані узгоджувалось з 

лінією українських політичних сил на підвищення 

ролі УЦР і делегування їй широких повноважень, 

аж до законодавчих включно; 

2. Губернські комітети з представників усіх на-

ціональностей для вирішення питань практичного 

втілення в життя цього статуту; 

3. Міністерство національних меншостей при 

Тимчасовому уряді, у якому міністром повинен 

бути українець, а товариші міністра – представляти 

інші нації. Основним завданням міністерства мала 

стати теоретична розробка і втілення на практиці 

прав національних меншостей Російської імперії, 

підготовка до Установчих зборів матеріалів з про-

блем автономії і федерації [25, с. 68]. 

Політичні переконання Н. Григоріїва віддзер-

калені у його виступах на засіданнях Української 

Центральної Ради, в яких він відстоював принцип 

політичної самодостатності і самодіяльності укра-

їнської спільноти, тобто її політичної суверенності. 

Це засвідчувало одну з основних підвалин його по-

літичного світогляду, яка водночас була і залиша-

ється основним принципом демократії в цілому: 

джерелом всякої влади є народ [25, с. 75]. Звідси ло-
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гічно випливав інший принцип політика Н. Григо-

ріїва, з яким він ішов по життю – «не народ для дер-

жави, а держава для народу» [29, с. 230]. 

У 1917 р. педагог працював над проблемою 

українізації війська. Входить до «Товариства імені 

Павла Полуботка», очолюваного М. Міхновським, 

де опікувався питанням культурно-освітньої ро-

боти серед вояків [26, с. 51]. Для підвищення освіт-

нього рівня вояків та пробудження їхньої націона-

льної свідомості у 1918 р. Н. Григоріїв видає книгу 

«Історія України в народних думах та піснях» [13, 

с. 11]. 

За своїми політичними поглядами у національ-

ному питанні, Н. Григоріїв був націоналістом у по-

зитивному розумінні цього терміну. Він був пере-

конаним противником будь-якого шовінізму вза-

галі і російського зокрема, бо останній завжди 

найбільше загрожував українській справі. Його ста-

влення до російського великодержавництва і росій-

ської демократії проявилося під час обговорення 

УЦР 7 серпня 1917 р. Тимчасової інструкції Тимча-

сового уряду Генеральному Секретаріату від 4 сер-

пня 1917 р., яка суттєво обмежувала сферу діяльно-

сті української влади, проголошуючи ГС органом 

ТУ у справах місцевого управління Україною, й фа-

ктично перетворювала Україну не на автономію, а 

на генерал-губернаторство Росії, яким вона була 

понад 200 років [25, с. 77]. 

У березні 1917 року із розгортанням революції 

Н. Григоріїв остаточно переїздить до Києва і бере 

активну участь у політичному житті своєї Батьків-

щини. На Українському Національному Конгресі, 

який відбувся  

6-8 квітня 1917 р. був обраний членом Центра-

льної Ради від Поділля [13, с. 11]. 

У квітні 1917 р. Н. Григоріїв був обраний до 

Ради солдатських депутатів Київського військового 

округу (Київщина, Чернігівщина, Волинь, Полтав-

щина та Поділля), і очолює її до більшовицького 

наступу 1917 р., докладаючи багато зусиль до 

українізації війська [13, с. 11]. За партійним скла-

дом вона була переважно есерівською, що сприяло 

швидкому зростанню авторитету педагога. Згодом 

Н. Григоріїва обрають головою фракції українських 

есерів, а через деякий час Н. Григоріїв очолив Рада 

солдатських депутатів Київського військового ок-

ругу (РСД КВО) [25, с. 82].  

Про даний період педагог пише дає у своїй 

праці «Спогади руїнника. Як ми руйнували тюрму 

народів, а як будувати свою хату (1938 р.)». педагог 

зазначав, що у даному періоді помітну роль відіграє 

«товпа», «охльос», «чернь», «люмпен-пролета-

ріат», тобто: елементи найменш культурні. В цій 

добі головну роль відіграє демос – народ, як еле-

мент найбільш працьовитий, витривалий і не виба-

гливий та демократичний. Охльос тільки руйнує, 

демос руйнує, але й будує нове. В російській рево-

люції головну роль відіграє охльос, в українській – 

демос. Таке визначення революції Н. Григоріїв [20, 

с. 57–58]. 

25 липня 1917 р. Н. Григоріїв стає членом Ма-

лої Ради, також у цей час він входить до Українсь-

кої партії соціалістів-революціонерів (УПСР) До-

сить виважену позицію педагог займав при розгляді 

питання про створення Генерального Секретаріату 

– уряду України [13, с. 11].  

Перебуваючи на державних посадах і беручи 

активну участь у діяльності Української партії со-

ціалістів-революціонерів, дали підстави педагогові 

для написання ряду праць з історії Української ре-

волюції. Після революційних подій були написані 

такі праці як: «Якої республіки треба бідним лю-

дям?» (1917 р.); «Хто ми і що нам треба?» (1917 р.); 

«Українська боротьба за державу в роки 1917-20. 

Чому українці не вдержали своєї держави» (1934 

р.); «Фатальна помилка революції» (1921 р.); «Спо-

гади «Руїнника» про те, як ми руйнували тюрму на-

родів, а будували свою хату» (1934 р.). Дані роботи 

були написані світком та учасником тих подій, та-

лановитим політологом, професором соціології – 

Н. Я. Григоріївом [3, с. 95]. 

На першому засіданні було висунуто програму 

«влада рад». Для даного закону була скликана ко-

місія в складі Н. Григоріїва (голова), представника 

Київської Ради солдатських депутатів М. Любче-

нка, члена Центрального Комітету І. Лимаря. Дана 

справа мала для Н. Григоріїва і нуковий інтерес. Він 

був великим прихильником «влади рад» і довгий 

час працював над її теоретичною розробкою. Під 

натиском радянських військ Центральна Рада і Рада 

Міністрів покинули Київ. Хоча, про свій від’їзд не 

попередили кількох міністрів, у тому числі і Н. Гри-

горіїва. Це пояснюється тим, що новостворений ка-

бінет В. Голубовича складався переважно з правих 

членів Української партії соціалістів-революціоне-

рів (УСПР), в той час, коли Н. Григоріїв належав до 

центру. Після повернення українського уряду до 

Києва Н. Григоріїв не ввійшов до складу нового ка-

бінету. 29 квітня 1918 р. Українська Центральна 

Рада внаслідок гетьманського перевороту перес-

тала існувати [4]. 

29 квітня 1918 р. до влади приходить П. Ско-

ропадський. Невдовзі був виданий закон під назвою 

«Про Гетьманську владу». Згідно його положень, 

П. Скоропадський отримав необмежені права. Він 

зосередив у своїх руках не тільки виконавчу, але й 

законодавчу та судову владу, мав фактично дикта-

торські повноваження: 

1. Влада управління належить виключно до 

Гетьмана України в межах всієї Української дер-

жави. 

2. Гетьман стверджував закони, і без його са-

нкцій ніякий закон не може мати сили. 

3. Гетьман призначав Отамана Ради Мініст-

рів. Отаман Міністрів складає Кабінет і представ-

ляє його у повному складі на затвердження Геть-

мана. Гетьман затверджував і скасовува Кабінет у 

повному його складі. Він мав право приймати і зві-

льняти інших урядових осіб в разі. 

4. Гетьман був вищим керівником всіх зносин 

Української Держави з закордонними державами. 

5. Гетьман був Верховним Воєводою Україн-

ської Армії [8, с. 169]. 
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У результаті встановленого державного пере-

вороту 29 квітня 1918 р. режим гетьмана П. Скоро-

падського Н. Григоріїв трактував як контрреволю-

ційний, вважаючи його кроком назад у революції, 

відходом від стратегічної української мети – неза-

лежної демократичної республіки, заснованої на 

народному самоврядуванні. Педагог звинувачував 

оточення гетьмана у перетворенні України на «гні-

здо контрреволюції для всієї колишньої Росії», ма-

ючи на увазі реакційність режиму, а головне – під-

тримку ним низки організацій українофобського і 

монархічного спрямування («Союз відродження 

Росії», «Монархічний блок» тощо). 

Опозиційна діяльність Н. Григоріїва за гетьма-

нату диктувалася його світоглядними принципами, 

що слугували єдиним імперативом у його громад-

сько-політичній діяльності. Не маючи можливості 

діяти публічно через утиски влади, Н. Григоріїв по-

вернувся до справи, яку добре знав. В квітні 1918р. 

він став завідуючим відділом освіти Київського зе-

мства, що входило до Всеукраїнського союзу зе-

мств на чолі з С. Петлюрою. Також він брав участь 

у виданні тижневика «Народна справа» – органу ки-

ївської губернської народної управи. Працювати 

доводилося фактично напівлегально, а з часу, коли 

гетьманська влада склала список осіб, які мали бути 

заарештовані, Н. Григоріїв і його однодумці повні-

стю перейшли на нелегальне становище. Активною 

була у цей час його робота, і як одного з лідерів 

УПСР, яка за даними державної варти гетьмана 

стала «найбільшим більмом» для гетьманського 

уряду [25, с. 94, 95]. 

Після гетьманського перевороту Н. Григоріїв 

очолював культурно-освітній відділ Київського гу-

бернського земства. Він входить у трійку діячів (Н. 

Григоріїв, М. Шаповал, І. Лизанівський), яким 

Бюро центральної течії УПСР доручило організу-

вати антигетьманське повстання. Активний діяч 

Українського національного союзу, учасник підго-

товки антигетьманського перевороту. У 1919 р. – 

член Українського трудового конгресу, завідуючий 

пресовою справою Армії УНР. У кабінет Б. Мат-

роса з квітня 1918 р. виконував обов’язки міністра 

освіти [7, с. 85]. 

Одразу після оголошення повстання Н. Григо-

ріїву було доручено організацію і завідування ін-

формаційно-пропагаційним Бюро Армії УНР [13, с. 

12].  

Наступним у науково-педагогічній діяльності 

Н. Григоріїва виділяємо період з 1918 до 1918 рр., 

час, коли Н. Григоріїв очолював Міністерство 

освіти УНР. За цей короткий у хронологічному від-

ношенні, але насичений важливми для національ-

ної освіти подіями,період відбулося багато визнача-

льних змін. 25 січні 1918 р. Н. Григоріїва признача-

ють міністром народної освіти в кабінеті В. 

Голубовича [7, с. 85]. Під час перебування на даній 

посаді, Н. Григоріїв запроваджує обов’язкове ви-

кладання в школах українською мовою (1 липня 

1919 р.), видає постанову від 1 серпня 1919 р. про 

відкриття нових змішаних вищих початкових шкіл 

в 39 населених пунктах України. Підкріпленням да-

них слів свідчить документ «Школа на Україні», 

який був виданий 19 серпня 1919. Того ж 1919 року 

Н. Григоріїв разом з С. Петлюрую редагують у м. 

Кам’янці-Подільському газету «Слово», вела анти-

польську агітацію. Не займаючи ніяких урядових 

посад у новому Кабінеті Міністрів, влітку 1920 р. 

Н. Григоріїв стає заступником голови місцевого 

«Господарського союзу» [13, с. 12]. 

Всі описані події, спричинили для української 

інтелігенції важкі умови для подальшої наукової ді-

яльності. З 1919 р. починається процес еміграції до 

Західної Європи. Одним із перших, хто покинув 

країну був В. Винниченко, який емігрував до Німе-

ччини. Згодом М. Шаповал, П. Христюк та Д. Ан-

тонович мігрували за кордон. У 1920 р. Н. Григоріїв 

виїдає у Польщу. Заголом 21 міністр Української 

Центральної ради змушені були емігрувати. 

Після падіння уряду С. Голубовича Н. Григо-

ріїв вимушений емігрувати за кордон. Змінюючи 

країни проживання (Польща, Чехословаччина, 

США), Н. Григоріїв не залишається осторонь нау-

кової та педагогічної діяльності. Його спадщина 

цього хронологічного періоду часу заслуговує 

більш детальної характеристики, що вважаємо за-

вданням найближчого часу.  

Отже, у науково-педагогічній діяльності Н. 

Григоріїв виділяємо три періоди: 

Перший період 1904 р. – до 25 січня 1917 р. 

Найважливішим досягненням цього періоду вважа-

ємо становлення Н. Григоріїва як фахового педа-

гога якого не залишають осторонь проблеми стано-

влення національної освіти та ролі національно-пе-

дагогічного компоненту у вихованні підростаючого 

покоління. 

Другий період – 1918 р. – 1920 року. Очолю-

ючи міністерство освіти УНР Н. Григоріїв, прийняв 

низку важливих адміністративних рішень (україні-

зація освіти, друк шкільних підручників та ін.), ко-

трі сприяли становленню національної освіти 

щойно проголошеної Української Народної Респу-

бліки. Але найважливішим досягненням у даному 

періоді педагога вважається видання документа – 

«Школа на Україні», за яким передбачалося перед-

бачалося ведення в освітніх предметів українською 

мовою. 

Третій період – 1921 р. – 1953 рр. Найважливі-

шою характеристикою цього періоду стало узагаль-

нення отриманого педагогічного досвіду на теренах 

України та осмислення на його вищому рівні. 

Перспективами подальших досліджень є ви-

вчення творів Н. Григоріїва в еміграції. 
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Исследование языковых единиц в реальных 

контекстах их функционирования, анализ речевого 

общения в лингвистическом плане связывается с 

развитием такого направления, как лингвистиче-

ская прагматика. Изучением прагматических 

свойств предложений занимается прагматический 

синтаксис, в задачи которого входит исследование 

их в аспекте акторечевых свойств, а также соотно-

шение их прагматических и структурно-семантиче-

ских особенностей. 

Концептуальной базой лингвистической праг-

матики как антропоцентрического подхода во мно-

гом можно считать теорию речевых актов, зарожде-

ние и развитие которой связано с именами Дж. 

Остина [1], и Дж. Серля [2]. Анализ вопроситель-

ных предложений с точки зрения производимых 

посредством них речевых актов уже не раз пред-

принимался лингвистами. Так, были проведены ис-

следования в области использования вопроситель-

ных высказываний для передачи иллокутивных сил 

побуждения [3;4;5;6;7;8;], утверждения (констата-

ции) и аргументации [9;10], предлагания [11]. Од-

нако, прагматические особенности вопроситель-

ных предложений фразеологизированной струк-

туры (ВПФС), в известных нам исследованиях не 

рассматривались.  

Корпус вопросительных предложений совре-

менного английского языка включает не только 

свободно моделируемые образования, но и предло-

жения, обладающие определенной степенью устой-

чивости, которые правомерно квалифицировать как 

“синтаксические фразеологизмы”, “синтаксические 

идиоматизмы”, предложения фразеологизирован-

ной структуры. Теория “синтаксической связанно-

сти” нашла отражение в работах Н.Ю. Шведовой 

[12], П.А.Леканта [13], О.Есперсена [14]. 

ВПФС современного английского языка пред-

ставлены предложениями варьирующейся степени 

устойчивости. Максимальной степенью устойчиво-

сти обладают так называемые замкнутые ВПФС – 

пословицы, поговорки, клише. Меньшей степенью 

устойчивости характеризуются незамкнутые 

ВПФС, строящиеся в современном английском 

языке по ограниченному числу структурных моде-

лей. В данной статье рассматриваются незамкнутые 
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ВПФС, основные характеристики которых: нали-

чие лексического опорного компонента, который 

полностью или частично утратил свое категориаль-

ное и/или лексическое значение, строго закреплен-

ный порядок слов, широкая лексическая наполняе-

мость, функционирование в речи в качестве более 

или менее готовых единиц [15;16]. Незамкнутые 

ВПФС включают местоименные предложения (в 

состав константного компонента которых входит 

вопросительное местоимение или наречие) и неме-

стоименные ВПФС. Цель данной статьи: исследо-

вание особенностей функционирования место-

именных незамкнутых ВПФС в контексте конста-

тивных речевых актов.  

Речевой акт (РА) констатации, или, по другой 

терминологии, РА утверждения, репрезентативный 

РА – это речевой акт, назначение которого состоит 

в расширении информационного фонда, единого 

для говорящего и слушающего – общего фонда зна-

ний о мире [17, c.46]. 

В контексте констативного речевого акта 

функционируют незамкнутые местоименные 

ВПФС, именуемые риторическими, которые обра-

зуются по следующим моделям:  

 

How /however / can /could+ Pr + Inf...? Who + Vlink + N/Pr + Inf…? 

What's the good/use/sense+ Inf/Ger/N? What is it to+ Pr/N + Inf/if clause...? 

Who cares what /whether + Pr +V...? What+Vlink+ so + Adj + about + N/Pr...? 

Why should /shouldn't + Pr/N + Inf...? What could be + Adj + than + N...? 

What price + N /of...? What more + Vmod + Pr/N + Inf....? 

What kind /sort of + N + V...?  

Риторическими обычно называют вопроси-

тельные предложения, выражающие различные 

"невопросительные" значения, в том числе утвер-

ждение, отрицание [18]. Oбладая всеми признаками 

вопросительных предложений, риторические во-

просительные предложения не содержат вопроса о 

неизвестном, а наоборот, используются для того, 

чтобы передать собеседнику какую-то информа-

цию, сообщить ему свое мнение, убедить его в чем-

то. Следовательно, риторический вопрос заключает 

в себе суждение, констатацию [19, c.97]. Как видим, 

риторические вопросительные предложения 

близки по значению к повествовательным предло-

жениям, поэтому некоторые авторы называют их 

вопросительными предложениями с повествова-

тельным значением.  

Сущность риторического вопроса заключается 

в асимметрии формы и содержания, которая носит 

двойственный характер: с одной стороны – это про-

тиворечие вопросительной структуры и повество-

вательного значения, с другой – асимметрия поло-

жительной (отрицательной) формы и отрицатель-

ного (положительного) содержания. На этом несо-

ответствии и построено переосмысление граммати-

ческого значения вопросительной формы, в связи с 

которым и возникает экспрессивная окраска рито-

рических вопросов. 

Итак, риторические вопросительные предло-

жения по своей структуре делятся на два типа: I) 

риторические вопросительные предложения, име-

ющие положительно-вопросительную форму; 2) 

риторические вопросительные предложения, име-

ющие отрицательно-вопросительную форму. 

Утвердительное или отрицательное содержание ри-

торического вопросительного предложения выте-

кает имплицитно из самой его структуры. Так, по-

ложительные риторические вопросительные пред-

ложения несут негативное утверждение, например: 

What difference does it make? Who knows? Отрица-

тельные риторические вопросительные предложе-

ния выражают эмоциональное положительное 

утверждение, например: How couldn't you remem-

ber? Применение метода трансформации к ритори-

ческим вопросительным предложениям этих двух 

типов служит подтверждением этой зависимости. 

Например: What difference does it make? → It makes 

no difference. Who knows? → Nobody knows. How 

couldn't you remember? →You certainly should have 

remembered. 

Известно, что риторические вопросительные 

предложения могут выражаться как в форме про-

стых, так и в форме сложноподчиненных предложе-

ний. Отрицательный/утвердительный характер ри-

торического вопросительного предложения, выра-

женного простым предложением, вытекает не 

только имплицитно, из самой его структуры, но и 

эксплицитно – непосредственно из лексического 

наполнения. Так, риторические вопросительные 

предложения, образующиеся по модели What + N + 

V...?, в которой обусловленный член – элемент N 

выражен такими существительными как right, use, 

difference, price, business, а обусловленный член V – 

глаголами широкой семантики (have, make, give и 

др.) – служат для выражения отрицания. Например: 

She suggested to David's father that he simply send the 

coats to the sisters, as directed in the will. David's fa-

ther said, "What for?" They both live in Florida. What 

use can they have for fur coats in Florida?" [25, c.177]. 

Отрицательный характер риторических вопро-

сительных предложений в положительной форме, 

выраженных структурой сложноподчиненного 

предложения, вытекает из содержания придаточ-

ного предложения. Так, условие, причина и другие 

обстоятельства, содержащиеся в придаточном 

предложении, обусловливают невозможность со-

вершения того, о чем говорится в главном предло-

жении. Например: How can a man know what he is 

like when he hears everything he's grown up with being 

attacked? [26, c.133] Отрицательный подтекст рито-

рических вопросительных предложений в положи-

тельной форме, выраженных структурой сложно-

подчиненного предложения с придаточным опреде-

лительным, вытекает из содержания придаточного 
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определительного, например: How can you frighten 

a man whose hunger is not only in his own cramped 

stomach but in the wretched bellies of his children? You 

can't scare him – he has known a fear beyond every 

other [27, c.261] Утверждающий характер ритори-

ческих вопросительных предложений в отрица-

тельной форме, выраженных структурой сложно-

подчиненного предложения, вытекает из их отри-

цательно-вопросительной структуры. Отрицание в 

риторических вопросительных предложениях пере-

водит вопрос в его противоположность, подчерки-

вает его утвердительный, категорический характер. 

Например: Haven't I right to be frightened? Who 

wouldn't be if he felt like a calf being led to the sham-

bles? [28, c.167]. 

Риторические вопросительные предложения, 

как правило, не требуют ответа. Собственно ответ 

может быть заключен в самом вопросе. Например: 

"How can anyone be disturbed coming from the sort of 

home we provided?" Joe looked genuinely baffled. [29, 

c.15] 

Иногда риторическое вопросительное предло-

жение сопровождается ответом слушателя. Функ-

ции возможных ответов сводятся к выражению со-

гласия (несогласия) с передаваемым посредством 

вопросительной формы суждением в случае импли-

цитного совпадения установок говорящего и слу-

шающего. Например: "Well, how can you take her 

home?" the pale woman said."I can't! How can I take 

her home?" [25, c.20]. Иногда говорящий сам сопро-

вождает свое риторическое вопросительное пред-

ложение ответом; делается это, безусловно, в целях 

эмфазы: "Tiff, what sort of person do you think I am?" 

She cried. "I only want a baby! Is that a crime?" [29, 

c.188]. В любом случае, однако, ответ на риториче-

ское вопросительное предложение не реализует 

своей обычной функции (заполнение информаци-

онной лакуны), поскольку риторическое вопроси-

тельное предложение, в отличие от собственно во-

просительного предложения, не заключает в себе 

информационной лакуны, т.е. не характеризуется 

открытой ремой, а содержит полнозначное сужде-

ние.  

Функционирование риторических вопроси-

тельных предложений не ограничивается лишь вы-

ражением отрицательного или положительного от-

ношения к высказываемому, а сопровождается вы-

ражением экспрессии. 

Человеческая мысль постоянно колеблется 

между логическим восприятием и эмоцией; мы или 

понимаем или чувствуем, чаще всего наша мысль 

складывается из логической идеи и чувства [20, 

c.182]. Экспрессивный потенциал риторических во-

просительных предложений можно идентифициро-

вать, подобрав соответствующий синоним, содер-

жащий только логическое, интеллектуальное. Кон-

траст, возникающий в результате сопоставления, 

позволяет говорить о наличии в языковой единице 

экспрессивного значения, например: How can I do 

it? → I can't do it. How should I know? → I don't know. 

Why should I do it? → I shouldn't do it. Who could have 

thought? → Nobody could have thought. Экспрессив-

ный потенциал риторического вопросительного 

предложения заложен в самой сущности этой син-

таксической фигуры, заключающейся в несоответ-

ствии формы и содержания: по форме – это вопрос, 

а по содержанию – сообщение. Экспрессивность 

риторических вопросительных предложений воз-

действует не только на интеллектуальную, но и на 

эмоциональную сферу сознания, являясь значимой 

для выражения смысла высказывания.  

Прежде чем перейти к анализу отдельных мо-

делей риторических ВПФС, следует оговорить то 

общее, что есть в прагматике всех типов риториче-

ских вопросительных предложений. Их общая ком-

муникативная интенция – сообщение адресату но-

вой информации.  

Как показал анализ, наиболее продуктивной в 

плане передачи различных значений является мо-

дель How/ however/can/could + Pr + Inf …? Выраже-

ние тех или иных прагматических значений рито-

рическими ВПФС, образующимися по этой модели, 

во многом зависит от типа персональности. Так, в 

словарях зафиксировано следующее значение пред-

ложений этого типа с местоимением первого лица 

единственного числа в качестве обусловленного 

члена: used in an apology when one has done some-

thing foolish. Например: How could I have been so stu-

pid? I am sorry I stepped on your toe! [21, c.78]. Од-

нако анализ реальных контекстов функционирова-

ния позволил выделить и другие коммуникативные 

смыслы, выражаемые предложениями этого типа с 

местоимением первого лица единственного числа в 

качестве обусловленного члена, а именно: эмфати-

ческое утверждение, реализуемое вопросительно-

положительной формой, например: How could I 

bear to miss a chance like this? [29, c.23]. Риториче-

ские ВПФС, образующиеся по данной модели, мо-

гут использоваться в реагирующей реплике в каче-

стве ответа на вопрос, что способствует эмфатиза-

ции сообщаемой информации, например: “Does 

George do much gambling, like his sister?” ─ “No” ─ 

“Sure of that?” ─  

“ How can I be sure of anything at this point?” [30, 

c.178]. Риторические ВПФС, образующиеся по дан-

ной модели, могут выражать досаду говорящего, 

вызванную своими собственными поступками: 

“She threatened to expose Daddy unless I went along 

with her plan. How could I have been so naive? Mor-

gan says now she was just bluffing… relying on my loy-

alty to Daddy” [29, c.424]. 

Риторические ВПФС, образующиеся по мо-

дели How/ however/can/could + Pr + Inf …? с место-

имением you в качестве обусловленного члена, де-

монстрируют сдвиг в сферу эмоциональных значе-

ний при частичной нейтрализации предметно-

логического содержания высказывания, выражая 

богатый спектр дополнительных прагматических 

значений: упрек, возмущение, негодование, удив-

ление, раздражение и др. Ср. словарные толкования 

предложений этого типа: You shouldn’t have done 

something; used to express sorrow and surprise that 

someone has acted in a certain way [21, c.79]. 

Например: “How can you address me thus? All I 

ask is to be allowed to understand” [31, c.279]. 
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Риторические ВПФС, образующиеся по мо-

дели How/ however/can/could + Pr + Inf …? с место-

имением третьего лица, или неопределенными ме-

стоимениями в качестве обусловленного члена, вы-

ражают отрицательные эмоции говорящего 

(недоумение), например: “I am afraid Zac may be 

deeply disturbed.” – “How can anyone be disturbed 

coming from the sort of home we provided?” Joe looked 

genuinely baffled [29, c.154]. 

В английской диалогической речи использу-

ются риторические ВПФС, образующиеся по мо-

дели What’s the good/use/sense + Inf/Ger/N…?, в ко-

торых отрицательное суждение может сопровож-

даться выражением безразличия, раздражения, 

негодования говорящего, бесполезности осуществ-

ления того, о чем говорится в предложении. (Ср. 

словарное толкование: What is the point of some-

thing? Why bother with something? [22]. (Ср. рус.: К 

чему…? Какой смысл…). Основной функцией таких 

предложений нужно считать, очевидно, передачу 

сообщения логико-интеллектуального характера 

при подчиненной роли аффективности и эмоцио-

нальности. Например: “I’m sixty one next year. 

What’s the good of doing anything at sixty one?”[32, 

c.47] → No good of doing anything… Ср. рус.: Какой 

смысл что-либо делать в 61 год?  

Своеобразной формулой для выражения без-

различия является модель Who cares what/whether + 

Pr + V…? (Ср. словарное толкование: Nobody cares, 

I, at least, don’t care). Например: “If you’re really so 

kind as to buy a drink for us, – I’ll have a dry Martini”. 

– Who cares, Charles thought, what he wants? A gen-

tleman would have asked the girl what she wanted first 

[24]. (Ср. рус.: Кого волнует, что он хочет?) Пред-

ложение Who cares what he wants? выражает не 

только безразличие автора реплики к желаниям со-

беседника, но и возмущение его бестактностью, что 

расшифровывается последующим предложением.  

Предложения, образующиеся по модели What 

price + N /of/…?, передают эмоциональное утвер-

ждение, сопровождающееся выражением разочаро-

вания, досады, презрения. (Ср. словарное толкова-

ние: What is the value of…? What are the chances of 

/something specified happening/? )[23, c.268]. 

Например: What price freedom of speech if we 

can’t say what we want about the government? [21]. 

В контексте констативного речевого акта мо-

гут также реализовываться ВПФС, образующиеся 

по модели What kind/sort/ of + N + V…? Например: 

What kind of a woman do you think I am? [33, c.182] 

→ I am not the woman you take me for. Эмотивный 

характер выделенного высказывания усиливается 

включением предикативной единицы do you think. 

Значение риторических ВПФС, образующихся 

по модели Who + Vlink + N/Pr + Inf…? зафиксиро-

вано в словарях: What authority, moral strength etc. 

have I/you that entitles me/you to do something? [24]. 

Предложения этого типа обычно используются для 

того, чтобы придать высказыванию большую убе-

дительную силу, склонить собеседника к своей 

точке зрения, например: Mary is a woman now with 

her own rights. Who am I to say what’s best for her? 

[24, c.583]. Поскольку функция убеждения ритори-

ческого ВПФС Who am I to say what’s best for her? 

может оказаться не очевидной для слушающего, го-

ворящий аргументирует содержащееся в данном 

предложении суждение в предшествующем пред-

ложении: Mary is a woman now with her own rights. 

В реагирующей реплике предложения, образующи-

еся по модели Who + Vlink + N/Pr + Inf…? могут вы-

ражать ироничное отношение говорящего, его 

неверие словам собеседника. Например: сын гово-

рит тяжело больному отцу: “Well, you try to sleep, 

okay? And tomorrow, once they finish the operation, 

you’re going to feel better, I promise you.” – “Who are 

you to promise?” his father asked [25, c.64]. 

Риторичеcкие ВПФС, образующиеся по мо-

дели What is it to+ Pr/N + Inf/if clause...? дефиниру-

ются в словарях следующим образом: It doesn’t af-

fect or interest somebody [24]. Однако при определе-

нии коммуникативных смыслов и дополнительных 

прагматических значений, выражаемых предложе-

ниями этого типа, во внимание следует принимать 

не только собственно дефиниции, но и примеры 

приведенные в словаре. Так, предложения, образу-

ющиеся по модели What is it to + Pr/N + Inf / if 

clause...? могут использоваться в диалогической 

речи для того, чтобы убедить собеседника в необ-

ходимости совершения какого-либо действия: What 

is it to you to carry in a few logs if you are here? [24, 

c.583]. (Ср. рус.: Что тебе стоит…?). Данное ри-

торическое ВПФС кроме исходной прагматической 

цели (убедить собеседника в необходимости совер-

шения действия), имеет еще и конечную цель – со-

вершение слушающим действия, о котором гово-

рится в предложении. Появление дополнительной 

эмоциональной окраски сообщения, выраженного 

данным ВПФС, призвано усилить его воздействие 

на слушающего, и в конечном итоге, побудить его 

к действию, вытекающему из высказывания гово-

рящего. Суждение, заключенное в предложении, 

образующемся по названной модели, может также 

сопровождаться выражением негодования, вызван-

ного чьим-либо поведением, каким-либо положе-

нием дел: What is it to him if thousands starve else-

where? He gets his three meals a day [24, c.583]. Обос-

нование суждения, выраженного данным 

риторическим ВПФС, содержится в предложении 

He gets his three meals a day. В реагирующей ре-

плике предложения, образующиеся по модели What 

is it to + Pr/N + Inf / if clause...? могут выражать 

негодование, раздражение, вызванные высказыва-

нием собеседника, например: “You are charging a 

guinea a week, is that right? ” – “What is it to you if I 

am? ” [24, c.585]. В высказывании What is it to you 

if I am? выражение эмоций (раздражение, негодова-

ние) явно преобладает над сообщением логико-ин-

теллектуального характера.  

Риторичекие ВПФС, образующиеся по модели 

What+Vlink+ so + Adj + about + N/Pr...? дефиниру-

ются в словарях следующим образом: What makes 

one person/thing any different from another? (the im-

plication being that the speaker expects a negative an-

swer) [24]. Предложения, образующиеся по данной 
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модели, чаще всего встречаются в реагирующей ре-

плике. Отрицательное утверждение, содержащееся 

в таких предложениях, сопровождается выраже-

нием недоумения, возражения, несогласия с выска-

зыванием собеседника, например: “You are a won-

derful woman: I don’t know how you manage.” – “What 

is so wonderful about me? ” [24, c.584]. “Oh, I couldn’t 

ask him to sleep on the floor. ” – “What could be so 

terrible about that? ” [24, c.584]. 

Важно отметить, что ВПФС (как и свободно 

моделируемые предложения), содержащие лекси-

ческие показатели выражения оценок, эмоций, со-

стояний психики и т.п., обладают большей степе-

нью иллокутивной силы, чем предложения, лишен-

ные этих показателей. Например, ВПФС, 

образующиеся по модели What could be + Adj + than 

+ N...? могут выражать как положительные, так и 

отрицательные эмоции в зависимости от семантики 

прилагательного в качестве обусловленного члена. 

Так, с аффективными прилагательными nice, beau-

tiful предложения, образующиеся по данной мо-

дели, выражают восхищение, удовлетворение гово-

рящего тем, о чем говорится в предложении: What 

could be nicer than this simple meal? [24, c.582] → 

Nothing could be nicer than this simple meal. Как ви-

дим, предложения, содержащие лексические пока-

затели выражения оценок и эмоций, сохраняют 

свое эмотивное значение даже вне контекста. С 

нейтральными прилагательными предложения, об-

разующиеся по модели What could be + Adj + than 

+ N...? выражают суждения, в которых предметно-

логический аспект преобладает над аффективным, 

например: What could be more natural than that eve-

ryone should be brought here? [24, c.582].  

Выводы. Как показал анализ, риторические 

ВПФС в диалогической речи могут быть разной 

функциональной направленности: они могут слу-

жить ответом на собственно вопрос, выступать в 

качестве реакций на сообщение, выражая при этом 

coгласие/несогласие говорящего с высказыванием 

собеседника; выступать в функции убеждения и т.д. 

Риторические ВПФС обладают эмоциональной 

окраской, служащей либо для выражения реакции 

говорящего на предшествующую реплику собесед-

ника, либо для усиления убеждения адресата в до-

стоверности сообщаемой информации. 

Проведенный анализ риторических ВПФС, 

представленных в настоящем исследовании, убеж-

дает в том, что данные предложения занимают важ-

ное место в речевой практике английского языка. 

Практическое овладение ими как речевыми форму-

лами сообщения, убеждения, выражения эмоций 

представляет одну из необходимых задач изучения 

и преподавания английского языка. 

Перспективность дальнейшего исследова-

ния риторических ВПФС видится в изучении их 

дискурсных характеристик, в углубленном иссле-

довании проблемы соотношения структурной орга-

низации предложения и его прагматических осо-

бенностей. Несомненный лингвистический интерес 

может представить также изучение структуры, се-

мантики и прагматики риторических ВПФС в диа-

хроническом и контрастивном плане. 
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Игнатий Викентьевич Ягич (так он просил 

называть себя русских коллег) и Александр Нико-

лаевич Веселовский были не просто современни-

ками, они были ровесниками – оба появились на 

свет в 1838 году: Веселовский зимой, а Ягич – ле-

том. Удивительно сказалась на их судьбах геогра-

фия.  

А.Н. Веселовский родился и вырос в импера-

торской России, в Москве. Учился во Второй гим-

назии на Разгуляе, потом – в Московском универ-

ситете. После выпуска в общей сложности почти 

десять лет (с 1859 по 1869 гг.) жил, работал и 

учился в Германии, Испании, Англии, Италии, Че-

хии и за это время успел приобрести в западноевро-

пейской научной среде широкий круг общения и за-

служенную известность благодаря фундаменталь-

ному исследованию на итальянском языке «Il 

Paradiso degli Alberti e gli ultimi trecentisti» («Вилла 

Алберти и эпоха Треченто») и множеству статей. 

Вернувшись в Россию, в 1870 г. Веселовский защи-

тил диссертацию в Московском университете и по-

ступил на профессорскую должность по кафедре 

истории всеобщей литературы в Санкт-Петербург-

ский университет. Свой выбор в пользу Северной 

столицы Веселовский объяснял в письме другу – 

итальянскому ученому А. Д’Анконе: «Мне не нра-

вится московская атмосфера с ее исключительно 
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национальными и античными симпатиями, славя-

нофильством и германофобством. В Петербурге я 

чувствую себя ближе к Западу и к Вам. И затем биб-

лиотеки, то есть жизненно важный вопрос для того, 

кто избрал своей стезей изучение европейской 

культуры и литературы» [4, с. 234]. В 1872 г. Весе-

ловский защитил докторскую диссертацию «Сла-

вянские сказания о Соломоне и Китоврасе и запад-

ные легенды о Морольфе и Мерлине: Из истории 

литературного общения Востока и Запада», посвя-

щенную Т. Бенфею и его теории заимствования, и 

почти сразу после этого уехал на год в Европу. Вы-

ехать за границу А.Н. Веселовский всегда был рад. 

Здесь он мог поработать в архивах и библиотеках, 

посетить научные сообщества, встретиться с колле-

гами. Необычайно пристально он следил за науч-

ным потоком Запада: ему импонировали методоло-

гические поиски зарубежных ученых, систематиче-

ские практики, экспериментальные подходы и 

прочие «расширения умственного и вещественного 

горизонта» [3, с. 55], дающие новый смысл и новые 

направления в изучении истории литературы. 

И.В. Ягич, напротив, родился в Европе: в хор-

ватском городе Вараждине, входящем на тот мо-

мент в состав Австро-Венгерского государства. На 

философский факультет Венского университета он 

поступил после окончания гимназии в Загребе. 

Увлеченный историей происхождения славянских 

языков, литературой, фольклором и историей сла-

вянских народов Ягич сразу примкнул к основа-

телю кафедры славянских языков Францу Ксаверу 

Миклошичу (1813-1891). Много лет спустя, в книге 

«История славянской филологии» (1910) И.В. Ягич 

назвал своего учителя основоположником школы 

сравнительно-исторического языкознания в слави-

стике и «вожаком филологического движения 

среди всех, в особенности южных и западных сла-

вян» [8, с. 715]. По окончанию университета Ягич 

вернулся в Загреб и несколько лет занимал долж-

ность преподавателя классической филологии в 

гимназии, что не мешало ему вести активную науч-

ную жизнь, участвовать в основании Загребского 

университета и Югославянской Академии наук и 

художеств. Вместе с Ф. Рачким и И. Торбаром в 

1864 г. он основал научный журнал «Književnik. 

Časopis za jezik i povijest hrvatsku i srpsku, i prirodne 

znanosti» («Книжевник. Журнал языка и истории 

хорватских и сербских, и естественных наук»), ко-

торый выходил четыре раза в год на протяжении че-

тырех лет в виде небольших книжечек. Работа над 

журналом положила начало деловым и дружеским 

отношениям Ягича с выдающимся российским сла-

вистом И.И. Срезневским (1812-1880), который 

«сердечно обрадовался» появлению «Книжев-

ника», особенно его заинтересовали обозрения ис-

точников хорватской и сербской истории, а также 

обзоры истории сербского и хорватского языка, 

                                                           
1 Из письма Ягича Срезневскому: «...прошу Вас как 

друга, будьте добры сказать мне, мог ли бы я при моей 

подготовке хотя бы временно устроиться в каком-нибудь 

научном учреждении в России? Говоря откровенно, я не 

хотел бы покидать родину, поскольку здесь нам нужны 

народного и книжного. Молодой ученый из Загреба 

довольно быстро приобрел известность и авторитет 

среди ученых-славистов: уже в 1868 г., в возрасте 

30-ти лет, по протекции Срезневского Ягич был из-

бран в члены-корреспонденты Императорской Рос-

сийской Академии наук. Испытывая большую ма-

териальную нужду и профессиональную неудовле-

творенность на родине, Ягич возлагал большие 

надежды на Россию. В мае 1870 г. он обратился за 

помощью к И.И. Срезневскому1, и благодаря его 

ходатайству в этом же году Санкт-Петербургский 

университет удостоил Ягича степени почетного 

доктора славянской филологии и рекомендовал его 

на службу в Новороссийский университет, где как 

раз открылась кафедра санскритского языка и срав-

нительного языкознания. В 1871 г. И.В. Ягич был 

избран экстраординарным профессором и команди-

рован в Берлин для дальнейшего изучения сан-

скритского и зендского языков у профессора А.Ф. 

Вебера (1825-1901). И вот в 1872 г. Ягич вместе с 

семьей оказался в Одессе. Однако «искать лучшего 

счастья» [7, с. 38] ему пришлось недолго: через два 

года он покинул Новороссийский университет ради 

кафедры славянских языков, учрежденной в Бер-

линском университете специально под него по ини-

циативе А.Ф. Вебера. И.И. Срезневскому свой шаг 

он объяснил в письме от 23 марта 1874 г.: «Действи-

тельно, я неблагодарен, если я покидаю Россию, где 

я испытал столь много добра, столь много друже-

ского ко мне расположения, столь много благодея-

ний! Но я не покидаю России, я ее люблю более, 

чем мою родину, я верю в ее блестящее будущее, в 

великое ее славянское призвание <...> Правда, я 

буду преподавать немцам, но – славянскую науку, 

и буду ее преподавать так, как только может и 

умеет любящий Россию и всей душой преданный 

России» [7, с. 70]. В 1880 г. в связи со смертью И.И. 

Срезневского Ягич получил приглашение от Санкт-

Петербургского университета возглавить кафедру 

русского и церковнославянского языка. Поселив-

шись в городе на Неве, И.В. Ягич много и активно 

работал: преподавал еще и в Археологическом ин-

ституте, и на Высших женских курсах, а в Акаде-

мии наук организовал научный процесс изучения и 

издания древнерусских памятников. В 1886 г. учи-

тель Ягича – Ф.К. Миклошич – вышел в отставку, и 

возглавить кафедру славистики Венского универ-

ситета было предложено Ягичу. Он согласился с 

этим предложением, учитывая, прежде всего, поже-

лание вернуться в Европу своей семьи. На эту но-

вость администрация Императорской Академии 

наук и Министерство народного просвещения отре-

агировали крайне холодно. Осенью 1886 г. Ягич пи-

сал А.А. Шахматову: «я всегда буду по крайней 

мере – полурусским. Жаль, жаль, что я не мог 

остаться в Петербурге» (Архив РАН. Ф. 558. Оп. 4. 

работники умственного труда; но что делать – сила со-

лому ломит. Я надеюсь в течение полугода научиться 

русскому языку в достаточной для первой необходимо-

сти степени: уже сейчас я читаю русские книги» [7, с. 37]. 
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Ед. хр. 412). В письме к А.Н. Веселовскому от 2 ап-

реля 1887 г. он повторил эту мысль, не без с обиды: 

«Если бы у «высшего начальства» – буду употреб-

лять неопределенное «подлежащее» Бычкова – 

было хоть немножко желания помочь мне, все это 

можно бы уладить в несколько минут. Но эти гос-

пода воображают себе, что эта славянская дрань и 

так задает России много хлопот, не стоит делать ис-

ключения, бог с ними, с этими «братьями», кто бы 

они ни были» (РО ИРЛИ РАН. Ф. 45. Оп. 1. Ед. хр. 

63). И все же, спустя несколько лет, когда эмоции 

уже отошли на второй план, Ягич признавался, что 

провел в России лучшие годы своей жизни и, как и 

прежде, видел в ней страну, которая «должна вну-

шать славянам уважение к себе не численностью 

народонаселения, а блестящими подвигами в обла-

сти литературы и науки» [5, с. 115].  

Итак, перед нами два портрета крупнейших 

ученых второй половины XIX столетия, в судьбах и 

помыслах которых, так или иначе, угадывается 

«встречное движение». А.Н. Веселовский стре-

мился в Европу, где никогда не чувствовал себя 

«летучим туристом», Ягич – в Россию, однако и 

тот, и другой замечали – «мы выезжаем от себя 

большей частью уже сложившимися, выросшими 

на домашнем корму и домашних интересах» [6, с. 

108], от того так трудно «сбросить с себя ветхого 

человека, изменить своему национальному взгляду 

во имя чужого» [6, с. 109]. Другое дело – их дружба 

и творческий союз, благодаря которым каждый из 

них смог внести огромный вклад в международную 

науку.  

В 1875 г., когда Ягич возглавлял кафедру сла-

вистики в Берлинском университете, и «на русский 

язык во втором семестре не явился никто! Вот вам 

немцы!» [7, с. 96], он с радостью принял предложе-

ние профессора-слависта из Лейпцигского универ-

ситета Августа Лескина основать научный журнал 

по проблемам славистики на немецком языке. 

Свою основную задачу И.В. Ягич, как нельзя точно, 

сформулировал в письме академику А.А. Кунику в 

начале 1875 г.: «...мы, наконец, должны основать 

журнал, который бы знакомил немецкую публику с 

такими важными исследованиями...» [7, с. 91], как 

Ваши и другие, написанные на русском языке. В 

мае того же года Ягич сообщал Н.А. Попову: «...я 

приготовляю к осени издание журнала для славян-

ской филологии под заглавием «Archiv für slavische 

Philologie und Altertumskunde». Это должен быть 

центральный орган для всех желающих познако-

миться с научной историко-филологической дея-

тельностью славянских народов, на первом плане, 

разумеется, русских. «Архив» должен заключать в 

себе не только статьи лингвистические, но в обшир-

ном значении слова филологии туда войдут всевоз-

можные исследования (подлинные или перевод-

ные) по литературной древности славян. Многие из 

славянских ученых обещали мне помощь» [7, с. 95-

96]. Помимо научных целей, Ягич придавал жур-

налу важное организационное и идеологическое 

значение: «кельты и романы имеют свои органы, – 

только мы остаемся без общего, всесоединяющего 

журнала <...>, я желаю служить интересам нашей 

науки, познакомливая не только немцев и прочих 

«языков» с результатами наших ученых историко-

филологических трудов, но и братьев-славян, кото-

рые все еще не знают друг друга, в особенности же 

не знают русских» [7, с. 96], – писал он В.И. Ламан-

скому. К работе над журналом Ягичу удалось при-

влечь ученых из разных стран: Р. Кёлера, Г. Крека, 

К. Мюлленгофа, А. Мюллера, В. Неринга, – в том 

числе и из России: Ф.И. Буслаева, Вс.Ф. Миллера, 

Ф.Ф. Фортунатова, В.И. Ламанского, И.А. Бодуэна 

де Куртенэ, А. Шифнера, А.А. Шахматова и многих 

других. В предисловии к первому тому «Архива» 

Ягич акцентировал внимание на интернациональ-

ный состав редколлегии. Он жаждал объединить 

славянский мир (хотя бы на академическом уровне) 

и всеми силами способствовал диалогу между сла-

вянским и романо-германским научными сообще-

ствами.  

Приглашение И.В. Ягича стать одним из авто-

ров нового журнала А.Н. Веселовский принял с 

большим воодушевлением. В письме от 2 августа 

1875 г. Ягич писал Веселовскому из Берлина: «Ва-

шему сочувственному отзыву на мое Вам сделан-

ное сообщение и предложение я очень обрадовался. 

Участие Ваше в «Архиве» я буду считать настоя-

щим для него украшением. Я совершенно понимаю, 

что и выгода, и нравственная обязанность требуют 

от Вас, чтобы Вы сначала печатали на русском 

языке. Мне это обстоятельство нисколько не ме-

шает, так как я предпринял издание «Архива» в том 

предположении, что главный материал будут до-

ставлять исследования, уже изданные на одном из 

славянских языков. Чем более число таких исследо-

ваний, которые своим научным содержанием могут 

обратить на себя внимание, тем легче становится 

мне издание «Архива», да и мое положение среди 

народа, не сочувствующего славянам, получает не-

которую нравственную поддержку, когда я в состо-

янии указывать на каждым днем все более возрас-

тающее число таких сочинений, из-за которых 

стоит учиться славянским языкам» [7, с. 98-99].  

Первые свои работы на иностранном языке 

А.Н. Веселовский опубликовал в Италии и по его 

личному признанию Р. Кёлеру, никогда не упускал 

возможности напечатать статью в иностранном 

журнале, дабы «быть доступным Вам и другим кол-

легам, поскольку я не хотел бы лишиться Вашей 

критики» [2, с. 506]. На момент предложения И.В. 

Ягича А.Н. Веселовский активно сотрудничал с 

альманахом на немецком языке «Russische Revue». 

В 1873 г. здесь была опубликована его большая ста-

тья-рецензия о севернорусских причитаниях «Die 

russischen Totenklagen» («Русские плачи»); в 1874 г. 

– небольшая заметка о параллелях к Рабле «Zwei 

kleinrussische Legende zu Rabelais» («Две малорус-

ские легенды к Рабле»); в 1875 г. – этюд о «стран-

ствующем» сюжете легенды о Константине 

«Konstantinische Sagen» («Предания о Констан-

тине») и сравнительное исследование о русских и 

византийских былинах «Brüchstücke des 
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byzantinischen Epos in russischer Fassung» («От-

рывки византийского эпоса в русском»)2. В общей 

сложности Веселовский издал более 40 статей на 

немецком, итальянском, а также французском язы-

ках.  

 Первый номер «Archiv für slavische Philologie» 

увидел свет в конце 1875 г., хотя на титуле стоит 

1876 г. Для этого номера сам И.В. Ягич подготовил 

восемь статей, среди которых: «Studien über das 

altslovenisch-glagolitische Zographos-Evangelium» 

(«Исследование старословенско-глаголистиче-

ского Зографского Евангелия») с продолжением в 

других томах; «Die christlich-mythologische Schicht 

in der russischen Volksepik» («Христианско-мифо-

логический слой в русском народном эпосе»); «Aus 

dem südslavischen Märchenschatz» («Из южносла-

вянской сокровищницы сказок») с комментариями 

Р. Кёлера; «Dunav-Dunaj in der slavischen 

Volkspoesie» («Дунав-Дунай в славянской народ-

ной поэзии») и другие. А также одиннадцать мел-

ких заметок и обширный, более чем на 140 страниц, 

библиографический обзор исследований в области 

славянской филологии и фольклора с 1870 по 1875 

годы.  

Для первого номера «Archiv’а» А.Н. Веселов-

ский подготовил небольшое сообщение «Zur 

bulgarischen Alexandersage» («О болгарском преда-

нии об Александре»). В одном из текстов сборника 

болгарских народных песен, собранных братьями 

Д. и К. Милодиновыми, он обнаружил много об-

щего с текстом из собрания болгарских рукописей 

XV–XVI вв. под названием «Слово, како зачася Са-

мовила», опубликованным профессором М. Дрино-

вым. Выводы Веселовского: средневековый текст 

представляет собой апперцепцию «Сивиллиных 

Пророчеств» на болгарской почве, «пример своеоб-

разного слияния народных верований с литератур-

ной традицией, каких немало в славянской поэзии. 

Когда древнеболгарская обработка известных «Си-

виллиных Пророчеств» дала Сибилле второе, ана-

логичное по звучанию, имя – Самовила, мы полу-

чили народное представление и имя, привитое к 

традиции, чей литературный, а, следовательно, не 

фольклорный источник, пожалуй, никто так и недо-

оценил» [9, р. 609].  

Эта находка в болгарском фольклоре, по-види-

мом, показалась Веселовскому наиболее яркой и 

показательной для олицетворения мини-модели его 

обширного исследования на русском языке, над ко-

торым он работал в этот период. Обращаясь к Р. Кё-

леру за справками, Веселовский называл свой труд 

«К истории развития нескольких легендарных сю-

жетов», но нам оно известно под другим названием 

– «Опыты по истории развития христианской ле-

генды». В Журнале Министерства народного про-

свещения «Опыты» выходили на протяжении двух 

лет, хотя полностью «сама работа была готова уже» 

[2, с. 506] в 1875 г. По признанию Веселовского, он 

не терял надежды «переработать статьи и выпу-

                                                           
2 Двуязычную публикацию этих работ с комментариями 

см.: [2]. 

стить в свет в одном томе» [2, с. 506], и, действи-

тельно, готовил к печати такую книгу. Что же его 

волновало в этом исследовании в первую очередь. 

Прежде всего ему было важно разобраться в «меха-

низме» возникновения в культурном пространстве 

новых идей и в способах их адаптации к «народной 

памяти (психологии)», к системе традиционных эс-

тетических ценностей того или иного сообщества в 

конкретный исторический период. Однако ни о ка-

кой эволюции речи здесь нет. Подзаголовок иссле-

дования: «Опыты мифологического анализа»!  

Изучением природы мифа Веселовский 

увлекся еще в юности. Интерес его был двояким: с 

одной стороны, Веселовскому был интересен мате-

риал (материя, продукт), а, с другой стороны, суть 

(идея, способ) мифологического сознания. Мифо-

творчество всегда сопряжено с попыткой найти от-

веты на вопросы бытия через искусственно смоде-

лированные пространство и время (фольклор, лите-

ратура, искусство). При этом бытие и сознание 

(независимо от превосходства) зависят от традиции 

(типизация, унаследованные формы). Однако лю-

бая модель получает оценку. Следовательно, под-

вергается анализу. Восприятие человеком окружа-

ющего мира находится в прямой зависимости от 

суггестивности (термин Веселовского – паралле-

лизм: между теми и другими событиями «открыва-

лись известные соответствия идей и образов» [1, с. 

241] – философия истории вращаться в круге повто-

рений, узнаваний) и апперцепции, благодаря кото-

рой рождается вариативность. «Точкой отправле-

ния прогресса» [3, с. 272] Веселовский называл 

идею, которая шла вразрез общественным идеалам. 

Из-за нее возникали погрешности и смещения (де-

табуизация) в канонах. Движущей силой этого про-

цесса является творчество, без которого невоз-

можно представить ни один акт мысли. Следуя этой 

концепции, Веселовский углубляется в источники 

древности, реанимирует первобытное сознание, ве-

дет линию от языческих обрядов к христианским 

культам и приходит к выводу, что исторический 

процесс – это переживание из эпохи в эпоху неко-

его идеала общественной мысли и общественного 

сознания, что означает доминирование образа 

(мифа) события над фактом самого события. 

В неопубликованной работе «Социальные иде-

алы и идеалы искусства» Веселовский сформулиро-

вал свои принципы на примерах: «Вместе с народ-

ностями проходят и исчезают художественные иде-

алы, чтобы никогда не обновляться. Потому что 

если и говорить где о национальности и народном 

стиле, то не в науке – всегда космополитически бес-

страстной, – а в искусстве, в котором каждый народ 

оставлял память о том, как он гадал и думал о себе. 

И то в известную пору, потому что люди прошед-

шего дня не узнали бы себя сегодня: современные 

французы далеки от галлов Цезаря, к которым они 

так любят относить себя, и тождественность англи-

чанина, пользующегося комфортом читать «Times» 

– не уместна была бы в Old Merry England... Оттого 
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что душа египтян и греков отошла в прошлое, мы 

не в состоянии более художественно творить, как 

они творили. Оттого, что Джотто жил в свободной 

Флоренции, в век гвельфов и гибеллинов, был он 

Джотто; на другом месте, в другое время он был бы 

кем-нибудь другим» (РО ИРЛИ РАН. Ф. 45. Оп. 1. 

Ед. хр. 301).  

Что же должно случиться, чтобы возникли су-

щественные изменения нормы? По мнению Весе-

ловского, замкнутая система испытывает сильные 

потрясения при столкновении с чужим опытом 

вследствие военных и торговых отношений. Заим-

ствование в искусстве выдает себя тем, что не 

имеет традиционного значения и не способно 

предоставить «новые данные к восстановлению 

первичного типа» [1, с. 272]. Не обнаружив 

«встречного течения» она прививается случайно 

или одалживается ради «бесцельного фантастиче-

ского развития» [1, с. 282] или из-за склонности к 

бунтарству нашего сознания. В работе «Из истории 

развития личности: женщина и старинные теории 

любви» (1872) А.Н. Веселовский выделил именно 

это свойство человеческого сознания, как фактора 

новизны: в классической древности, пишет он, лич-

ный идеал подчинялся общественному, граждан-

скому и государственному; в средние века, в «эпоху 

искания, ожиданий и попыток» [3, c. 238] – личной 

инициативе развиться также было негде, преобла-

дало эпическое миросозерцание и формализм: 

«эпический склад средневековой жизни и сослов-

ная замкнутость, ставшая его общественным выра-

жением, <...> сословная нравственность, не выхо-

дящая за пределы касты, из которых каждая руко-

водится своими особыми принципами, мало 

обязательными для всякой другой» [3, c. 242]; 

«формализм церковного обихода и условной рели-

гиозности, быстро вошедшей в ту же колею, под 

влиянием преобладающего строя мыслей, есте-

ственно, не мог удовлетворить верующих, – и вот 

человек бросается в бегство, в лес, в горы: вдали от 

общежития плодятся монастыри, основываются 

центры новой жизни, порвавшей всякую связь со 

старой. Точно так же неудовлетворение схоласти-

кой выразилось бегством в области самой чистой, 

самой личной мистики» [3, c. 257] – трубадуры 

начинают строить идеал женщины за пределами се-

мьи и обычая, «все прелести любви и красоты пере-

носятся на этот идеальный образ, протестующий 

против действительности» [3, c. 258]. Оконча-

тельно сословную исключительность и религиоз-

ную «замкнутость средневековой мысли» [3, c. 259] 

подрывают города и рыночные отношения. Осо-

бенно ярко это проявилось в Италии, где каждый 

город представлял собой государство, а ремесло 

стало способом самовыражения, особенно если оно 

было сопряженное с искусством и наукой.  

Конструируя славянский мир Средневековья, 

Веселовский также опирается на историю идеалов, 

а если еще точнее – на эйдос. Он составляет свод 

универсальных христианских мотивов и сюжетов, 

функционирующих в одно историческое время в 

ареале Византии, Восточной Европы и Древней 

Руси, и на выходе получает фундаментальные рели-

гиозно-исторические представления или – мифы 

той эпохи. Полученная матрица позволяла Веселов-

скому видеть, где и что оставалось неиспользован-

ным, а что типизировалось, накапливалось. 

Об опытах Веселовского и его «новом» методе 

наблюдения над слоевым составом литературы и 

искусства западноевропейские коллеги узнавали 

урывками. Однако те, кто внимательно следил за 

его работами, попадали под его влияние. Так, 

например, в первом номере «Archiv’a» сам Ягич в 

статье «Die christlich-mytologische Schicht in der 

russischen Volksepik» («Христианско-мифологиче-

ский слой в русском народном эпосе») (1875) ни раз 

назвал Веселовского выдающимся исследователем, 

постоянно цитировал его, пользовался его мето-

дами и терминологией.  

Почти для каждого номера «Archiv’a» Ягич за-

казывал А.Н. Веселовскому материал. Иногда это 

были многостраничные исследования, и если они 

имели аналог на русском языке, Ягич лично пере-

водил их на немецкий язык. Чаще – небольшие за-

метки и рецензии. Особенно единодушны Ягич и 

Веселовский были в отношении к Ф. Краусу и к 

И.П. Созоновичу. Крайне негативно они отнеслись 

к их необоснованным сравнениям и надуманным 

выводам. С жесткой критикой по отношению к дис-

сертации И.П. Созоновича «Песни о девушке-воине 

и былины о Ставре Годиновиче. Исследование по 

истории развития славяно-русского эпоса» (1886) 

А.Н. Веселовский выступил дважды: сначала в ре-

цензии на немецком языке (Archiv für slavische 

Philologie. 1887. Bd. X. S. 224-233), позже – в очерке 

на русском языке (см.: «Былины о Ставре Годино-

виче и песни о девушке-воине» (1890)). В письме от 

7 февраля 1887 г. И.В. Ягич писал А.Н. Веселов-

скому: «Созоновича Вы отделали порядочно, в са-

мом деле, погоня за оригинальностью делает его 

почти смешным» (РО ИРЛИ РАН. Ф. 45. Оп. 1. Ед. 

хр. 63).  

Высоко оценивая роль А.Н. Веселовского в 

науке, Ягич в конце 1887 г. предложил А.Н. Весе-

ловскому войти в состав редколлегии журнала. Ве-

селовский никогда не причислял себя к славистам, 

но Ягич убедил его: «Вы нас, славистов, давно уже 

опередили в лучшем понимании разных сторон сла-

вянской старины» (Ф. 45. Оп. 1. Ед. Хр. 63). Свое 

признание таланту Веселовского И.В. Ягич выра-

зил также выдвижением его в почетные академики 

Венской академии наук, и это событие случилось 

20 мая 1893 г. В январе 1895 г. Ягич поделился с 

Веселовским своей идеей и планом грандиозного 

труда по славяноведению «Grundriss der slavischen 

Philologie» («Энциклопедия славянской филоло-

гии»). Этот труд должен был объединить усилия 

ученых из самых разных стран и включить в себя 

четыре тома с введением. Введение, написанное 

И.В. Ягичем и опубликованное в России в 1910 г. 

под названием «История славянской филологии», 

по объему заняло почти 1000 страниц. Подводя в 

нем итоги, Ягич писал: «Славянская филология в 

обширном значении этого слова обнимает совокуп-
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ность жизни славянских народов, как она отража-

ется в их языке и письменных памятниках, в произ-

ведениях литературных то отдельных личностей, то 

общей силы простонародного творчества, наконец, 

в верованиях, преданиях и обычаях. Таким обра-

зом, она включает в круг своих занятий: во-первых, 

научные рассуждения о языках славянских, подвер-

гая разбору как памятника языка, так и все диалек-

тические особенности живыъ говоров, не обходя 

молчанием и языков литературных со всеми иногда 

довольно сложными условиями их происхождения 

и развития; во-вторых, историю славянских литера-

тур, вдаваясь в объяснение целых эпох и оценку от-

дельных произведений, доискиваясь источников 

или зависимости от чужого влияния; в-третьих, ис-

торию бытовую, изображающую особенности 

народной жизни во всех ее изгибах. В этом объеме 

славянская филология представляет сложный орга-

низм различных предметов, сплоченных в одно це-

лое» [8, с. 1]. Из этой формулировки можно сделать 

вывод, что для Ягича, как и для Веселовского, ос-

нову филологической науки составляли не только 

язык и тексты, а также способы мышления, филосо-

фия, культурная история человечества. Вспоминая 

А.Н. Веселовского (к этому моменту уже отошед-

шему в мир иной), Ягич особенно восхищался ко-

лоссальным кругозором своего друга: «Он интере-

совался христианскими легендами и апокрифиче-

ской литературой Востока и Запада, эпическими 

преданиями славянских и неславянских народов, 

обрядовыми песнями всех славян и их соседей (ру-

мын, новогреков и т. д.) и необозримым богатством 

сказок всего мира, так называемого фольклора. Его 

метод исследования был одним словом – сравни-

тельный, но этот метод усложнялся у него присо-

единениям к нему еще и многих других моментов, 

обусловливающих по его убеждению удовлетвори-

тельность сравнения и обеспечивающих правиль-

ность выводов» [8, с. 844-845]. Также Ягич высоко 

оценил статьи Веселовского об исторической поэ-

тике, остроумные догадки которой предстоит еще 

оценить потомкам.  

И действительно, пока нам остается лишь 

удивляться невероятным способностям и трудолю-

бию обоих ученых – одних из самых плодотворных 

исследователей второй половины XIX – начала ХХ 

вв., и надеяться, что в скором времени появятся об-

стоятельные монографии об их жизни и деятельно-

сти.  
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Not only have contemporary technological ad-

vances changed the speed of communication but also 

dramatically changed people’s lifestyle. Certainly, a 

broad educational field has not escaped modernization 

in an attempt to cope with the requirements of the in-

formation era. 

Internet websites 

Teachers and learners of foreign languages can 

both greatly benefit from the Internet, computers, e-

books, video, audio, etc. The major fields of its usage, 

as Ur (1996) suggests, are: 
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Reading texts, either from 'authentic' sources (i.e. 

not originally designed to be used for teaching), or from 

English-teaching websites 

Listening texts as YouTube videos, or audio pod-

casts 

Tests, work pages, exercises, etc. from the various 

English-teaching websites 

Self-access exercises and tests for students to use 

on their own. 

Digital means of communication 

This category includes e-mailing, e-texting, i-

pods, i-pads, and mobile phones. E-mailing is very con-

venient in both teacher-student and student-student 

communication outside the classroom. It is a conven-

ient, yet free-of-charge means of handout distribution, 

distant assigning and assignment submission, logistical 

notification, and so on. Instant messaging is handy for 

building networks of teachers and real-time profes-

sional communication and experience sharing, as well 

as informal interaction between students in target lan-

guage with the possibility of contacting native speakers 

of the target language. Analogous features are applica-

ble to mobile phones, which can be a tool of informal 

communicative writing development and a portable 

storage of materials for revision at virtually any place. 

An online sharing tool is known as wiki. It allows 

for uploading/downloading, hosting, or editing a text or 

other contents as well as leaving a comment on a web-

site. Wikis are very useful for commenting and editing 

student’s written works both by a teacher and other stu-

dents (peer evaluation and editing). 

Unlike the wikis, blogs do not support modifica-

tion of the hosted contents. It makes them suitable for 

making online teacher assignments or launching dis-

cussions on learning subjects. 

Digital recording 

Computer in its variety of forms can record video 

or sound of fair, if not good, quality once enabled with 

add-on devices (web camera, microphone, video cap-

ture card). Most of the latest mobile phones can do the 

same without the need for any add-ons. This makes it 

possible to record classroom events for further analysis 

or stream the live video or sound via Internet. 

Small-scale publishing and printing 

Modern word processing and designing computer 

software, as well as high availability of printing de-

vices, allow assigning students the tasks of publishing 

written products within or beyond school, which opens 

broad fields for their creativity. 

E-books 

A good source of material for reading, e-books can 

appear handy when assigning extensive reading or for 

language learners’ individual reading.  

The provided above taxonomy certainly does not 

exhaust the list of available digital resources but ac-

quaints with basic items in the CALL category. There 

are much more digital means and gadgets within the 

CALL family, such as podcasting, Web 2.0 applica-

tions, translators, corpora, concordancers, and superior 

3D and avatar technologies taking the language learner 

inside sophisticated fantasy of the virtual worlds.  

 

 

Videos 

Displayed on a regular TV-set or projected on a 

wide screen, live or recorded, videos in language learn-

ing may come in a variety of forms: from lengthy and 

highly specific video-lectures or short shows (primarily 

intended for a particular classroom) to entertainment 

movies or authentic programs. In any case scenario, the 

teacher supplements explanations with lifelike graphics 

to clarify the learning contents. Streamlined by two or 

more channels of perception, information chunks are 

“wrapped” together in one multifaceted, realistic repre-

sentation, which creates a showy impression and, con-

sequently, a longer-lasting memory “print.”  

Moreover, a video clip projected on a large screen 

facilitates contextualization of a communicative as-

signment. It introduces the class into an authentic situ-

ation when verbal details may be omitted and substi-

tuted by motion pictures on the screen. 

Audios 

The era of cassette players allowing quite a limited 

sound quality is nearly over with the widespread usage 

of modern hi-fi digital audio players, which the teach-

ers use to play back target-language songs, supplemen-

tary CDs of textbooks, recordings of radio broadcasts 

and real-life sounds, monologues and conversations. 

The availability and portability of modern sound-re-

cording equipment enable the teacher to create her/his 

own audios suitable for the individual use or by a group 

of learners. 

Still images 

The ability of modern digital players does not only 

decode and display motion picture, but digital still im-

ages, with the possibility of viewing them as 

slideshows, make it handy for the teacher to bring in 

large sets of pictures into the classroom. This adds a 

logistical convenience removing the need to print the 

pictures out, which, if not expensive, then is a time-con-

suming and special-equipment-bound procedure. Slide 

projectors displaying factory-made transparency films 

enter this category as well. 

Internet 

The Internet has opened greatest opportunity for 

learners and teachers of English, as well as any other 

field, to look for and find out information and re-

sources. This has occurred not only due to an enormous 

enrichment of the global-network-accessible infor-

mation pool, but also due to the search opportunities 

that speed up the location and retrieval process for up 

to thousands times in comparison to most carefully de-

signed filing systems for non-electronic materials. 

These enhancements have made it possible for the 

teacher to provide elaborate independent assignments 

and projects for the students and, from the other point, 

for the students to come up with higher-quality results 

on these assignments due to obtaining more data and 

having more time to process them than in case of 

browsing a large collection of printed material. The 

plentitude of material, together with varying reliability 

and relevance of particular sources, have created one 

negative feature of online-accessed data. It is about the 

users (students and teachers) finding it difficult to lo-

cate the exact and reliable information looked for. To 

overcome it, the need to search information via Internet 
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must be made a regular practice for the students to at-

tain a skill of quick and productive search. However, 

the advancement of search engine websites as Google, 

Yahoo!, Yandex.com, Bing, and many others with their 

features of intuitive search request processing, inflex-

ion and word-order sensitivity and certain individual 

features often compensate for the lack of searching skill 

successfully. Besides them, some area-specific search 

engines exist, among which there can be pointed out 

those searching for natural language entries. They can 

be of great use to those learning and studying foreign 

languages, especially semantics; however, they are just 

starting to develop. 

Searching the Internet is also connected with 

searching within websites, which often contain too 

many data to simply be browsed. Such sites are primar-

ily represented by online encyclopedias containing 

thousands and even millions of entries, e.g. encyclope-

dia.com, britannica.com, wikipedia.com. Despite being 

general-knowledge-oriented, such encyclopedias can 

provide both theoretical information on various lan-

guage phenomena and practical resources for learners 

to fulfill particular assignments, which would be no less 

detailed and complete than the data of language-learn-

ing-oriented websites. The most popular and rich of 

such encyclopedias is, perhaps, Wikipedia, where any 

user can add to the content of the entries. Internal search 

is a feature of nearly any other non-encyclopedic site 

having a rich database of resources. 

Another distinct way to learn a language using 

multimedia means of computer and network opportuni-

ties is that of socializing, i.e. communicating with other 

people online. In pre-computer times, teachers have en-

couraged their students to maintain written correspond-

ence with so-called pen-pals in other countries. This 

correspondence created real-life English usage experi-

ence and exposed certain features of the native-speaker 

culture. Pen-pals were turned into mouse-pals or key-

pals by technological advancement such as emailing. 

Another field of online socializing is comprised by 

chat-rooms, the type of communication that occurs in 

real time. Having adequate technological equipping of 

the classroom, a teacher can organize in-class chatting 

sessions with programs like Googletalk, MSN Messen-

ger, or multiple social networking chatting platforms. 

 Chatting often occurs as one of the features of an-

other socializing service—social networking. Face-

book, Twitter, LinkedIn and many other particular-

group-oriented and general social networks allow users 

creating and joining into groups, uploading and com-

menting on a variety of topics and issues. The teacher 

can create a group, invite the students to join it, guide 

and monitor chatting. Another socializing opportunity 

is that of wikis and blogs. Blogs were initially created 

for people to share facts and events of their lives. How-

ever, there are professional blogs, in which different is-

sues are discussed by people interested in the sphere. A 

thread of comments to postings lets the teacher to pro-

vide immediate feedback to students. It allows for a 

constructive (impersonal and non-embarrassing) evalu-

ation, which many of the students would appreciate. 

Blogs may also be used for development of students’ 

writing skills via writing a diary. 

It seems some teachers are not quite enthusiastic 

about students’ blogging, because they deem it difficult 

to handle. However, websites like www.blogger.com 

provide clear-cut instructions for the users on how to 

navigate and operate the website.  

The same is true about wikis featuring socializing 

tools for virtual collaboration and webpage design us-

ing online resources. Wikis and alike are indeed similar 

to blogs; the only difference is that blogging is meant 

for group access to the content of postings. Teacher 

may perhaps utilize “wikis” for pair work, group work, 

or whole-class projects. Moreover, the teacher is able 

to monitor the time and to assess the contribution of 

every member of the learning group. In addition, wiki 

portals, like wikispaces.com, offer lots of designs to 

help create attractive and user-friendly websites. 

To sum up, modern technology in EFL classroom 

makes learning more productive and interesting. 

Teacher who use technologies in getting information 

for their teaching are considered to be curious, moreo-

ver, they always try to keep in step with the time. 
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Since the ancient times people have formed the vi-

sion of systematic world nature, in particular the lan-

guage, but it became widespread in the XXth century 

within the framework of a new holistic paradigm. Sci-

entists of various branches of knowledge, first of all the 

natural sciences, developed the theory of systemic 

world unity (A. Bogdanov, F. de Saussure, M. Pe-

trovich, L. F. Bertalanffy, etc.) which was based on the 

study of system components, their relationships (R. 

Garrison, L. Henderson) and the system as a whole. 

Scholars have tried to work out the principles of com-

plex systems modelling, which are reflected in the the-

ories of disasters, fluctuations, stability, bifurcations 

and phase transitions, wave processes, dissipative 

structures, and the theory of dynamic chaos. All of 

these discoveries were the basis of theoretical and 

methodological basis of synergetics, which studies the 

cooperation and coevolution of subsystems and their 

constituents in a variety of complex systems.  

Scientists figure out multi-dimensional character 

of synergetics, which principles are relevant to the 

study of humanitarian sciences. It means that synergetic 

methodology is applicable to the study of human lan-

guage as a complex system [2, p. 49]. Linguistics has 

successfully “tried on” the basic theoretical and meth-

odological principles of synergetics, it managed to re-

veal the essence and dynamic nature of language devel-

opment. Within the synergetic theory, language is con-

sidered as a supersystem consisting of many 

subsystems and relationships between its constituents.  

In the latest works in the field of lingvosynergetics 

scholars research the synergetic principles of word – 

formation [8], cognitive linguistics [5], history of the 

English language [7], text organization [12] and speech 

pragmatics [10]. 

In our study, we extrapolate the ideas of synerget-

ics into the study of the branch vocabulary and through 

its main statements we consider the principles of the 

lexicon’s self-organization and identify certain tenden-

cies in its evolution. That is the main goal of our study, 

and to achieve it we should solve the following tasks: 

- characterize the basic statements of the complex 

systems theory claiming their ability for self-organiza-

tion and self-regulation; 

- apply the basic principles of self-organization 

and self-regulation to the English cinematographic vo-

cabulary; 

- find out the influence of self-regulation mecha-

nisms on the development of cinematic lexicon in mod-

ern English. 

The object under the study is the English vocabu-

lary of the cinematic sphere as an open, non-balanced 

dynamic complex system, and the principles of its self-

organization and mechanisms of self-regulation that 

cause its evolution are the subject of the research. 

Sharing the opinion of scientists [7, p. 55], we do 

not separate the concepts of “self-organization” and 

“integrity”, because we consider self-organization be-

ing the process of streamlining the structure and the for-

mation of a new, integral system. We find it to be fun-

damental that the properties of the newly created sys-

tem will always be different from the sum of the 

properties of its individual components. This statement 

completely denies the analytical approach of Descartes, 

who considered the whole as a mere set of separate con-

stituents [1]. The most relevant definition of a system 

within a synergistic approach is the following: “The 

system is a set of objects of the same or different nature 

that are interconnected, and by means of that, constitute 

the organization of the system. The set acquires the 

properties of integrity – they are the new functions and 

qualities that do not flow from the functions and quali-

ties of the set components. And the connections be-

tween the elements of the system and the ordered set of 

its functions constitute the organization of the system 

[12, p. 102]. 

In our work we research the English lexicon of the 

cinematic sphere as a complex system and apply in its 

study the basic synergetic principles – hierarchy, open-

ness, nonlinearity, and non-balanced state – that deter-

mine the formation and self-development of the re-

garded system. 

Such a property as hierarchy manifests itself in 

the ability of the system to enter a system of higher 

level [6, p. 43]. We can observe the hierarchic structure 

of the system on the example of the English cinematic 

lexicon. The latter can be defined as a macrosystem 

with a set of subordinate elements (acting, producing, 

screenwriting, animation etc.), which can form their 
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own structure according to the same patterns, i.e. com-

bine a set of microsystems that reflect the diverse 

groupings of its units. At the same time English cine-

matic lexicon is a microsystem of the English language 

vocabulary. Such a phenomenon is called iteration – 

act of generating derivative of a new microsystem on 

the basis of an existing one, structurally similar to the 

macrosystem created [5]. It means that the principles of 

relations between system elements are identical at dif-

ferent levels.  

Thus, within the framework of the cinema lexicon, 

there can be distinguished such subject-thematic groups 

as acting skills, genre specificity, installation, lighting, 

sound reproduction, distribution of cinema, etc. Apply-

ing the method of semantic fields [3] we can divide the 

whole lexicon into lexical-semantic groups (terms, 

professionalism, jargon, historicism, etc.) by the prin-

ciple of core and periphery. In a lexical-semantic field 

microfields are distinguished as semantic associations 

which constituents are connected by an integral sign, 

which is usually expressed as a predominant of the mi-

crofield (core lexeme). The outer structure of the mi-

crofield is formed by the core and several areas, some 

of which can be located in the immediate proximity to 

the core (close periphery), while others are on the pe-

riphery of the microfield (far periphery) [11, p. 35]. In 

this respect, special terms form the core of cinematic 

professional lexicon whereas professionalisms belong 

to the close periphery, and jargonisms, slangisms, 

historic words refer to the far one.  

The main condition for cinematic vocabulary evo-

lution is its openness, which is expressed in its ability 

to exchange energy, matter and information with the 

environment and other language systems. Such an ex-

change with the environment manifests itself in the 

form of linguistic changes under the influence of ex-

tralinguistic factors. In the field of the cinema lexicon 

they were technology progress, information revolution 

(to a certain extent due to the emergence of television 

and computer technologies), art development, in partic-

ular formation of new genres (cinematic aesthetics). 

Language is a vibrant and dynamic system that re-

sponds instantly to external challenges. It is done 

through the creation of new units, either by borrowing 

from other languages or by word-formation on the basis 

of its own resources or by semantic changes of standard 

lexical units that acquire new meanings [9]. Thus, Eng-

lish vocabulary, in particular the cinematic vocabulary, 

has been enriched by borrowings from such languages 

as French (film noir, anime, Ingenue , arret, auteur, en-

fant terrible, Grand Guignol, montage, Soliloquy, de-

coupage); Italian: grotesque, camera obscura, chiaro-

scuro, Coda; Japanese: manga, Indian – masala, Ger-

man: doppelganger. These lexical units were 

assimilated in the language, but there were others which 

were loan-translated into English: Nouvelle Vague - 

New Wave, montage - editing, doppelganger - double-

walker and others. 

Studying the core elements of the cinematic lexi-

con we may suppose that it was mainly formed by 

terminological system elements of theatre (actor, direc-

tor, extra, drama, crowd etc.) and photography terms 

(film, booth, zooming  

lever, juxtaposition etc.). But it was only the starting 

point that provoked its development. Film industry vo-

cabulary reflects the interaction of cinematic lexicon 

with the lexicons of other branches of technology, sci-

ence and production, during which there was a mutual 

enrichment and redistribution of linguistic resources. 

Therefore, the vocabularies of the following branches 

are the sources of qualitative and quantitative changes 

of the cinematic lexical system: 

- acoustics (sound producer, dubbing, orchestra-

tion, blimp, walla walla, whoop-whoops, buzz track, 

voice processing, foley artist); 

- production (film industry, studio production, 

processing, technical direction, technology coordina-

tor, IX engineers , stage-hand); 

- business (trade mark, gross, post-production su-

pervisor, payrole booker, block-booking, distribution , 

show bizz, house nut, tie-in (commercial venture)); 

- multimedia technologies, in particular, computer 

(D-cinema, computer desktop film production, cyber-

thriller, Cyberpunk, machine cinema, smart cartoon, 

computer graphics imagery (CGI), bootleg, pixilla-

tion); 

- advertising (cinema newsreel, trailer, pre-roll 

video ads, press junkets). 

Migration of lexical elements within the lexicon is 

possible due to such mechanisms of self-regulation as 

terminologization, determinologization, transtermi-

nologization and others. The process of terminologiza-

tion means turning of a general word into a term. For 

example, the lexeme arret (French word meaning 

“halt”, “stop”) acquired terminological meaning “the 

in-camera trick technique of stopping the camera, then 

removing or inserting an object, then restarting the 

camera to have an object magically disappear or ap-

pear” and nominated one of the earliest techniques of 

silent film.  

The process of determinologization reveals the 

opposite process – a term’s becoming a non-term. For 

example, such techniques as IMAX or 3D have become 

so popular and widespread that nobody feels difficul-

ties in understanding their meaning. The lexemes have 

lost their “unique”, narrowly specialized meanings and 

are used in everyday speech.  

Transterminologization shows the transition of 

the terms from one sphere to another with partial/com-

plete meaning change. For example, the word dailies 

came from the vocabulary of newspaper publishers and 

as an informal variant of the word-combination daily 

news. In the cinematic lexicon it acquired the meaning 

“the immediately processed, rough cuts, exposed film, 

or first prints of a film (w/o special effects or edits) for 

the director (producer, cinematographer, or editor) to 

review, to see how the film came out after the day's (or 

previous day's) shooting”. It is one of the most common 

ways of new terms’ emergence as lexical system re-

vises its material, regulates it in quality and quantity, 

and thus enables the process of self-organization.  

It should be noted that the goal of self-organiza-

tion process is to reach a certain attractor. That means, 

the system seeks for relative stability, during which it 

is least vulnerable to external factors and needs the least 

amount of energy expenditure [5, p. 61]. One of the 
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principles of self-regulation of a complex system is ho-

meostasis. The homeostasis of a complex S-system is 

called the algorithm of its functioning within the limits 

which allow it to move to a certain goal – namely at-

tractor. Due to this property the system maintains rela-

tive external stability but undergoes constant dynamic 

internal changes [7, p. 42]. Therefore, the redistribution 

of linguistic material observed between the cinema vo-

cabulary and other language vocabularies does not 

change the English language supersystem as a whole, 

but significantly effects the functioning of lexical units 

within the English cinematic lexicon and the evolution 

of the vocabulary in general. Cinema lexicon being a 

definite model of the English lexical system shows gen-

eral tendencies of the language evolution as a whole. Its 

development is actualized by the processes of self-or-

ganization and self-regulation. 

The system remains its homeostatic state at the 

level of linear fluctuations, which maintain optimal pa-

rameters of the system, ensuring its integrity and stabil-

ity [7, p.44]. But the stability of the system is a tempo-

rary phenomenon, which changes under the influence 

of external factors, causing its non-balanced state, 

during which the system is at the point of bifurcation – 

in the state of choosing the optimal vector of develop-

ment.  

Such paths of development by nature are nonlin-

ear. The nonlinearity of the system supposes choice 

multiplicity of its evolution, the possibility of unex-

pected changes in the pace and direction of processes 

development. The nonlinear system has an unpredicta-

ble character, since the vector of its change cannot be 

predicted in advance by usual methods [7, p. 37]. Such 

processes can be observed at lexical level taking as the 

example the word anime meaning “a distinctive style of 

animated film that has its roots in Japanese comic 

books”. Coming into English from the Japanese lan-

guage, the lexeme used to function as a barbarism 

manga. Having no or little assimilation, the language 

tried to adapt it under natural linguistic processes and 

found its analogue as Japanimation. The newly coined 

word matched speakers’ needs semantically but not in 

form so the term was used in its shortened form anime. 

The point of bifurcations is that the language system (at 

its lexical level) should decide on adapting the best 

nomination of the same notion taking into account the 

best parameters suitable for speakers. Thus, tending to 

language economy, it is rather logical that the lexeme 

anime was chosen by the system as normative unit, re-

pelling the previous one.  

When studying the material diachronically, one 

may clearly observe its evolution, i.e. from the moment 

of word formation to its present functioning variant. 

But if to treat the material synchronically, we may 

come across the problem of unpredictable nature of sys-

tem evolution [5, с. 68]. When a new realia obtains sev-

eral nominations (this linguistic phenomenon is called 

polynomination), the system is to choose the right unit 

to satisfy communication needs of the language speak-

ers. For example, anthology film, episode film, omnibus 

film, package film, or portmanteau film are nominative 

variants having one common meaning - “a multi-part or 

multi-segmented film with a collection or series of var-

ious tales or short stories sometimes linked together by 

some theme or by a “wrap-around” tale”. Now we can-

not define which way the system is going to choose in 

its development. Under the influence of external and 

internal factors the only appropriate variant of a nomi-

native unit is to be adopted. 

In accordance to the synergetic ideas, language 

system tends to find the easiest solution for systematiz-

ing its material, either adopting new units or dissipat-

ing overloading items. One of the self-organizing com-

plex systems’ principles – emergence – manifests the 

unpredictable nature of synergetic systems. The ways 

of such systems’ development are nonlinear.  

One should admit that the process of self-regula-

tion is particularly dynamic at the lexical level as it is 

constantly “updating” and “upgrading”. The newly 

coined words and borrowings enrich the English vocab-

ulary frequently, that inevitably leads to quantitative 

changes in its lexicon. But the language as a live system 

regulates those processes, accepting lexical units, most 

relevant to reflect modern realis and at the same time 

repelling irrelevant lexemes to the periphery (archaic 

and historic words) or even to the “outer-language 

space” [8, c. 274]. 

The cinema has developed very rapidly and 

dynamically precisely due to technical progress and 

social phenomena: the old technology was substituted 

by a new one, and the words denoting it came out of 

usage because of relevance loss. Thus, historical words 

with the component “silent” of such compounds as (si-

lenced studio camera, silent film, silent film-cutting) 

have lost their relevance presently, but function within 

the lexicon of the relevant historical period of 

cinematography. Such technical devices as 

kinetograph, kinetoscope, bioscope have already run 

out of usage, and the techniques “back projection” or 

“day-for-night shot” have become outmoded and have 

been replaced by bluescreen/greenscreen processing 

and other lexemes. The realis disappear and conse-

quently the words that name them run out of usage in 

speech and become historic or archaic. But at the same 

time, new words appear and fill in the language lacunas. 

That means the lexical system is able to regulate all the 

processes naturally without letting either its overabun-

dance or lack of naming units.  

To come to conclusion, English lexicon of the cin-

ematic sphere is a complex system tending to self-or-

ganization and self-regulation. It is characterized by hi-

erarchy, openness, non-balanced state and nonlinearity. 

Under the mentioned principles the system remains in 

constant and still continuous development, so internal 

dynamism and relative external stability (the state of 

homeostasis) are peculiar to it. The main mechanisms 

of self-regulation and self-organization of the English 

cinematic vocabulary system are terminologization, de-

terminologization and transterminologization.  

The further perspective is the study of coopera-

tion and coevolution processes in lexical systems of 

cinematography and its adjacent spheres.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу ключового концепту англо-ірландської лінгвокультури IRELAND в діах-

ронії. Наповнення макроструктури концепту зумовлено особливостями взаємодії міноритарної (автохтон-

ної кельтської) та мажоритарної (алохтонної англосаксонської) культур. Доведено, що макростуктура кон-

цепту IRELAND не є ригідною і трансформується під впливом екстралінгвальних факторів. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the diachronic analysis of the concept IRELAND in the Anglo-Irish linguoculture. 

The macrostructure of the concept changes due to the special aspects of interaction between the minority 

(autochthonous Celtic) and majoritt (introduced Anglo-Saxon) linguocultures. It is proved that the macrostructure 

of the concept IRELAND is not rigid and transforms under the influence of predominantly extralinguistic factors. 

 

Ключові слова: лінгвокультурна взаємодія, англійська мова в Ірландії, концепт, макроструктура кон-
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Актуальним питанням сучасних вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістичних розвідок є проблеми 

об’єктивації національної мовної картини світу, до-

слідження людини як представника певної лінгво-

культури та особливості формування мовної особи-

стості. Оскільки мовна свідомість етносу є динамі-

чним явищем та “відображає як індивідуальне 

світобачення мовця, так і специфіку національного 

менталітету, закріплену в культурно-етнічних мов-

них стереотипах” [1, c. 50], особливість форму-

вання складових елементів культури – лінгвокуль-

турних концептів і аналіз їх еволюції є особливо 

цінними. Динамічність концептів зумовлює необ-

хідність застосування діахронічного підходу при їх 

вивченні: “концепт – величина динамічна, значною 

мірою залежить від стану суспільства, суспільної 

ситуації ... тому будь-який синхронний опис конце-

пту завжди буде саме описом структури та змісту 

концепту на даному конкретному історичному 

етапі, і його не можна екстраполювати на більш-

менш тривалий період існування суспільної свідо-

мості” [5, с. 164]. Дослідження динамічних транс-

формацій окремих концептів проводилося в працях 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (див. праці Т. 

А. Биценко, Е. В. Довганюк, О. В. Євтушенко, В. А. 

Єфремова, Т. О. Козлової, М. О. Красавського, Ю. 

В. Матюхіної, А. В. Поліни, О. В. Шаталової, 

І. С. Шевченко,).  

Досліджувана англо-ірландська лінгвокуль-

тура сформувалася в умовах етнічної негомогенно-

сті, що результувало у трансформаціях структур 

концептів відповідних лінгвокультур, а також у по-

яві нових концептів, які належать до обох контак-

туючих систем.  

Актуальність дослідження визначається нау-

ковим інтересом до питань взаємодії мови, мис-

лення й культури. Вибір концепту IRELAND пояс-

нюється його центральністю в англо-ірландській 

картині світу, яка cформувалася в умовах взаємодії 

автохтонної (кельтської) та алохтонної (англо-сак-

сонської) культур.  

Не зважаючи на те, що англійська мова в Ірла-

ндії є об’єктом багатьох досліджень (P. Dolan, M. 

Filppula, R. E. Forneiro, R. Hickey, J. L. Kallen, 

B. Ó Cuív, T. Odlin, D. Ó Muirithe, N. Stenson, О. І. 

Абрамова, О. В. Власова, О. І. Дорошенко, О. О. Ку-

реня, О. М. Полушина), проблеми мовної картини 

світу не знайшли відображення в працях лінгвістів.  

Об’єкт дослідження – макростуктура конце-

пту IRELAND в англійськомовній картині світу Ір-

ландії, предмет – особливості вербалізації конце-

пту та історична динаміка його трансформацій.  

Мета роботи полягає у встановленні особливо-

стей формування концепту IRELAND на різних іс-

торичних етапах англо-ірландського суспільства, 

зважаючи на взаємодію автохтонної та алохтонної 

культур.  

Для реалізації цієї мети поставлено наступні 

завдання: виявити когнітивні ознаки концепту 

IRELAND в англійськомовній картині світу Ірлан-

дії; охарактеризувати фактори, що вплинули на фо-

рмування концепту та його модифікацію в часі; ви-

значити важливі еволюційні трансформації конце-

пту.  

Відповідно до поставленої мети використову-

вався комплекс лінгвістичних методів: метод су-

цільної вибірки та аналізу словникових дефініцій, 

прийом культурно-фонової інтерпретації, методи 

концептологічного, компонентного та текстологіч-

ного аналізу.  

У контексті поглядів на концепт, прийнятих у 

сучасному мовознавстві, концепт є базовим понят-

тям лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики, 

багатоплановою структурою, що складається з по-

няттєвого, образного та ціннісного компонентів [2, 

с. 3-16]. Поняттєва складова концепта є особливі-

стю його фіксації в мові, його позначенням, опи-

сом, дефініцією [3, с. 129]. Зміст концепту охоплює 

низку когнітивних ознак, тобто окремих ознак 

об’єкта, що усвідомлюються мовцями [Попова 

2007, с. 128]. Когнітивні ознаки виявляються шля-

хом дефініційно-компонентного аналізу ключового 

імені та контекстуальних номінацій, до складу яких 

входить досліджуваний репрезентант. 

Дослідження образного складника концепту 

передбачає аналіз когнітивних метафор, які функці-

онують як засіб “створення мовної картини світу, 

що виникає в результаті когнітивного маніпулю-

вання вже наявними в мові значеннями з метою 

створення нових концептів, особливо для тих сфер 

пізнання, які не відображаються в безпосередніх 

відчуттях” [6, c. 178].  

Аналіз ціннісної складової концепту дає підс-

тави вважати, що вона вказує на важливість конце-

пту для індивіду та колективу, оскільки в концептах 

відображені “ціннісні домінанти, сукупність яких 

утворює певний тип культури, що підтримується й 

зберігається в мові” [3, с. 5]. Для встановлення цін-

нісної складової концепту аналізуються висловлю-

вання, у яких експлікована оцінка концепту.  

В історії англо-ірландської взаємодії виділя-

ються кілька важливих періодів. Перший період 

(XII – XVI ст.) пов’язаний із незначними лінгвоку-

льтурними контактами між носіями англійської та 

ірландської мов. Упродовж другого періоду (XVII 

ст. – перша половина XIX ст.) відбувається витіс-

нення ірландської мови англійською з основних 

сфер функціонування. Третій період (друга поло-

вина XIX – перша третина ХХ ст.) характеризується 

активізацією англо-ірландської лінгвокультурної 

взаємодії, розширенням функцій англійської мови, 

її перетворенням на засіб основного спілкування 

для більшості населення Ірландії з одночасним від-

родженням ірландської культури та зростанням па-

тріотичних настроїв у суспільстві. Четвертий пе-

ріод (XX – початок XXI ст.) співвідноситься з нові-

тньою історією Республіки Ірландія та ситуацією 

незбалансованого білінгвізму [4, с. 432-433]. 

Через відсутність релевантних джерел, датова-

них XII – XVI ст., актуалізація концепту IRELAND 

в цей період не відстежується. Втім виявлення ар-

хаїчних когнітивних ознак можливе через аналіз 

етимології ключового вербалізатора концепту – 

Ireland. 
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Ім’я репрезентовано лексемою Ireland, етимо-

логічний аналіз якої показав, що вона була утворена 

за допомогою словоскладання дірл. Eriu (дірл. Eriu 

< пірл. *Iweriu < іє. *piHwerjon- “fertile land” [50, с. 

709]), що репрезентує епонімічний образ держави-

богині та дангл. land (дангл. land < пргерм. *landom 

< іє. *lendh- “land, open land, heath” [81]). Внаслідок 

цього міфонімічна природа кельтського елементу, 

яка пов’язана з іменем богині Eriu, закріплювала за 

концептом когнітивну ознаку ‘land of the ancestors’, 

в той час як англійська зумовлювала актуальність 

ознаки ‘dry land’. 

Протягом другого періоду взаємодії англійсь-

кої та ірландської лінгвокультур склад поняттєвого 

шару концепту розширювався. Архаїчна когніти-

вна ознака ‘land of the ancestors’ зазнала трансфор-

мації, оскільки носії культури усвідомили, що їх 

пов’язує не лише спільне місце проживання пред-

ків, а особлива, властива лише даному соціуму іс-

торія, культура, мова (nation “a large group of people 

of the same race who share the same language, 

traditions, and history” [24]), що стало причиною 

появи домінуючого змістовного скдадника ознаки: 

“And Ireland, a nation leaps up as of old” [28, c. 155], 

“Till Ireland, a Nation can build him a tomb” [28, c. 

155].  

Актуалізація цієї ознаки досягається уточнен-

ням позначення пояснювальною конструкцією 

Ireland, a nation з метою збільшення інформативно-

сті вислову.  

Трансформація когнітивної ознаки ‘dry land’ 

також відбувалася шляхом деталізації. IRELAND 

виступала як частина суходолу, що відображено в 

змістовних ознаках: огорожена водою (“since their 

departure from the shores of Ireland” [57],“all the 

harbours of Ireland” [76, c. 12]); з особливим ланд-

шафтом (“If Ireland be no more than <…> a beautiful 

landscape” [55, c. 155]); територія у певній частині 

світу (“his estate on the borders of the north of 

Ireland” [83, c. 348], “business called me to the south 

of Ireland” [53, c. 186], “A certain old gentleman in 

the west of Ireland” [58, c. 158]). Актальність ознаки 

пояснюється необхідністю орієнтування у прос-

торі. 

Відзначимо, що використання лексеми 

continent стосовно IRELAND пояснюється тради-

ційним для англійців протиставленням Великобри-

танії решті світу (continent “the mainland of Europe 

as distinct from the British Isles” [82]): “She is gone off 

to the continent – to the continent of Ireland” [30, c. 

228], “she came from the continent of Ireland” [30, c. 

203].  

Ознака актуалізується дескриптивно, за допо-

могою найменування топографічних елементів су-

ходолу (shore “the land along the edge of a sea, lake, 

or other large body of water”, harbour “а place on the 

coast”, landscape “All the visible features of an area of 

land” [82]), що, в свою чергу, свідчить про недоста-

тню обізнаність англомовного населення щодо то-

пографічних особливостей острову. 

Ще однією важливою ознакою, що сформува-

лася в цей період стала ознака державності 

(‘country, state’). Її актуальність підтверджується 

розгалуженою системою складників.  

IRELAND – це соціо-політичне утворення (“a 

native of Ireland — (a country that no one knows…)” 

[66, c. 250], “… some other country besides Ireland” 

[39, c. 112], “a troubled country like Ireland” [39, c. 

7]), централізована держава (“twenty miles from the 

capital of Ireland” [51]) з адміністративно-територі-

альним поділом (“the whole four provinces of 

Ireland” [54, c. 87], “remotest corners of the five 

provinces of Ireland” [38, c. 212]). За формою прав-

ління IRELAND функціонує як монархія, що відо-

бражає історичну ситуацію (“in the southern district 

of this our kingdom of Ireland” [54, c. 162], “We have 

come into this our kingdom of Ireland” [54, c. 167], 

“within our kingdom of Ireland” [27, c. 77]). 

Підпорядкованість Ірландії Англії відобра-

жена в уявлення першої як залежної території 

(“And Ireland, long a province, be.” [28, c. 73]).  

Для вербалізації ознаки використовувалися ге-

нетивні (kingdom of Ireland, capital of Ireland, 

provinces of Ireland), пояснювальні (Ireland – a 

country; Ireland, long a province) та порівняльні 

(troubled country like Ireland) конструкції з метою 

збільшення змістової ємності концепту.  

Обмеженість обізнаності англомовного насе-

лення стосовно нової території та реалій призвела 

до формування ознаки ‘place’ – точки у просторі, 

місця, стосовно якого відсутня достатня кількість 

інформації (“A plenteous place is Ireland” [34, c. 

203], “Ireland! of all places” [32], “Fat sort of plaace 

is dat saam Ireland?” [33, c. 64]).  

Хоча нове населення усвідомлює економічний 

потенціал IRELAND (plenteous “existing in or 

yielding great quantities; abundant” [82]), викорис-

тання неозначеного артикля (а), питальної констру-

кції (Fat sort of plaace) для актуалізації цієї ознаки 

вказує на відсутність чіткого розуміння IRELAND 

у свідомості англомовного населення.  

На наступному етапі англо-ірландської взаємо-

дії склад когнітивних ознак змінюється в кількіс-

ному (зменшення кількості виділених в попередній 

період ознак) та якісному співвідношенні.  

Когнітивна ознака ‘land of the ancestors’ зали-

шається актуальною, зберігається її розуміння як 

землі предків, народу (“Ireland is my nation” [45, 

c. 10]).  

Крім цього, з’являється усвідомлення цієї 

ознаки в якості місця, де сама людина народилася 

та виросла (“This it is to be born and bred in Ireland” 

[87, c. 219]). Ця трансформація підкреслює встано-

влення індивідуального, конкретного зв’язку з кра-

їною, неопосередкованого через національну при-

належність мовця. 

Трансформація ознаки ‘dry land’ на цьому 

етапі характеризується подальшою деталізацією. 

Усвідомлення IRELAND як острову стає експліко-

ваним (“an island like Ireland” [77, c. 26]). 

Цей острів має особливий ландшафт (“there's 

not an honester bay in Ireland” [48], “inseparable 

from Ireland's green and grey landscapes” [89, c. 

560], “a poor boy from the bogs of Ireland” [71]), при-

родні ресурси (“the natural resources of Ireland” 



72 SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | PHILOLOGICAL SCIENCES 

[47]), особливу флору (“hay-carrying in the south-

west of Ireland conforms to the leisure of the farmer” 

[85, c. 10], “a grassy country of Ireland's mild and 

brilliant green” [88, c. 218]). 

Складник, що характеризує географічне розмі-

щення території відповідно сторонам світу залиша-

ється незмінним, що підкреслює його актуальність 

(“a furious voice called out in a piercing North of 

Ireland accent” [46, c. 45], “extensive landed property 

in the South of Ireland” [48], “Myles Gorman is a 

Gael of the West of Ireland” [23, c. 115], “hay-

carrying in the south-west of Ireland” [85, c. 10]). 

Актуальність цієї ознаки підкреслюється вжи-

ванням топографічних реалій (island “а piece of land 

surrounded by water”, bay “а broad inlet of the sea 

where the land curves inwards”, bog “аn area of wet 

muddy ground” [82]) які сполучаються з Ireland за 

допомогою генетивних (bogs of Ireland, natural 

resources of Ireland, harbours of Ireland), посесив-

них (Ireland's green and grey landscapes) та порів-

няльних (an island like Ireland) конструкцій. Поді-

бна деталізація свідчить про обізнаність англомов-

ного ірландського населення в особливостях 

ландшафту острова. Наявність кольоронімів (green, 

grey) у складі вербалізаторів ознаки підкреслює си-

мволізм зеленого кольору та землі.  

Когнітивна ознака ‘country, state’ набуває дета-

лізації за рахунок розширення складників, що її де-

талізують. IRELAND функціонує не тільки як со-

ціо-політичне утворення (“Ireland is the finest 

country in the world” [87, c. 127]) з особливою фор-

мою влади (“Had come between you and the King of 

Ireland” [100, c. 27]) та адміністративно-територіа-

льним поділом (“the five provinces of Ireland” [35], 

“we have a united Ireland” [75], “All Ireland is 

washed by the gulfstream” [47],“Some part of Ireland, 

at least, was being freed from the drugging, poisonous 

influence of Redmond and his Party” [63, c. 158]).  

Актуалізується розуміння IRELAND як дер-

жави з соціальним розшаруванням за різними озна-

ками: класовими (“there was anny league or society 

in Ireland that would override class prejudice” [87, c. 

142], “the lord chancellor of Ireland” [47], “one of the 

worst landlords in Ireland” [75], “The earldom was 

one of the oldest in Ireland” [72], “the patricians of 

Ireland” [45, c. 183], “the poor, down-trodden people 

of Ireland” [63, c. 146]) та етнічними (“a poor 

Englishman in Ireland” [45, c. 145], “the duty of every 

Irishman to spend his money in making Ireland a joyful 

country” [75]).  

Актуальність релігійного компоненту 

пов’язана з виключною роллю релігійного елеме-

нту культури в цей період, оскільки приналежність 

до англіканської протестанської церви була ключо-

вим фактором для отримання права на роботу чи 

навчання (“the thought of Ireland becoming a 

Protestant country” [75]).  

В той час як для незалежної країни підкреслю-

ється існування власного виконавчого органу влади 

(country “а nation with its own government” [82]), 

економічна, політична та соціальна залежність Ір-

ландії від Англії на цьому етапі відображена у ви-

користанні лексеми Lord Chancellor (Lord 

Chancellor “an officer of state acting as head of the 

judiciary and administrator of the royal household” 

[82]) на позначення лідера держави.  

Аналізуючи вербалізатори ознаки, необхідно 

відзначити виключну продуктивність генетивних 

конструкцій (the lord chancellor of Ireland, the 

patricians of Ireland, people of Ireland, King of 

Ireland, provinces of Ireland, part of Ireland), що сві-

дчить як про усвідомлення IRELAND в якості не-

живого об’єкта, так і про відношення порядку час-

тина – ціле, причому Ireland виступає як ціле, що 

складається з частин.  

На сучасному етапі формування нової англо-

ірландської лінгвокультури має місце збереження 

виділених у попередній період когнітивних ознак 

поняттєвої складової вершини IRELAND.  

Когнітивна ознака ‘land of the ancestors’ не за-

знає змін та продовжує позначати одначасно як мі-

сце, де людина народилася та виросла (“the 

unluckiest man that ever was born in Ireland” [16], 

“working people in the part of Ireland where I was 

brought up” [10]), так і націю, землю народу 

(“Ireland is my nation” [44]). 

Ознака ‘dry land’ залишається актуальною та 

експлікованою, IRELAND представлена у вигляді 

острову (“Ireland and England, old islands” [15, c. 

5]). Деталізація ознаки досягається вживанням най-

менувань топографічних (“murders took place in the 

fields of Ireland” [17, c. 11],“Ireland's lakes, ponds 

and pools” [96],“The Midlands were once considered 

the sacred part of Ireland” [20]) та флоративних (“in 

woodland in the middle of Ireland” [22]) елементів, 

які розширюють її розуміння.  

Особлива увага приділяється існуванню 

“Northern Ireland” (“the border with Northern 

Ireland” [11]) внаслідок її окремого функціону-

вання від решти Ірландії. 

Актуальність ознаки засвідчується контекс-

тами з використанням топографічних об’єктів 

(islands, fields, midlands, woodland, lake, pond, pool) 

у сполученні з генетивною конструкцією (of 

Ireland) та за допомогою пояснювальної конструк-

ції (Ireland <…>, old islands). Подібна деталізація 

сприяє інформативності висловлювань стосовно 

IRELAND. 

На сучасному етапі когнітивна ознака держав-

ності ‘country, state’ зберігається та деталізується. 

IRELAND вважається соціо-політичним утворен-

ням (“reflecting that Ireland was the country” [80, c. 

655]); державою з адміністративно-територіальним 

поділом (“I was born in the county of Cork in Ireland” 

[20]); державою з зовнішньо-політичними зв’яз-

ками (“the British Chief Secretary in Ireland” [79, c. 

172]). Це демократична держава (“in democratic 

Ireland” [19], “Ireland was getting more liberal” 

[22]), причому внаслідок зміни форми державного 

правління, лідером IRELAND є не монарх, а прези-

дент (“the future President of Ireland” [11]). Зберіга-

ється актуалізація ознаки ‘держава з класовим роз-

шаруванням’ (“the most influential clergyman in all 

of Ireland” [67], “there was never a priest shot yet in 

Ireland by us” [16], “working people in the part of 

Ireland where I was brought up” [10], “an old soldier 
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in Ireland” [16]). В соціо-політичному аспекті 

IRELAND є утворенням з центральних регіонів та 

сільських, віддалених частин (“But Meath was the 

centre of Ireland once” [20], “ Rural Ireland is as 

nuanced and complex to define as urban Ireland” 

[21]). 

Збереження економічної залежності від Вели-

кобританії відображено в усвідомленні IRELAND 

як провінції (“Ireland had become a subject 

province” [79, c. 181]).  

Актуальність ознаки підкреслюється контекс-

тами в яких ім’я концепту наближене до позначень 

верств суспільства (president “the elected head of a 

republican state”, clergyman “a male priest, minister, 

or religious leader”, priest “an ordained minister of the 

Catholic, Orthodox, or Anglican Church, authorized to 

perform certain rites and administer certain 

sacraments”, soldier “a person who serves in an army” 

[82], working people “a man/woman who has a job” 

[24]), політичних режимів (democratic “Relating to 

or supporting democracy or its principles”, liberal 

“favouring individual liberty, free trade, and moderate 

political and social reform” [82]).  

Крім того, на всіх етапах взаємодії англо-ірла-

ндської лінгвокультури продуктивною виявляється 

ознака ‘place, destination’, яка актуалізується за до-

помогою локативних (“She must not live in Ireland” 

[39, c. 175], “there is not that man upon Ireland 

ground” [39, c. 178]) та дерикціональних (“pursued 

his fatal journey to Ireland” [83, c. 465], “He hastened 

into Ireland” [91, c. 132], “he is travelling through 

Ireland” [32], “the dark hand of tyranny drove him 

from Ireland” [58, c. 270], “She herself had never been 

out of Ireland” [86, c. 152], “we might go for a tour 

round Ireland” [75]) прийменників. 

Аналіз поняттєвого шару концепту IRELAND 

дозволив констатувати його історичну динаміку. 

Розглянемо формування образної складової, 

яка представлена як перцептивними, так і когнітив-

ними образами. 

Перцептивний образ IRELAND створюється 

через апеляцію до тактильної (“the warm though 

neglected soil of Ireland” [51]), нюхової (“he smells 

Ireland outside the window of the train” [19]), слухо-

вої (“Ireland! let thy noble voiceful Spirit cry to God 

aloud!” [63, c. 49]), зорової (“he referred to Ireland 

as the one bright spot” [63, c. 147], “a grassy country 

of Ireland's mild and brilliant green” [88, c. 218], 

“green Ireland reappeared” [31, c. 379]) модально-

стей.  

Перцептивний образ у образному компоненті 

концепту сприяє усвідомленню IRELAND у якості 

конкретного фізичного тіла, яке характеризується 

нейтральними чи позитивними ознаками (warm “оf 

or at a fairly or comfortably high temperature”, bright 

“Full of light” [82]), що свідчить про позитивний об-

раз предмета концептуалізації в свідомості мовців. 

Розглянемо докладніше образну складову 

IRELAND. Актуальними концептуальними мета-

форами є наступні: IRELAND = WOMAN / ЖІНКА, 

IRELAND = GARDEN / САД та IRELAND = 

BATTLEFIELD / ПОЛЕ БОЮ. 

Для вербалізації образу IRELAND = WOMAN 

вживаються елементи предметного, природно-

ландшафтного, духовного, антропоморфного, сі-

мейно-чуттєвого, соціального та акціонального ко-

дів. Персоніфікований образ ЖІНКА охоплює декі-

лька ознак. Образ матері є трансформацією епоні-

мічного образу Erin, в якої є син, що репрезентує 

народ – внаслідок значної ролі чоловіка, як захис-

ника батьківщини в період протистоянь (“Mother 

Ireland, widowed bride” [60, c. 220],“For Ireland's 

son to share” [60, c. 233]).  

Тривала історія держави відображена в мета-

форичному зображенні людини похилого віку (“it 

was to ould Ireland you kem” [58, c. 168]), а існування 

держави, як королівства під владою британського 

монарха – молодої людини (“"Young Ireland" 

wreathed round its rebel sword” [60, c. 264]), що вка-

зує на синкретичність образу, сформованого вже на 

початку взаємодії. 

В соціальному аспекті, образ IRELAND пред-

ставлений когнітивною ознакою ‘sovereign’ у яко-

сті: ‘правительки країни’ (в аспекті володіння як те-

риторією (“a cleverer gentleman in Ireland’s 

grounds” [51]), так і населенням, що представлене 

різними соціальними класами – селянами (“among 

the peasantry of Ireland” [25, c. 10]), нетитулованим 

дворянством (“all the fine gentry of Ireland” [61, c. 

141]), населенням, що належить до низьких (“the 

lower classes of the people of Ireland pay but little 

regard to oaths” [29, c. 32]) та високих (“I am of the 

O'Sullivans, who were kings of Ireland” [12, c. 

81],“summer residence of the Viceroys of Ireland” 

[52]) класів.  

Політичне і соціальне пригнічення відобра-

жене в усвідомленні IRELAND нещасною, недієз-

датною людиною (“Heart-crushed and desolate, 

spell-bound, irresolute, Ireland but lives in the bygone 

of dreams!” [60, c. 154]).  

Мрія про розквіт держави зображена в уяв-

ленні про щасливу та кохану людину (“she had not 

fallen on happy days for Ireland” [36, c. 314], “So 

Ireland is at the bottom of his heart” [32]).  

Знездоленість Ірландії, її беззахисність актуа-

лізуються за допомогою епітету widowed (“a person 

whose husband or wife has died” [24]). Експресивне 

відображення страждання (desolate “extremely sad 

and feeling alone”, irresolute “not able or willing to 

take decisions or actions”, heart-crushed/heartbroken 

“extremely sad”, spell-bound “having your attention 

completely held by something, so that you cannot think 

about anything else” [24]) свідчить про функціону-

вання образу в якості матері-страдниці.  

Властива національному характеру ірландця 

емоційність та товариськість відображається в усві-

домленні як друга, людини до якої виявляється при-

хильність (“Ireland had been a friend to me” [32], 

“all going to dear Ireland, home, to live together” 

[32]). 

Процвітаюча IRELAND асоціюється з 

GARDEN, основними засобами кодування є елеме-

нти вегетативного та акціонального кодів (“Owen's 

little garden became almost a synonyme for Ireland” 

[39, c. 2], “Spring flowers from Ireland” [60, c. 261], 
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“one of the first of those botanical rarities seen in 

Ireland” [55, c. 78]). 

Проте наявність збіднілого насленення 

(bocchochs “lame beggars”) знищує країну так само, 

як і шкідники, що заполонили сад (“known by the 

general denomination of bocchochs, infested Ireland” 

[9, c. 291]).  

Актуальність флористичного елементу є нас-

лідком виключної важливості священних дерев для 

ірландців. Відправляння релігійних обрядів, жерт-

воприношення відбувалися в особливих магічних 

гаях [70, с. 452], репрезентація яких відображена в 

метафорі GARDEN. 

Образ IRELAND = BATTLEFIELD сформова-

ний завдяки елементам військового, антропоморф-

ного, релігійного, соціального та акціонального ко-

дів.  

Військова метафора співвідноситься з бороть-

бою автохтонного ірландського населення – повс-

танців проти англійців. Територія Ірландії асоцію-

ється з театром бойових дій (“Ireland was, at the time 

we speak of, actually the theatre of war” [51]), у боро-

тьбі (“An’ fought for ould Ireland from the first to the 

close” [94, c. 809]) приймають участь патріоти дер-

жави (“"Young Ireland" wreathed round its rebel 

sword” [60, c. 264],“In front of Ireland's chivalry” 

[41, c. 255], “a partisan for Ireland” [32]).  

Прагнення до незалежності відображені в ме-

тафоричному переносі “свобода людини > незалеж-

ність країни”, причому за досягнення незалежності 

необхідно заплатити власним життям (“A soldier's 

death, so Ireland's free!” [28, c. 22]). 

Проте держава є полем бою не лише через бо-

ротьбу за незалежність, а й з причин релігійного 

конфлікту. Зміна в релігійному складі населення 

знайшла відображення в протистоянні протестант-

ського прошарку населення (“the Protestant 

population of Ireland” [54, p. 103]) та традиційно ка-

толицьких сімей (“ancient Catholic families of 

Ireland” [56]).  

Фізична ізольованість території та пригні-

чення автохтонного населення зумовило переосми-

слення IRELAND як поля бою-в’язниці, в якій 

ув’язненого залучають до відповідальності, або мі-

сця для заслання та спокути провини (“In Ireland, 

while in exile there” [64, c. 379], “Isabel banished to 

Ireland” [32], “their prisoner was to be first tried in 

Ireland” [55, c. 266]). 

Результатом війни є земля, яка не оброблю-

ється населенням та яка перетворюється на спусто-

шену місцевість (“neglected soil of Ireland” [51], 

“the wilds of Ireland” [40, c. 194]). 

Подальший занепад призведе до повної руйна-

ції IRELAND (“In short Ireland would be ruined” 

[30, c. 377]). 

В наступний період лінгвокультурної взаємо-

дії виділені образи зберігаються. Персоніфікований 

образ WOMAN актуалізується за допомогою 

ознаки матері, в якої є діти, що репрезентують на-

селення країни (“his mother Ireland” [63, c. 236], 

“Ireland <…> could not spare a single one of her 

sons” [47]).  

В цей період образ WOMAN деталізується, на-

буває значної кількості характеристик живого орга-

нізму – наявності розуму, серця, крові тощо (“an 

ended longing from the mind of Ireland” [63, c. 73], 

“the greater traitorous element in the heart of Ireland 

itself” [63, c. 81], “This prelate was willing to bleed 

Ireland to death to make a Roman holiday” [75], “had 

blinded the eyes of Ireland to this terrible thing” [63, c. 

81]). Це свідчить про зростання актуальності образу 

та про його конкретизацію. 

Синкретизм метафори також зберігається – в 

той час як тривала історія держави та кельтське ми-

нуле відображені в метафоричному зображенні лю-

дини похилого віку (“The banner of old Ireland” [23, 

c. 55]), нова “молода” Ірландія у складі Англії та-

кож існує і вважається нерозумною (“the patent 

foolishness of the Young Ireland” [63, c. 60]).  

Експлікація соціальних протирічь характери-

зує цей період. З одного боку IRELAND цінують 

(“he had whispered all his heart's love of Ireland” [63, 

c. 76], “The priests were always the true friends of 

Ireland” [45, c. 27], “Ireland must be important 

because it belongs to me” [47]), проте з іншого – іс-

нує експлікація негативного ставлення (“She hated 

Ireland with all the bigoted hatred of her nationality” 

[62, c. 117]).  

IRELAND страждає внаслідок залежності від 

Англії, постійного пригнічення, руйнації, що відо-

бражається в образі нещасної чи навіть мертвої лю-

дини (“the agony of Ireland” [63, c. 136], “the 

sadness of Ireland” [63, c. 39], “Romantic Ireland's 

dead and gone” [99, c. 115]).  

Залежність від Англії позначилася у переході 

‘королева’ > ‘збідніла володарка’ (“There was not a 

Sinn Fein orator or a Sinn Fein journalist within the 

four seas of Ireland” [63, c. 203], “the poor, 

downtrodden people of Ireland” [63, c. 64], “the holy 

men of Ireland” [92, c. 61]). 

На цьому етапі відзначається особливий хара-

ктер культури жителів Ірландії (“straight from the 

mouth – or the gob as we used to say in Ireland” [14], 

“we have such things in Ireland called 

Labanacallach” [16]).  

Отже, відродження ірландської культури поз-

начилося на використанні кельтських елементів 

(Labanacallach “a hill – more of a mountain”, gob 

“beak, bill; point”) з метою відтворення місцевого 

колориту. 

Метафора GARDEN втрачає свою актуаль-

ність і представлена у нечисленних контекстах без 

значної деталізації (“rightly termed the garden of 

Ireland” [47]; “Give shade on languorous days, trees 

of Ireland!” [47]).  

Для концептуальної метафори IRELAND = 

BATTELFIELD характерним є використання еле-

ментів військового, антропоморфного, природно-

ландшафтного, релігійного та акціонального кодів.  

Військова метафора використовується для зо-

браження безперервної боротьби (“you'd never want 

an army to put down a rebellion in Ireland again” [63, 

c. 23]) ірландського населення, представленого па-

тріотами своєї держави (“all the national soldiers of 

Ireland” [63, c. 147], “you were to become the greatest 
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patriot in Ireland” [63, c. 72]) за незалежність та сво-

боду (“the Welsh who invaded Ireland in the 

thirteenth century” [74, c. 41], “we can drive the 

invader out of Ireland” [48],“The fight for free will 

would have to be fought in Ireland some day” [75]). 

Зберігається усвідомлення релігійного впливу 

як однієї з причин конфлікту. Зростання впливу ре-

лігії та самоідентифікація ірландців як католиків (у 

порівнянні с протестантським віросповіданням ан-

глійців) відобразилася в усвідомленні однієї з сто-

рін конфлікту мешканців монастиря, духівництва 

(“Ireland must become one vast monastery” [75], “the 

priests and bishops of Ireland” [47],“under the 

guidance of the monks Ireland was the centre of 

learning” [74, c. 43]). Виключна роль церкви відо-

бражена в її матеріальній підтримці (“All the money 

in Ireland goes into religion” [75], “More money was 

spent upon religion in Ireland than in any other 

country” [75]).  

Хоча християнська IRELAND вважається свя-

тою (“A cold blooded attack upon the Irish peasant 

and upon holy Ireland” [63, c. 116]), проте відбува-

ється поступове повернення до язицьких вірувань 

(“his mind bending rather to pagan than to Christian 

Ireland” [75]), що пов’язано з частковою втратою 

довіри до релігії (“Didn't the bishops of Ireland 

betray us” [47]).  

Результатом воєнних дій став занепад терито-

рії. Безлюдна та спустошена за роки боротьби кра-

їна перетворюється на пустку (“Ireland would soon 

be a desert” [48], “he declared that the brewer and the 

distiller were the ruin of Ireland” [75], “the result of 

this puritanical Catholicism will be an empty Ireland” 

[75],“He loved the desolation of Ireland” [73, c. 179]). 

На сучасному етапі англо-ірландської взаємо-

дії персоніфікований образ IRELAND трансформу-

ється в якісному та змінюється в кількісному аспе-

кті. Образ WOMAN наближується до MOTHER 

(“Mother Ireland, it appears the Celtic Tiger has taken 

all your sanity” [97], “mother Ireland who embraces 

all her children, including her adopted ones” [42]).  

IRELAND викликає співчутливе та позитивне 

ставлення, що романтизує її образ (“they didn’t 

know much about my Ireland” [14, c. 140], “It is true 

that our Ireland is injured” [7], “I’ll drink to my 

Ireland” [43], “I love Ireland” [44]). 

Актуальності набуває ознака негативного ста-

влення до держави (“I watched those enemies of 

Ireland again” [80, c. 176], “he was showing himself a 

traitor to Ireland” [80, c. 174], “he was the enemy of 

the new Ireland” [14, c. 42]).  

Військова метафора зберігає актуальність вна-

слідок війни за незалежність Ірландії у XX столітті, 

чим пояснюється уявлення про державу як театр 

бойових дій (“Ireland would have been a more 

congenial battlegroung” [10],“this war were being 

fought in Ireland” [13]), на територію якої вторглися 

іноземні війська (“the British want to invade Ireland” 

[18]).  

Здобуття Ірландією незалежності є перемогою 

у війні (“people were fighting for Ireland to gain their 

freedom” [78], “Ireland was a victor in the war” [14, 

c. 236], “a bit of freedom for Ireland” [13], “The great 

majority of people were fighting for Ireland” [95], “the 

brave soldiers of Ireland” [19], “we’re all Irishmen in 

here, fighting for Ireland” [13]).  

В результаті воєнних дій Ірландія втратила ме-

тафоричне відображення квітучого саду, стала 

зруйнованою (“Ireland at war perfectly ruinous” 

[8]).  

Розбудова держави, повернення до автохтон-

них цінностей зумовлює використання предмет-

ного коду з метою зображення розвитку культури 

та економіки (“And so the harp of Ireland brings / 

Whole crowds about its brazen strings” [90],“singing 

songs of Ireland with artless grace and charm” [87, c. 

279], “the sorrowful legend of Ireland” [45], “the long 

colonnades of the Bank of Ireland were seen on the 

left” [72]). 

Отже, образна складова концепту IRELAND 

зазнала численних трансформацій з причин екстра-

лінгвального характеру. 

З’ясуємо зміни ціннісної складової концепту 

IRELAND, яка характеризується амбівалентним ха-

рактером.  

У другий період англо-ірландської лінгвокуль-

турної взаємодії має місце кореляція з універсаль-

ними цінностями, які відображають переконання 

про те, що IRELAND демократична (“liberty to 

return to Ireland” [32], “A soldier's death, so Ireland's 

free!” [28. c. 22], “At the time when the Tuatha Danatis 

held the sovereignty of Ireland” [37]) та мирна дер-

жава (“I found in Meath’s fair principality <…> 

Ireland's bulwark and security” [93, c. 520], “But 

Ireland's friends ne'er wanted foes” [90], “I will prove 

myself at least as true a friend to Ireland” [54. c. 314]). 

Крім цього, для життя в IRELAND властиві 

універсальні емоційні та естетичні цінності (“Sir, 

who live in happy Ireland, blessed by God” [66. c. 

153], “it were a strange thing if Ireland, abounding as 

she does from shore to shore with all that is beautiful, 

and grand, and savage in scenery” [51]). 

В той же час негативно-ціннісні ознаки конце-

пту IRELAND вказують на контекстуальний 

зв’язок його репрезентантів з антицінностями, що 

характеризують державу як безправну та знищену 

(“In Ireland…, it has been found necessary to appeal 

more to the cowardice than the generosity of human 

nature [36, c. 112], “When Ireland hopelessly 

complained” [28, c. 131], “And the dark hand of 

tyranny drove him from Ireland” [59, c. 270], 

“oppressed and disregarded Protestant people of 

Ireland” [54, c. 117]). 

Трансформація в ціннісній складовій концепту 

в наступний період пов’язана зі зміною в соціальній 

свідомості народу – в період нестабільності та при-

гнічення актуальними залишаються мир “To think 

of the peace we'd have then in Ireland!” [63, c. 22]), 

безпека (“protection of life and property which was to 

be found no where in such perfection as in Ireland” 

[49, с. 152], “I really feel safer in Ireland than 

elsewhere” [72]) та свобода (“This wild talk about 

fighting for the freedom of Ireland” [63, c. 142]). 

Актуальність естетичної категорії оцінки є ві-

дображенням природного розмаїття (“at home in 
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beautiful Ireland” [48], “the opening of his eyes in all 

the beauty of Ireland” [63, c. 184]).  

В цей період внаслідок екстралінгвальних фа-

кторів (зростання авторитету церкви) з’являються 

релігійні цінності (“religion in Ireland was another 

form of love of country” [74, c. 4],“There is <…> little 

free love in Ireland” [75]). 

Крім цінностей, IRELAND корелює з антицін-

ностями, що пов’язані з бідністю (“fiery speeches 

about the land and about the poor, downtrodden 

people of Ireland” [63, c. 64]), зрадою (“It was very 

painful to remember that it was the certain traitorous 

element in Ireland itself” [63, c. 235]) та беззаконням 

(“These things are all, I believe, illegal, but they 

happen in Ireland” [84], “"But I confess I came over to 

Ireland under the impression that the people were 

lawless and revengeful, particularly in your county” 

[48]). Подібний стан призводить до страждання (“A 

man has no chance in Ireland” [48], “songs about 

Ireland and her griefs” [101], “telling her that he was 

leaving Ireland because he had suffered a great deal” 

[74, c. 260]). 

IRELAND в період утворення нової лінгвоку-

льтури є незалежною та мирною державою, про що 

свідчать кореляція з демократичними цінностями 

(“the insurgents would be defeated and Ireland 

restored to peaceable ways” [16], “never in its history 

has Ireland been a safer place” [68],“I can walk free 

in Ireland” [16]). 

Внаслідок миру та спокою населення почало 

звертати більшу увагу на естетичні та емоційні цін-

ності, які репрезентуються концептом IRELAND 

(“it struck me just how beautiful Ireland is” [98]; 

“child welfare and happiness in Ireland” [69]). 

В той же час негативно-ціннісні ознаки конце-

пту IRELAND вказують на контекстуальний 

зв’язок його репрезентантів з антицінностями, пе-

реважно бідністю та небезпекою (“an Ireland where 

everyone was searching frantically for a pension or a 

job” [79, c. 49]; “love and good fellowship in Ireland 

is killed” [79, c. 164],“there would be no safety for us 

now anywhere in Ireland” [14]). 

Висновки: На формування концепту 

IRELAND найбільший вплив мали екстралінгва-

льні чинники. 

Поняттєва складова концепту є ригідною. 

Зміни, які відбувається, а саме акцентуалізація на 

географічних реаліях чи формах державного прав-

ління, є результатом поступового зростання інтрос-

пективного бачення культури та соціо-політичними 

змінами в державі – отриманням незалежності, пе-

реходом від монархічної до республіканської фо-

рми правління.  

Для образної репрезентації концепту 

IRELAND актуальним є використання онтологіч-

них метафор. Постійний конфлікт у всіх сферах 

життя – соціальній, економічній, духовній призвів 

до амбівалентності образу IRELAND, який зобра-

жений і як процвітаюча земля – сад, і як поле бою. 

Метафоричне зображення IRELAND у вигляді ма-

тері пов’язано з міфонімічною основою лексеми. 

Ціннісний шар є амбівалентним та відображає 

соціальні протиріччя у державі. Це пояснюється 

двозначним ставленням до ірландців – з одного 

боку, позитивна самоідентифікація, з іншого – пе-

ріод соціальних та релігійних утисків та викорис-

тання англійської мови з причин престижу. 

Перспективою подальшого дослідження вва-

жаємо аналіз інших ключових концептів англо-ір-

ландської лінгвокультури. 
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