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Ïîñòàíîâêà ñóñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè. Íàóêîâà
ðîçðîáêà íîâèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì ³ òåõíîëîã³é,
ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî, çíàõîäèòüñÿ íå ó öàðèí³
òåîðåòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàâ³òü ÷³òêî óïðåäìåò-
íåíî¿ òà ñâ³äîìî¿, à ïåðåáóâàº ó ñôåð³ ïðîôåñ³é-
íîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî åôåêòèâ-
íà ³ííîâàö³éíà ìîäåëü ñèñòåìè íàö³îíàëüíî¿
îñâ³òè º êîìïåòåíö³ºþ íîâ³òíüî¿ ìåòîäîëîã³¿,
îäí³ºþ ³ç íàéïðîäóêòèâí³øèõ âåðñ³é ÿêî¿ º ñèñ-
òåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñíà ìåòîäîëîã³ÿ Ã.Ï. Ùåä-
ðîâèöüêîãî. ¯¿ çàñòîñóâàííÿ ó äîïîâíåíí³ ç
â³òàêóëüòóðíîþ ïàðàäèãìîþ ³ñòîòíî ðîçøèðþ-
þòü ìåæ³ ïðîáëåìíî-ðåôëåêñèâíî¿ ñâ³äîìîñò³
íàóêîâö³â ñòîñîâíî îòðèìàííÿ ïîâíîôîðìàò-
íèõ êîíô³ãóðàö³é ñèñòåìíèõ çíàíü.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é ç
äàíî¿ ïðîáëåìè. Áóäü-ÿêå íàóêîâå â³äêðèòòÿ,
ÿê â³äîìî, ìàº íå ëèøå ïðåäìåòíî-òåîðåòè÷íèé
çì³ñò, à é ìåòîäîëîã³÷íèé, êîòðèé, ñòîñóþ÷èñü
âèâ÷åííÿ íàóêîâîãî çíàííÿ ³ äîñë³äíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç êðèòè÷-
íèì ïåðåãëÿäîì íàÿâíîãî ïîíÿò³éíî-êàòåãîð³-
àëüíîãî àïàðàòó, ïåðåäóìîâ, ïðèíöèï³â ³ ï³ä-
õîä³â äî ³íòåðïðåòàö³¿ íîâîîòðèìàíîãî ìàòåð³-
àëó é êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî ïîñòàº ÿê ðåçóëüòàò
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîï³çíàííÿ ³ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ
ñàìî¿ íàóêè ÿê îêðåìî¿ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî âè-
ðîáíèöòâà. Äî â³äîìèõ äâîõ îñíîâîïîëîæíèõ
ôóíêö³é ñó÷àñíî¿ ìåòîäîëîã³¿ (âîíà ç ô³ëî-
ñîôñüêèõ ïîçèö³é ç’ÿñîâóº ñìèñë íàóêîâî-äîñ-
ë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèíè ç
³íøèìè ñôåðàìè ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, à òàêîæ
âèð³øóº çàâäàííÿ âäîñêîíàëåííÿ òà îïòèì³çàö³¿
êîíêðåòíî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè) òà ð³âí³â ïðîôå-
ñ³éíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà
êðèòåð³àëüíîìó ðîçìåæóâàíí³ òèï³â íàóêîâî¿
ðàö³îíàëüíîñò³ (êëàñè÷íå, íåêëàñè÷íå, ïîñò-
íåêëàñè÷íå) ö³ëêîì ñëóøíî îêðåìèì íàïðÿìîì
ó íàóö³ ³ êóëüòóð³ âèçíàòè ñèñòåìíî-ìèñëå-
ä³ÿëüí³ñíó ìåòîäîëîã³þ, ôóíäàòîðîì ÿêî¿ º

Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèé (1929–94), à ïîñë³äîâíè-
êàìè – ÷èñëåííà ãðóïà ìåòîäîëîã³â, ô³ëîñîô³â,
³ãðîòåõí³ê³â, óïðàâë³íö³â (Í.Ã. Àëåêñººâ, Î.Ñ. Àí³-
ñ³ìîâ, Î. Ãåí³ñàðåòñüêèé, Þ.Â. Ãðîìèêî, Â.Ë. Äà-
íèëîâà, À.Í. Ç³í÷åíêî, Ã.Ã. Êîïèëîâ, ².Ñ. Ëà-
äåíêî, Þ.Â. Ëóêîâåíêî, Â.Ã. Ìàðà÷à, Â.Â. Ìàö-
êåâè÷, Â.À. Í³ê³ò³í, Ñ.Â. Ïîïîâ, À.À. Ïóçèðåé,
Ì.Â. Ðàö, Â.Ì. Ðîç³í, Á.Â. Ñàçîíîâ, À.Î. Òþêîâ,
Ï.Ã. Ùåäðîâèöüêèé òà ³í.). Îñíîâí³ çäîáóòêè
ö³º¿ ìåòîäîëîã³¿ öåíòðóþòüñÿ äîâêîëà óí³êàëüíèõ
ðåôëåêñèâíèõ çàñîá³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â (òåõí³êè, ñõåìè, ìîäåë³ òîùî) åôåêòèâ-
íîãî ìèñëåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³, êîòð³ óìîæëèâ-
ëþþòü íå ëèøå îòðèìàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ îíòî-
ëîã³÷íèõ ñõåì âèäèìî¿ ðåàëüíîñò³ òà íåâèäèìî¿
ä³éñíîñò³, à é äàþòü çìîãó ðîçâ’ÿçóâàòè ñèñòåìí³
íàóêîâ³, ñóñï³ëüí³ òà öèâ³ë³çàö³éí³ ïðîáëåìè.

Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çà-
ãàëüíî¿ ïðîáëåìè, êîòðèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ñòàòòÿ.
Íà îñíîâ³ òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó êîíöåïò³â ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî êë³-
ìàò³â, âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ôóíäàìåíòàëüíîãî
çàãàëüíîîñâ³òíüîãî åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ ââîäèòüñÿ òåðì³í “³í-
íîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò”, à òàêîæ ïðî-
ïîíóºòüñÿ ìåòîäîëîã³÷íà ïëàí-êàðòà äîñë³äæåí-
íÿ öüîãî êë³ìàòó, ùî âçàºìîäîïîâíþº ÷îòèðè
ïðåäìåòè (ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ, îñâ³òíº
ñï³ëêóâàííÿ, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, ß-êîíöåïö³ÿ) ³ çàäàº
ïîñë³äîâí³ñòü íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ ¿õ ïàðàìåòð³â.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà çàâ-
äàííÿ). Ó äîñë³äæåíí³ àíàë³çóþòüñÿ çàãàëüí³
ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ òà ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ íàóêîâî¿
ìåòîäîëîã³¿, âèñâ³òëþþòüñÿ ìåòîäîëîã³÷í³ ìåõà-
í³çìè îá’ºäíàííÿ ³ ñï³âîðãàí³çàö³¿ çíàíü çàäëÿ
ïîáóäîâè áàãàòîñòîðîííüî¿ êàðòèíè îá’ºêòà, ùî
âèâ÷àºòüñÿ (çà Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèì), îá´ðóí-
òîâóºòüñÿ ìîäåëü ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïëàí-êàðòè
äîñë³äæåííÿ ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè, ùî ñòâîðåíà íà
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îñíîâ³ áàãàòîàñïåêòíîãî ïðîöåñó ïîïåðåäíüîãî
êîíô³ãóðóâàííÿ ð³çíîá³÷íîãî íàóêîâîãî ìàòåð³àëó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåòîäîëîã³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ
íàóêè, ïðîôåñ³éíå ìåòîäîëîãóâàííÿ, ìåòîäè
³ çàñîáè ï³çíàííÿ, ñèñòåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñíà
ìåòîäîëîã³ÿ, ìîäåëü-êîíô³ãóðàòîð, îíòîëî-
ã³ÿ, åï³ñòåìîëîã³ÿ, ðåàëüíèé òà ³äåàëüíèé
îá’ºêò, ìåòîäîëîã³÷íà ïëàí-êàðòà, â³òàêóëü-
òóðíà ïàðàäèãìà, ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé
êë³ìàò, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ òà éîãî
êëàñè, îñâ³òíº ñï³ëêóâàííÿ ³ éîãî àñïåêòè ÿê
ð³çíîâèäè îáì³íó, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, ß-êîíöåïö³ÿ.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó ç ïîâíèì îá´ðóí-
òóâàííÿì îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â.
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ï³ä ìåòîäîëîã³ºþ (ãðåö.
methodos – øëÿõ äîñë³äæåííÿ àáî ï³çíàííÿ ³
logos – ïîíÿòòÿ, â÷åííÿ) ðîçóì³þòü: à) “â÷åííÿ
ïðî ìåòîäè ï³çíàííÿ òà ïåðåòâîðåííÿ ä³éñíîñò³”
[27, ñ. 373]; á) “îñîáëèâó ñôåðó ï³çíàííÿ,
çì³ñòîì ÿêî¿ º ñóêóïí³ñòü ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â
îðãàí³çàö³¿ îö³íêè òåîðåòè÷íîãî òà åìï³ðè÷íîãî
çíàííÿ, ñèñòåìà íîðì ³ ïðàâèë ïðîâåäåííÿ
äîñë³äæåíü; â) óí³âåðñàëüíó ðåôëåêñèâíó ä³-
ÿëüí³ñòü âèñîêî¿ äîñêîíàëîñò³ ó áóäü-ÿê³é ñôåð³
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³” [32, ñ. 8]. Ïåðåë³ê óñ³õ
âèçíà÷åíü ìîæíà ïðîäîâæóâàòè ³ äàë³. Îäíàê
êîðîòêî çàãëèáèìîñÿ â ðåòðîñïåêòèâó.

²ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ òàê, ùî ìåòîäîëîã³ÿ
çàãàëîì âèíèêëà ÷åðåç ïîòðåáó â òîìó, ùîá ïî-
ô³ëîñîôñüêè îñìèñëèòè ñâ³ò ç ïîãëÿäó ìåòîä³â
ï³çíàííÿ-êîíñòðóþâàííÿ. À îñü ìåòîäîëîã³þ íà-
óêè âèçíà÷àþòü ÿê “â÷åííÿ ïðî ìåòîäè äîñÿã-
íåííÿ ³ñòèíè â íàóêîâîìó ï³çíàíí³ òà çâåäåííÿ
çíàíü ó ºäèíó ñèñòåìó. ̄ ¿ ïðåäìåòîì º çàñòîñóâàííÿ
íàóêîþ ìåòîäó, îñê³ëüêè â³í ñòàº çíàðÿääÿì äîñÿã-
íåííÿ íîâèõ ³ñòèí” [27, ñ. 374]. Âàãîìèé âíåñîê ó
ïðîöåñ âäîñêîíàëåííÿ íàóêîâî¿ ìåòîäîëîã³¿ ó
ðåòðîñïåêòèâ³ çðîáèëè òàê³ ìèñëèòåë³, ÿê [27]:

– Ô. Áåêîí: îá´ðóíòóâàâ ìåòîä ³íäóêö³¿
– ôîðìà óìîâèâîäó, äå íà ï³äñòàâ³ çíàííÿ ïðî
îêðåìå ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî çàãàëüíå;

– Ð. Äåêàðò, Á. Ñï³íîçà, Ã.Â. Ëåéá-
í³ö: ðîçâèíóëè äåäóêòèâíèé ìåòîä – ïåðåõ³ä
â³ä çàãàëüíîãî äî îêðåìîãî;

– ². Êàíò: âèñâ³òëèâ ³äåþ “òðàíñöåíäåí-
òàëüíî¿ ìåòîäîëîã³¿”, ùî â³äêðèâàº óìîâè
ôóíêö³îíóâàííÿ “÷èñòîãî ðîçóìó” (çàâäÿêè
÷îìó, íà éîãî äóìêó, ò³ëüêè ³ ìîæëèâà íàóêà);

– Ã.Â.Ô. Ãåãåëü: ðîçêðèâ çíà÷óù³ñòü ä³à-
ëåêòèêè ÿê ô³ëîñîôñüêîãî ìåòîäó äîñë³ä-
æåííÿ ³ñòèíè òà ÿê íàóêîâî¿ ìåòîäîëîã³¿;

– Ê. Ìàðêñ ³ Â. Ëåí³í: âèõîäèëè ç
òîãî, ùî ìåòîäîëîã³÷íîþ ³ ñâ³òîãëÿäíîþ
îñíîâîþ íàóêè º ä³àëåêòè÷íèé òà ³ñòîðè÷íèé
ìàòåð³àë³çì (çîêðåìà, ä³àëåêòè÷íèé âáà÷àº
îñíîâó ìåòîä³â ï³çíàííÿ â çàêîíàõ îá’ºêòèâíî¿
ä³éñíîñò³, ÿêà äàíà ëþäèí³ ó ôîðìàõ ñóñï³ëüíî-
³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè).

Ïðîòå “àíàë³ç ìåòîäîëîã³÷íî¿ îñíîâè íàóêè
âèÿâëÿº ¿¿ áàãàòîð³âíåâó ñòðóêòóðó, â ÿê³é âèä³-
ëÿþòü ô³ëîñîôñüêèé òà ñïåö³àëüíî íàóêîâèé
ð³âí³” [27, ñ. 374]. Îñòàíí³é ì³ñòèòü ñïåö³àëüí³
÷àñòêîâ³ ìåòîäè (äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âóçüêèõ íàóêî-
âèõ ïðîáëåì) ³ çàãàëüí³ (íàïðèêëàä, ìàòåð³à-
ë³ñòè÷íà ä³àëåêòèêà). Çàãàëîì íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ ðîçâèòêó íàóêè º ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî
ìåòîäîëîã³þ êëàñè÷íîãî (ö³êàâèòü ñïîñ³á àáî
øëÿõ îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíî íîâîãî íàóêîâîãî
çíàííÿ, ùî ïîçáàâëåíå áóäü-ÿêî¿ ñóá’ºêòíîñò³,
òîìó çà ³äåàë íàóêîâîñò³ ïðèéíÿò³ ôóíäàìåí-
òàëüí³ íàóêè – ìàòåìàòèêà, ô³çèêà, õ³ì³ÿ),
íåêëàñè÷íîãî ³ ïîñòíåêëàñè÷íîãî äîñë³äæåííÿ,
à òàêîæ ïðî ïîñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ êëàñè÷-
íîìó òèï³â ïðîôåñ³éíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ –
ìåòîäîëîã³¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ïðîãðàì
(². Ëàêàòîø), ñèñòåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñíî¿
ìåòîäîëîã³¿ (Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèé, Î.Ñ. Àí³-
ñ³ìîâ, Þ.Â. Ãðîìèêî òà ³í.) ³ â³òàêóëüòóðíî¿
ìåòîäîëîã³¿ (À.Â. Ôóðìàí, Á.Â. Ïîïîâ òà ³í.).

Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñèñòåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñ-
íî¿ ìåòîäîëîã³¿ (ÑÌÄ-ìåòîäîëîã³ÿ) âèíèêëè,
ÿê â³äîìî, ó ïðîöåñ³ ðîáîòè Ìîñêîâñüêîãî
ìåòîäîëîã³÷íîãî ãóðòêà (ÌÌÃ). Îñòàíí³é
ñôîðìóâàâñÿ ó 1952–1954 ðîêàõ íà ô³ëîñîôñü-
êîìó ôàêóëüòåò³ Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. Ëîìîíîñîâà ³ç íåôîðìàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàéìàëèñÿ ëîã³÷-
íèìè äîñë³äæåííÿìè. Ë³äåðîì öüîãî ãóðòêà ñòàâ
À. Ç³íîâ’ºâ, à äî êîëà éîãî ñîðàòíèê³â íàëåæàëè
Á. Ãðóøèí, Ì. Ìàìàðäàøâ³ë³ òà Ã. Ùåäðîâèöüêèé.

Ï³çí³øå öå îá’ºäíàííÿ ðîçïàëîñÿ, à êîæíèé
³ç ó÷àñíèê³â ðåàë³çóâàâ ó ïîäàëüøîìó âëàñíó
äîñë³äíèöüêó ïðîãðàìó. Íåôîðìàëüíó ãóðòêî-
âó ³ ñåì³íàðñüêó ðîáîòó ïðîäîâæèâ Ã.Ï. Ùåä-
ðîâèöüêèé. Íà ñåì³íàðàõ â÷åíîãî ³ äàë³ çàñòî-
ñîâóºòüñÿ íàçâà ÌÌÃ. Ó 1980 ðîö³ â³í ïåðåé-
ìåíîâóºòüñÿ íà ÑÌÄ-ìåòîäîëîã³þ ÷è  ÑÌÄ-ï³ä-
õ³ä, ùî ́ ðóíòîâíî ðîçðîáëÿºòüñÿ Ã.Ï. Ùåäðî-
âèöüêèì òà éîãî íàóêîâîþ øêîëîþ.

Ï³ä´ðóíòÿì ñòàíîâëåííÿ ÑÌÄ-ìåòîäîëîã³¿
º òåîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìèñëåííÿ, ñèñòåìíèé
ï³äõ³ä, ïðîáëåìè ëîã³êè, åï³ñòåìîëîã³¿ (â÷åííÿ
ïðî çíàííÿ), âëàñíå ìåòîäîëîã³¿, îíòîëîã³¿

Î. Ãóìåíþê
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(â÷åííÿ ïðî áóòòÿ àáî ïðî òå, ùî º), ïåâíîþ
ì³ðîþ ïñèõîëîã³¿, à òàêîæ “ïîíÿòòÿ ïðî ðåô-
ëåêñ³þ ÿê ñàìîñò³éíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ïðîöåñ,
â³äì³ííèé â³ä ìèñëåííÿ, ³ ñïåöèô³÷íèé ìåõà-
í³çì ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³” [2, ñ. 925]. Ñïåöè-
ô³êà öüîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî ï³äõîäó, – ïèøå
À.Þ. Áàáàéöåâ, – ìèñëèëàñü ÷åðåç òåõíîëîã³þ
ñèíòåçó ð³çíîïðåäìåòíèõ çíàíü ³ ñòâîðåííÿ íîâèõ
êîíô³ãóðàö³é ³ç çíàííºâèõ êîìïëåêñ³â, ùî
òðàäèö³éíî ñòîñóâàëèñÿ ð³çíèõ äèñöèïë³í. Ïðè
öüîìó “ìåòîäîëîã³ÿ ñïðÿìîâàíà íå íà ÷àñòêîâ³
íàóêè ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, à íà âåñü óí³âåðñóì ëþä-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî íàóêà áóëà âèêëèêàíà
äî æèòòÿ îáñÿæíîþ îíòîëîã³ºþ ïðèðîäè ³
íàòóðàë³çìîì, òî ìåòîäîëîã³ÿ, ÿê íîâà ôîðìà
ìèñëåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³, ïåðø çà âñå îíòîëîã³ºþ
ä³ÿëüíîñò³ òà ä³ÿëüí³ñíèì ï³äõîäîì” [Òàì ñàìî].

Ñèñòåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñíà ìåòîäîëîã³ÿ, ùî
ðîçðîáëåíà øêîëîþ Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêîãî [2;
5; 28; 35], íà äóìêó À.Â. Ôóðìàíà [28, ñ. 6,7],
ïî-ïåðøå, óñâ³äîìëåíî â³ää³ëÿºòüñÿ â³ä ëîã³êè,
òåîð³¿ ï³çíàííÿ, ô³ëîñîô³¿ ³ íàóêè â ö³ëîìó;
ïî-äðóãå, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ÿê íîâèé ñèíòåòè÷-
íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ; ïî-òðåòº, ñòâîðþº òåõíî-
ëîã³þ ñèíòåçó ð³çíîïðåäìåòíèõ çíàíü ³ íîâ³
êîíô³ãóðàö³¿ ³ç çíàííºâèõ êîìïëåêñ³â ð³çíîãî
äèñöèïë³íàðíîãî ïîõîäæåííÿ; ïî-÷åòâåðòå,
ñïðÿìîâàíà íå íà îêðåì³ íàóêè ³ âèäè ä³ÿëü-
íîñò³, à íà âåñü óí³âåðñóì ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ïî-ï’ÿòå, îãîëîøóº ìåãàòåíäåíö³ºþ ñó÷àñíî¿
êóëüòóðè ìåòîäîëîã³çàö³þ óñ³õ ìîæëèâèõ
ñôåð ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-øîñòå, ïðîãðàìóº ³
ðîçïîâñþäæóº ìåòîäîëîã³÷íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ
ó ïðîñòîð³ ðåàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ (ðî-
áîòà ìåòîäîëîã³÷íîãî ãóðòêà, â³äïîâ³äí³ ñåì³-
íàðè ³ ïóáë³÷í³ ëåêö³¿); ïî-ñüîìå, ïðîãðàìóº ³
çðåàë³çîâóº ïðàêòèêó îðãàí³çàö³éíî-ä³ÿëüí³ñí-
èõ ³ãîð (ÎÄ²); ïî-âîñüìå, óçàãàëüíþº ÎÄ² ÿê
ìåòîä ðîçâèòêó êîëåêòèâíî¿ ìèñëåä³ÿëüíîñò³;
íàðåøò³ ïî-äåâ’ÿòå, îðãàí³çîâóº ìåòîäîëîã³÷íå
ñï³âðîá³òíèöòâî ÿê ì³æïðîôåñ³éíèé ñîö³îêóëü-
òóðíèé ðóõ, à òàêîæ ïåðø³ ìåòîäîëîã³÷í³ ëàáî-
ðàòîð³¿, æóðíàë, àëüìàíàõ.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ðîáî÷à ñõåìà ìèñëåä³-
ÿëüíîñò³ ô³êñóº òðè ïîÿñè: à) êîëåêòèâíî-
ãðóïîâå ïðàêòè÷íå ìèñëåä³ÿííÿ (ìÄ, çîêðåìà,
îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè), á) äóìêó-êîìó-
í³êàö³þ (Ä-Ê), êîòðà âèÿâëÿºòüñÿ ó ñëîâåñíèõ
òåêñòàõ (íàïðèêëàä, “æèâèé” ä³àëîã, âèñëîâ-
ëþâàííÿ òà ðåïë³êè ó÷àñíèê³â äèñêóñ³¿, îñî-
áèñò³ñí³ àðãóìåíòàö³¿ òîùî), â) ÷èñòå ìèñëåííÿ
(Ì), ÿêå óìîæëèâëþºòüñÿ â íåâåðáàëüíèõ ñõå-

ìàõ, ôîðìóëàõ, ãðàô³êàõ òà ³í. (âèÿâëÿºòüñÿ
íà äîøêàõ ÷è ïàïåð³ ÿê ñòâîðåííÿ ðèñóíê³â,
ñõåìàòèçàö³é, òàáëèöü òîùî) [äèâ. äåò. 36].

Âèùå çàçíà÷àëîñÿ, ùî ìåòîäîëîã³ÿ íàóêè –
öå íå ò³ëüêè â÷åííÿ ïðî ìåòîäè äîñÿãíåííÿ
³ñòèíè, à é ïðî ³íòåãðàö³þ çíàíü ó ºäèíó ñèñ-
òåìíó ö³ë³ñí³ñòü. Çîêðåìà, ó ñèñòåìíî-ìèñëå-
ä³ÿëüí³ñí³é ìåòîäîëîã³¿ Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêîãî
îá´ðóíòîâóþòüñÿ òàê³ ìåõàí³çìè îá’ºäíàííÿ ³
ñï³âîðãàí³çàö³¿ çíàíü, ÿê [35, ñ. 634]: à) ¿õ
ñèñòåìàòèçàö³¿ çàäëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ïðàê-
òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, á) ñèñòåìàòèçàö³¿ ç ìåòîþ
òðàíñëÿö³¿ ³ íàâ÷àííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,
â) ñèñòåìàòèçàö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ áàãàòîñòî-
ðîííüî¿ êàðòèíè îá’ºêòà, ùî âèâ÷àºòüñÿ. Íà
éîãî äóìêó, îñòàíí³é º íàéàêòóàëüí³øèì. Öå
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ñó÷àñí³ ñóñï³ëüí³ çàâ-
äàííÿ (íàïðèêëàä, ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî ìå-
íåäæìåíòó) âèìàãàþòü îäíî÷àñíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ çíàíü ç ð³çíèõ íàóêîâèõ ïðåäìåò³â ó
íàøîìó æèòò³. Ó ðåçóëüòàò³ ³íòåãðàö³¿ öèõ
çíàíü îòðèìàºìî “îäíå ö³ë³ñíå (àáî ö³ë³ñíî-
îðãàí³çîâàíå) óÿâëåííÿ ïðî ñêëàäíèé “áàãàòî-
ñòîðîíí³é” ÷è “êîìïëåêñíèé” îá’ºêò” [35, ñ.
635]. Àëå ó ïðîöåñ³ ïðàêòè÷íèõ ïîøóê³â, – çà
ñëîâàìè â÷åíîãî, – â³í íå íàáóâàº ºäèíèõ
çàêîí³â æèòòÿ, õî÷à é ³ñíóº â îðãàí³çàö³éíî-
óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Òîìó íåçðîçóì³ëî,
÷îìó öåé îá’ºêò íå ìîæå áóòè ïîäàíèé ó ºäèí³é
íàóêîâî-òåîðåòè÷í³é êàðòèí³, ùî îòðèìóºìî
øëÿõîì ïîºäíàííÿ ð³çíèõ óÿâëåíü? Íàïðèê-
ëàä, îñòàíí³ ìîæóòü îõîïëþâàòè ïîíÿòòÿ ïðî
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ, îñâ³òó òîùî. Àëå ìî-
âèòüñÿ íå ïðî ¿õ êîìïëåêñíå îïèñàííÿ, à ïðî
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ö³ë³ñíå íàóêîâî-òåîðå-
òè÷íå çîáðàæåííÿ îá’ºêòà ÷åðåç ñèíòåç ð³çíèõ
óÿâëåíü ïðî íèõ, êîòð³ ñôîðìîâàí³ ó â³äì³ííèõ
íàóêîâèõ äèñöèïë³íàõ (ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿,
ïåäàãîã³ö³, ïñèõîëîã³¿, îñâ³òîëîã³¿ òà ³í.).

Ïîäàëüøå âèñâ³òëåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè âè-
ìàãàº êîíêðåòíî-íàóêîâîãî ¿¿ âèòëóìà÷åííÿ ÷å-
ðåç ÑÌÄ-ìåòîäîëîã³þ. Êð³ì òîãî, òàêà ïîòðåáà
çóìîâëåíà é òèì, ùîá ãëèáøå çðîçóì³òè ÿê
âèíèêëà ìåòîäîëîã³÷íà ìîäåëü ³ííîâàö³éíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó, ùî íàâîäèòüñÿ íèæ÷å.
Â³äòàê çâåðíåìîñÿ äî ñòàòò³ äîñë³äíèêà, ùî íà-
çèâàºòüñÿ “Ñèíòåç çíàíü: ïðîáëåìè ³ ìåòîäè” òà
ïðîöèòóºìî îêðåì³ ¿¿ ñòîð³íêè [35, ñ. 634–666].

“Щоб зробити аналіз продуктивнішим, зосередимося
на третьому механізмі – синтезі знань, тобто їх систе-
матизації і співорганізації з метою створення багато-
сторонньої теоретичної картини об’єкта, що вивчається.
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Щоб об’єднати у єдину систему односторонні знання
про об’єкт їх інколи інтегрують механістично. Іншими
словами, часткові знання про об’єкт зводять у загальну
теоретичну систему і розглядають їхній зміст як його
частину (наприклад, див. нижче, [35, с. 637]).

Знання  (А)   і   (В)   і   (С) ...

Об’єкт   А     В   С  

Прикладом цього може бути сучасна теоретична
біологія, до складу якої входять багато різних дисциплін,
що досліджують “життя”, хоча обґрунтовують його
кожен раз із іншого боку, а відтак будують на цій основі
теоретичні уявлення, які частково стосуються цілісної кар-
тини буття. Тому такі спроби об’єднання системи знань
– безперспективні. Це схоже на той випадок, коли хочемо
отримати уявлення про структуру деталі шляхом прос-
того приєднання креслярських проекцій одна до одної.
Важливого значення також набуває проблема роз-

межування понять об’єкта і предмета дослідження
(останній вибудовується через відношення між знаннями
та їх об’єктом [35, с. 642]). Крім того, треба розрізняти
ідеальний (наприклад, – за словами А.В. Фурмана, –
думка про стіл чи мисленнєвий образ столу) та реальний
(тобто конкретний стіл) різновиди об’єкта, для того щоб
отримати істинну систему знань про нього.
Система всякого розвинутого предмета нараховує

принаймні вісім основних типів одиниць і ще декілька
складних суперодиниць. До перших належать: факти,
“засоби вираження”, система методик, онтологічні
схеми, моделі (частково відтворюють об’єкт), знання
(об’єднані у систему теорії), проблеми, задачі. Ці одини-
ці організуються у взаємопов’язані агрегати й утворю-
ють складні функціональні, а згодом матеріально-орга-
нізаційні, структури.
Для того щоб об’єднати в одну систему різні знання

про об’єкт потрібно перебудувати їх відповідно до його
структури. Для цього створюють модель-конфігуратор,
що дає змогу пояснити процес синтезу різних знань про
об’єкт та їх зведення у єдине складне знання-систему,
наприклад, [35, с. 653]:

можна пояснити проблему “життя”, що знаходиться
перед теоретичною біологією. Дослідники із цієї галузі
науки приходять до висновку, що неможливо обґрунту-
вати повно сутність буття у тому разі, якщо взяти до
уваги лише один якийсь наявний рівень. У підсумку
можна сказати, що біологам необхідна “перпендикуляр-
на” структурна модель усіх рівнів життя. Тут потрібний
епістемологічний аналіз, що й стане передумовою
створення конфігуратора, а останній буде вихідним
пунктом для побудови загальної теорії життя.
Схожі проблеми є і перед педагогікою, адже наукові

дослідження у цій галузі до свого часу переважно мали
психологічну орієнтацію. У цьому сенсі варто згадати
слова А.В. Фурмана, де він зауважує, що педагогіка па-
разитує на предметному змісті психології. Г.П. Щедро-
вицький переконаний, що навчання і виховання являють
собою складний багатоаспектний об’єкт і не можуть
обмежуватися лише процесами психологічного розвитку
індивіда. Тому треба розширювати предмет педагогічних
досліджень: він повинен охоплювати не тільки проблеми
цілей навчання і виховання, а й моделювання людини
майбутнього, динаміку малих груп, зміст освіти, стиму-
лювання учбової діяльності та ін. Щоб охопити в межах
єдиної системи наукових предметів таке широке коло
проблем, треба певним чином синтезувати уявлення і
методи різних наукових дисциплін – соціології, логіки,
психології, лінгвістики, етики, естетики, вікової фізіо-
логії тощо. Але така постановка завдання потребує побу-
дови конфігураторів. Останні об’єднують і синтезують
різні знання, які стосуватимуться одного об’єкта. А
реальність цих можливостей може бути підтверджена і
доведена лише практикою майбутньої роботи із
створення і використання конфігураторів.
У результаті роботи із конфігурування знань з’являються

такі утворення: а) структурні моделі об’єкта і б) власне
теоретичні знання, що отримані на основі структурних
моделей і синтезують набір різних знань про об’єкт.
Теоретичні знання є справжніми (дійсними) лише стосовно
поданого в моделі ідеального об’єкта. У тому випадку, коли
процедура виведення теоретичних знань із моделі була
здійснена правильно, тобто відповідала мисленнєвим
нормам, то вони завжди будуть істинними і необхідними.
Теоретичні знання можуть використовуватися не

тільки стосовно ідеального об’єкта, а й відносно окремих
об’єктів практики. Але у цьому разі виникає своєрідне
перетворення структури теоретичного знання і вони, у
зв’язку з цим, починають утворювати нові структури
знань, наприклад [35, с. 657]:

Отже, спочатку слід будувати модель-конфігуратор,
що обґрунтовує існуючі різнобічні знання про об’єкт, а
не використовувати системне уявлення об’єкта за ви-
хідне, оскільки так закривається дорога до вияву дійсної
структури об’єкта. Шляхом побудови конфігуратора

(А)

(В)

(С)

(А’B’C’)

К-модель Процедура конфігурування

Це об’єднання є необхідною
умовою побудови складного
теоретичного знання про об’єкт

(А), (В) і (С) – різні знання про об’єкт

 

(А’B’C’)

К-модель

Х Y Z
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У цьому випадку структура теоретичних знань про
ідеальний об’єкт перетворилася у знання про окремі
об’єкти практичної діяльності. Всупереч теоретичним
знанням, що є істинними, останні, якщо вони отримані
шляхом такої трансформації, завжди залишаються лише
гіпотетично і ймовірно істинними.
Щоб подолати місток між теорією і практикою, –

зазначає А.В. Фурман, – треба розширювати поле свого
професійного вдосконалення. Останнє стосується оволо-
діння людиною таких рівнів: “теоретичного (робота в
сфері категорій і понять), методологічного (створення
власних універсальних моделей, проектів, їх насичення
науковими знаннями, взаємодоповнення різних позицій
і поглядів), проектно-конструкторського (побудова
реальних проектів і програм), експериментального
(проведення циклу досліджень людини за особливих
умов її життєдіяльності задля перевірки психологічної
теорії на істинність), методичного (застосування методу
за конкретних умов, що передбачає чітку послідовність
у виконанні дій і прийомів), практичного (зосередження
навколо потреб, бажань та інтересів осіб, груп, соціумів;
інтегрування знань, норм, цінностей і вітакультурного
досвіду з конкретною людиною)” [29, с. 49–50].
Перетворення теоретичних знань у практичні (або

перехід знакової форми з ідеального об’єкта теорії на
реальні об’єкти практики) і є основним процесом життя
знань, тобто тим, що показує, в чому вони існують як
знання, і те, заради чого ми їх, власне кажучи, створю-
ємо. Крім того, сама знакова форма  (текст, схема, форму-
ла) теоретичних знань має бути влаштована й організо-
вана так, щоб забезпечити це перетворення. Але водночас
повинна відносно самостійно існувати й зберігати
власний смисл і зміст сама знакова форма системи
теоретичних знань (“повні” чи “чисті” знання), незалежно
від того, чи буде вона розглядатися у практичній площині.
Виникнення системи формальних знань першочер-

гово пов’язане із систематизацією ідеальних об’єктів та
їх організацією у єдину онтологічну картину. Інколи
перші існують у сфері науки і філософії у вигляді окре-
мих автономних одиниць – тоді їх називають поняттями
(хоча це не зовсім правильно). Із розвитком науки окремі
формальні знання витісняються системами формальних
знань. У нерозривній єдності із онтологією систематизо-
вані формальні знання утворюють систему теорії. Але
у традиційній епістемології із початку ХІХ століття до
нашого часу система теорії, як правило, ототожнюється
із багатьма систематизованими формальними знаннями.
Зазначений підхід має таке пояснення. Перше полягає у
тому, що виникали методологічні труднощі під час опи-
сання системи теорії як заснованої із двох різних утворень
– системи формальних і системи ідеальних об’єктів, що
подані в узагальненій онтології. Друге ґрунтується на
реальній автономності систем формальних знань. Це
пояснюється тим, що завдяки інтенсивному розвитку у
ХІХ столітті філософії математики і математичної логіки,
над ними (формальними знаннями) були побудовані нові

знання методичного і методологічного типу, що відобра-
жали структуру вихідних формальних знань. Завдяки
цьому останні стали немов би “підвішаними” до мета-
знань, а їх зв’язок з онтологією був послаблений чи розір-
ваний зовсім. І тому окремі системи формальних знань
перетворилися у формалізовані системи.

 У результаті усіх цих процесів систематизації та фор-
малізації багато із формальних знань, що входили у
систему теорії, неминуче втрачають безпосередній
операційний зв’язок з одиничними об’єктами практики.
Але сама теорія може існувати у системі культури до
тих пір, поки у її складі залишається достатньо велика
кількість формальних знань, що безпосередньо “вихо-
дять” на об’єкти практики і тоді сама теорія завжди існує
і розгортається лише заради них.
Якщо теорія фіксує статику у з’ясуванні природи

досліджуваного об’єкта, що не підлягає безпосеред-
ньому спогляданню, – підкреслює А.В. Фурман, – то
методологія відображає динаміку самого процесу пізна-
вальної творчості, спрямованого на мисленнєве проник-
нення у потаємний зміст цього об’єкта. Звідси очевидно,
вказує далі учений, що теорія і метод тотожні за змістом,
але відмінні за функціями: перша покликана здійснити
своєрідну флюорографію певного упредметненого
фрагмента дійсності, другий – обґрунтувати шлях, спосіб
його пізнання чи перетворення. Образно кажучи, “теорія
– це своєрідна фотографія невидимої реальності, а мето-
дологія – кінофільм про цю реальність” (А.В. Фурман).
По-іншому працюють структурні моделі об’єктів, оскіль-

ки відображають об’єкт як такий, безвідносно тих чи інших
можливостей його практичного застосування. Модель-конфі-
гуратор використовують як засіб, що дає змогу визначити
шляхи і схеми подальших досліджень об’єкта. З її допо-
могою здійснюється синтез знань і розгортається цілий лан-
цюг нових “органів” науки й навіть уся методична частина.
Наступна процедура аналізу та описання об’єкта вив-

чення відображає специфічну задачу методологічної ро-
боти. Саме методолог повинен відповісти на запитання,
які предмети вивчення треба сформувати і як у них слід
“рухатися”, щоб ці проблеми розв’язати. Образно кажу-
чи, треба ще до початку спеціального наукового дос-
лідження об’єкта “добудувати” його план-карту, нап-
риклад, [35, с. 664]):

Знаки (Д) і (Е) відображають нові спеціально-наукові
знання про об’єкт. Відтак сукупність різних предметів
вивчення і послідовність їх розгляду фіксує методоло-
гічна план-карта дослідження. Остання будується на
основі структурної моделі і стосується самого об’єкта.
Крім того, методологічна план-карта являє собою: а) особ-

(А’B’C’)

К-модель

(Д)

План-карта

(Е)

Проблема
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ливе зображення об’єкта, б) презентує особливий пред-
мет у науці, в) розчленовує об’єкт на низку предметів.
А ось структурна модель створюється на основі існую-
чих часткових знаннях і часткових предметах дос-
лідження даного об’єкта. Отож план-карта, що фіксує
предмети вивчення, – надзвичайно ефективний методо-
логічний засіб, що дає змогу організувати дослідження
у певному науковому напрямку”.

                   *   *   *
Ï³ä ÷àñ îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïëàí-

êàðòè ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè (ðèñ.) ñêîðèñòàºìîñÿ
äåäóêòèâíèì ìåòîäîì. ²ç ðèñóíêó âèïëèâàº,
ùî îá’ºêòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ º ³ííîâà-
ö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò åêñïåðèìåíòàëüíî¿
ñèñòåìè îñâ³òè, à ïðåäìåòîì – ïñèõîëîã³÷íà
ñèñòåìà éîãî ñêëàäîâèõ (ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íèé âïëèâ òà éîãî êëàñè, îñâ³òíº ñï³ëêóâàííÿ
òà éîãî àñïåêòè ÿê ð³çíîâèäè îáì³íó, ïîë³ìîòè-
âàö³ÿ òà ñôåðè óìîâ ¿¿ ðîçãîðòàííÿ, ÿê³ â ñó-
êóïíîñò³ ñïðè÷èíÿþòü ñòàíîâëåííÿ ïîçèòèâíî-
ãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â).
Â³äòàê ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî, ïî-ïåðøå, ïðå-
çåíòîâàíà ïëàí-êàðòà ì³ñòèòü ïðèíàéìí³ ÷îòèðè
ïðåäìåòè (ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ, îñâ³ò-
íº ñï³ëêóâàííÿ, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, ß-êîíöåïö³ÿ),
à îñòàíí³é ÿâëÿº ñîáîþ ³íòåãðàëüíèé ïðåäìåò
âèùåçàçíà÷åíîãî îá’ºêòà; ïî-äðóãå, âîíà ïîêàçóº,
ÿê ïîòð³áíî ðóõàòèñü, ùîá îá´ðóíòóâàòè êîæåí
³ç öèõ ïðåäìåò³â; ïî-òðåòº, ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü âèçíà÷èòè òó ïîñë³äîâí³ñòü, ó êîòð³é ïîâèíí³
àíàë³çóâàòèñÿ ð³çí³ ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè ìîäåë³;
ïî-÷åòâåðòå, äàº çìîãó îòðèìàòè ñèñòåìó çíàíü,
ùî ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàóêîâîãî ïîøóêó áóëè
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ òà îïèñóâàëè îá’ºêò ó ö³ëîìó;
ïî-ï’ÿòå, âîíà “ÿâëÿº ñîáîþ îñîáëèâå çîáðàæåííÿ
îá’ºêòà, ùî ðîçêëàäåíèé íà íèçêó ïðåäìåò³â” [35,
ñ. 666]. “Ñàìå öþ ñòîðîíó ñïðàâè, ÿê çàóâàæóº
Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèé, – ñóêóïí³ñòü ìîæëèâèõ
ïðåäìåò³â âèâ÷åííÿ ³ ïîñë³äîâí³ñòü ¿õ ðîçãëÿäó
– ïîâèííà ô³êñóâàòè ìåòîäîëîã³÷íà ïëàí-êàðòà
äîñë³äæåííÿ” [Òàì ñàìî, ñ. 665].

Ïîäàëüøèé íàóêîâèé àíàë³ç ðîçïî÷íåìî ³ç
ðîçãëÿäó ïåðøîãî ïðåäìåòà – ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî âïëèâó òà éîãî êëàñ³â, ùî ôóíêö³îíó-
þòü ó â³òàêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³-÷àñ³. Óçàãàëüíå-
íèìè êàòåãîð³ÿìè (íàéá³ëüø óí³âåðñàëüí³ ôóí-
äàìåíòàëüí³ ïîíÿòòÿ) ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî
âïëèâó º â³òàêóëüòóðíèé ïðîñò³ð ³ ÷àñ. ² öå
ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî, àäæå “ïñèõ³÷íå ôîðìó-
ºòüñÿ ó ïðîöåñ³ â³äîáðàæåííÿ òà ³íòåð³îðèçàö³¿
ð³çíèõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ³ìïåðàòèâ³â, ùî

ñòàíîâëÿòü çì³ñòîâó ñïåöèô³êó òèõ ðåàëüíîñòåé
îá’ºêòèâíîãî ñâ³òó (ïðåäìåòíèõ, ñîö³àëüíèõ,
êóëüòóðîëîã³÷íèõ òîùî), ç êîòðèìè âñòóïàº ó
âçàºìîä³þ ³íäèâ³ä ï³ä ÷àñ ñâîãî ëþäñüêîãî
ñòàíîâëåííÿ. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâà ñòðóêòóðà
ïñèõ³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ îñîáè, êîòðà äîñÿãíóëà
â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó, ïî÷èíàº ïåðåëîì-
ëþâàòè ÷åðåç ñåáå óñ³ çîâí³øí³ âïëèâè, à òàêîæ
çä³éñíþâàòè âïëèâ íà âñ³ ð³âí³ ¿¿ ïñèõ³÷íî¿ ðå-
ãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè” [15, ñ. 22].

Ïàðàìåòðè â³òàêóëüòóðíîãî ïðîñòîðó (ö³ë³ñ-
í³ñòü, ñòðóêòóðí³ñòü, àâòîíîìí³ñòü, ñàìîðîçâèò-
êîâ³ñòü) º ñâîºð³äíèìè óìîâàìè, çà ÿêèõ
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåá³ã ôîðì ó÷í³âñüêî¿ àêòèâ-
íîñò³ (ïîâåä³íêà, ä³ÿëüí³ñòü, îñâ³òíÿ â÷èíêîâà
ä³ÿ, ñï³ëêóâàííÿ), ðîçãîðòàþòüñÿ ïîçèö³¿ ³ ñòî-
ñóíêè ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
îñâ³òíüî-ñàìîðåàë³çàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ òà ôîð-
ìóþòüñÿ ïåâí³ íîðìè é ö³ííîñò³. À îâîëîä³ííÿ
ñôåðàìè çì³ñòîâîãî ìîäóëÿ (çíàííÿ, óì³ííÿ,
íîðìè, ö³ííîñò³) â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ÷àñîâ³é
îðãàí³çàö³¿ ïñèõ³êè, ÿêà ôóíêö³îíóº ó ñâ³äî-
ìîñò³ íàñòóïíèê³â ó âèãëÿä³: à) áåçïîñåðåäíüî
(çàêëàäåíèé ó ìåõàí³çì³ âëàñíîãî á³îëîã³÷íîãî
ãîäèííèêà, ÿêèé ïðèðîäíî ëèíå ³ç ìèíóëîãî
äî ìàéáóòíüîãî) ³ á) îïîñåðåäêîâàíî ïåðåæèòèõ
âèì³ð³â ÷àñó ãîëîâíî øëÿõîì âõîäæåííÿ ó
ïîò³ê îñâ³òí³õ ïåðåõîä³â â³ä â³÷íîãî äî ìàé-
áóòíüîãî ÷åðåç òåïåð³øíº ó ìèíóëå (âèíèêàº
çàâäÿêè ³ííîâàö³éíèì ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íèì
çàñîáàì ³ ëîã³ö³ ðîçãîðòàííÿ ð³çíîâèä³â çì³ñòó
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿). Çàçíà÷èìî, ùî â³÷íå
ñóãîëîñíå äóõîâíîñò³-òâîð÷îñò³, ìàéáóòíº –
åòàëîíó ìîðàëüíîñò³, òåïåð³øíº – ñîö³àëüíîñò³,
à ìèíóëå – ðîçóìíîñò³. Ïðèì³òíî, ùî â³òàêóëü-
òóðíèé ïðîñò³ð ³ñíóº ÿê ïåâíà îá’ºêòèâíà ðå-
àëüí³ñòü, à ÷àñ – ïîñòàº ÿê ñóá’ºêòèâíà ä³éñ-
í³ñòü ³ ïîÿñíþº ïîïåðåì³ííó àêòóàë³çàö³þ
îñíîâîïîëîæíèõ “ìîäóñ³â ñóá’ºêòèâíîñò³” [24]
(ñóá’ºêò, îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, óí³-
âåðñóì). Â³äòàê ÷àñ – öå ïîòàºìíèé êëþ÷ äî
ðîçóì³ííÿ ïñèõîäóõîâíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè.

Ìåòîäîëîã³÷íó îñíîâó ïðîñòîðó-÷àñó ñòàíî-
âèòü â³òàêóëüòóðíà ïàðàäèãìà, ñêëàäîâ³ ÿêî¿
(Ä³ì, êîâ³òàëüíà ñï³ëüíîòà, êóëüòóðíå ò³ëî)
çàïðîïîíîâàí³ Á.Â. Ïîïîâèì [23] ³ À.Â. Ôóð-
ìàíîì [31] (äóõîâíà àóðà ñóñï³ëüñòâà – ³íòå-
ãðàëüíà çà õàðàêòåðîì ³ íàéãîëîâí³øà çà ìåòî-
äîëîã³÷íèì ñòàòóñîì). Îñíîâíèìè êàòåãîð³ÿìè
ö³º¿ ïàðàäèãìè º “îñâ³òà”, “ðîçâèòîê”, “êóëü-
òóðà” ³ “æèòòÿ”. Çîêðåìà, Ä³ì ÿê ìåòàôîðà

Î. Ãóìåíþê
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êîâ³òàëüíî¿ áóäåííîñò³ äîñë³äæóºòüñÿ ô³-
ëîñîôàìè ó êîíòåêñò³ êóëüòóðîãåíåçó [26].
Éîãî âåðøèíîþ º ìîâà, ùî ï³äòâåðäæóº Ì.
Ãàéäåããåð òàêèì âèñëîâîì: “Ìîâà – ä³ì áóòòÿ,
áåçä³ì’ÿ – îçíàêà éîãî çàáóòòÿ” [Òàì ñàìî, ñ. 11].
Äîìîì ìîæóòü áóòè ñ³ì’ÿ, øêîëà, âóëèöÿ, åòíîñ,
íàö³ÿ, êóëüòóðà, Çåìëÿ, Âñåñâ³ò, àëå íàé÷àñ-
ò³øå – öå áàòüê³âùèíà, äå êîæåí âèð³ñ ³ ñòàâñÿ ÿê
ãðîìàäÿíèí. Ïðè öüîìó “âàæëèâî íå òå, ç ÿêîãî
ìàòåð³àëó áóäóºòüñÿ ïåðøèé, à òå, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ çì³öíþâàëüíèõ çâ’ÿçê³â ôîðìóºòüñÿ. Ä³ì
ìîæå áóòè ïîáóäîâàíèé ò³ëüêè ëþáîâ’þ” [18, ñ.
40]. Òîìó çàçíà÷åíà ïàðàäèãìà ðîçøèðþº ïîëå
âäîñêîíàëåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ â³òàêóëüòóðíîãî
ïðîñòîðó-÷àñó øêîëè ÿê Äîìó êóëüòóðîòâîðåííÿ.

Çàçíà÷èìî, ùî íå ïñèõ³êà ñóêóïíîñò³ îñîáèí
ïîðîäæóâàëà ñèìâîë³÷í³ ä³¿, ìîâó, ñâ³äîì³ñòü,
à òðóäîâèé öèêë îëþäíþâàâ, çãóðòîâóâàâ, âè-
õîâóâàâ ³ íàâ³òü “îñìèñëþâàâ” æèòòÿ. Àäæå â
ãóðòîâèõ àêòàõ îëþäíþâàëîñÿ îñòàííº ÷åðåç
êóëüì³íàö³éí³ ìîìåíòè íåðâîâîãî ïåðåíàïðó-
æåííÿ, åéôîð³¿, çàíóðåííÿ â ³íøèé ïñèõ³÷íèé
ñâ³ò, òîáòî ó ñòàí ìåæîâèõ òðàíñïåðñîíàëüíèõ
ïåðåæèâàíü. Ó òàêèé ñïîñ³á íàðîäæóâàëèñÿ
ëþäñüê³ ïåðøîñìèñëè “Ìè”, “Ðàçîì”, “Í³õòî
³íøèé” òîùî. Òàê ôîðìóºòüñÿ êîâ³òàëüíà ñï³ëü-
íîòà é êóëüòóðíå ò³ëî çàãàëó, âèíèêàº íå ëèøå
ß-ñâ³äîì³ñòü, à é Ìè-ñâ³äîì³ñòü [30, ñ. 49].

Ðåàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ âêàçàíèõ ñêëàäî-
âèõ-ìîäóñ³â â³òàêóëüòóðíî¿ ïàðàäèãìè ñòàº
ìîæëèâèì çàâäÿêè íàÿâíîñò³ êëàñ³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó. Îñîáëèâà ðîëü íàëå-
æèòü íîðìàòèâíî-îñîáèñò³ñíîìó âçàºìîâïëèâî-
â³, êîòðèé ÷åðåç êîëåêòèâíî-íîðìàòèâíó
ä³ÿëüí³ñòü (“Ìè-ç³áðàííÿ”) ì³æ â÷èòåëåì ³
ó÷íÿìè ñïðèÿº òâîðåííþ ñåáå, âèðîáëåííþ
ñâ³òîãëÿäíèõ îð³ºíòèð³â é óòâåðäæåííþ ãðóïî-
âèõ ñòàòóñ³â. Îòîæ, ö³ëêîì ñëóøíî, ùî ïîíÿòòÿ
îñîáèñòîñò³  áóäå ïîðîæí³ì, ÿêùî âîíî íå
êîðåëþâàòèìå ç êîíêðåòíèì êóëüòóðíèì ò³ëîì,
êîòðå ôîðìóº íå ò³ëüêè ïðàêòè÷íèé ðîçóì, à
é ëþäñüêó ïñèõ³êó, çäàòí³ñòü äî ìèñëåííºâîãî,
àáî ðåôëåêñèâíîãî ñïðèéìàííÿ ñåáå, òà åêîíî-
ì³÷íîãî äîâê³ëëÿ [23, ñ. 44, 45].

Äóõîâíà àóðà ñóñï³ëüñòâà, – ÿê çàçíà÷àº
À.Â. Ôóðìàí, – öå âíóòð³øíº íàïîâíåííÿ
ñîö³àëüíîãî æèòòÿ íàö³¿ äóõîâíèìè ñòàíàìè
ñàìîî÷èùåííÿ, ïîçèòèâíî¿ â³ðè, ³ñòîðè÷íîãî
ñàìîñòâåðäæåííÿ ³ ö³ëåïîêëàäàííÿ íà òë³ ïåðå-
âàæàííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî íàä á³îëîã³÷íèì.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðèíöèïó êâàòåðíîñò³, çà
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè äóõîâí³ñòü

òâîðèòüñÿ ó êîíòåêñò³ â³òàêóëüòóðíîãî áóòòÿ
ó÷íÿ-óí³âåðñóìà çà òàêèìè ð³âíÿìè ÿê: à) ïðî-
äóêò æèòòºä³ÿëüíîñò³, êîòðèé çáàãà÷óº â÷èíêî-
âèé äîñâ³ä ß-ðåàëüíîãî; á) äæåðåëî âèíèêíåííÿ
äóõîâíî-ñåíñîâèõ ñòàí³â – ãëèáèí ß-íåñâ³äîìîãî;
â) ïñèõîôîðìà ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿
ó ñôåð³ ß-³äåàëüíîãî; ã) ï³ä´ðóíòÿ â³ðè, êîòðå
ïðîäóêóº àáñîëþò ß-äóõîâíîãî. Òîä³ ³ííîâà-
ö³éíå âåäåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó äàº çìîãó
êîæíîìó íà äóõîâíî-åñòåòè÷íîìó åòàï³, çàâäÿ-
êè ìîäåëþâàííþ ñèòóàö³é ñàìîáóòíüîãî òâî-
ðåííÿ ³ ïðîäóêòèâíîãî ôàíòàçóâàííÿ, ðîçøèðþ-
âàòè âíóòð³øí³ ãîðèçîíòè äóõîâíîãî ñàìîâäîñ-
êîíàëåííÿ é ó òàêèé ñïîñ³á ðåàë³çóâàòè âñå òå
êðàùå, ùî çàêëàäåíå â îñîá³ â³ä ëþäñüêî¿ ïðè-
ðîäè. À äóõîâíî-óí³âåðñóìíèé êëàñ âïëèâó ñòâî-
ðþº çîð³ºíòîâàíèé â³òàêóëüòóðíèé ïðîñò³ð áåç-
ïåðåðâíî¿ ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ (âè-
êëàäà÷à) ³ ó÷í³â (ñòóäåíò³â) ÿê îñíîâè ¿õíüî¿
ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âíàñë³äîê òàêî¿
øê³ëüíî¿ àóðè äóõîâíîãî ñàìîòâîðåííÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ “ðåàë³çàö³ÿ ìíîæèííèõ “ß” ó ïðîñ-
òîð³ êîâ³òàëüíîãî “Ìè” é óòâîðþºòüñÿ ëîêà-
ë³çîâàíèé îñåðåäîê àóðè ñóñï³ëüñòâà” [30, ñ. 51].

Äëÿ òîãî ùîá ³íòåãðóâàòè â îäíó ö³ë³ñí³ñòü
çíàííÿ ïðî îá’ºêò ï³çíàííÿ (ó íàøîìó âèïàäêó
– öå ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ³ éîãî
ñêëàäîâ³ [6]), ñòâîðåíî ìîäåë³-êîíô³ãóðàòîðè
ð³çíîâèä³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó
(íàïðèêëàä, äèâ. 9, ðîçä³ë 3, ñ. 160, 175 ³ ò. ä.),
ÿê³ ôðàãìåíòàðíî îïèñóþòü öåé îá’ºêò. Çî-
êðåìà, ó íèõ îá’ºäíóþòüñÿ òàê³ ð³çíîìàí³òí³
òåîðåòè÷í³ çíàííÿ: à) ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà
êîíöåïö³ÿ îðãêë³ìàòó Â.Ï. Êàçì³ðåíêà (ãîëîâ-
íî ïàðàìåòð ïðîñòîðó òà éîãî âëàñòèâîñò³: ö³-
ë³ñí³ñòü, ñòðóêòóðí³ñòü ³ ò. ³í.), á) öèêëî¿äíà
ìîäåëü ïåðåæèâàííÿ ÷àñó Á.É. Öóêàíîâà
(ïåðåâàæíî âëàñòèâîñò³ ñóá’ºêòèâíîãî ÷àñó –
ìèíóëå, òåïåð³øíº, ìàéáóòíº ³ â³÷íå), â) â³òà-
êóëüòóðíà ïàðàäèãìà ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ À.Â. Ôóðìàíà ó ¿¿ öåíòðàëüí³é
ëàíö³ – ìîäåë³ ïîâíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî öèêëó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó, ã) â³äîì³
ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåïòè àñïåêò³â ñï³ëêóâàííÿ,
ìåòîä³â ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó, ä) ïñèõîëîã³÷-
íà êîíöåïö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ Â.Í. Êîëåñíè-
êîâà òîùî. Âíàñë³äîê ñèñòåìàòèçàö³¿ öèõ çíàíü
âèíèêàº îäíå íàäñêëàäíå òåîðåòè÷íå çíàííÿ
ïðî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ òà éîãî êëàñè,
ùî ñïðè÷èíþþòü ñòàíîâëåííÿ ó÷í³â ÿê: à) ãðó-
ïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá’ºêò³â îñâ³òíüî¿ ïî-
âåä³íêè, á) îñîáèñòîñòåé îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³,

Î. Ãóìåíþê
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â) ³íäèâ³äóàëüíîñòåé îñâ³òí³õ â÷èíêîâèõ ä³é
òà ã) óí³âåðñóì³â ïñèõîäóõîâíîãî ä³ÿííÿ [äèâ.
äåò. 9, ñ. 158–253]. Âîäíî÷àñ âîíè (êëàñè)
÷àñòêîâî îïèñóþòü îá’ºêò ï³çíàííÿ ³ êîíêðåòè-
çóþòü ïðåäìåò ó òàê³é íîâ³é îðãàí³çîâàíîñò³:
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ òà ð³çíîâèäè
éîãî êëàñ³â (ï³çíàâàëüíî-ñóá’ºêòíèé, íîðìà-
òèâíî-îñîáèñò³ñíèé, ö³íí³ñíî-³íäèâ³äóàëüí³ñ-
íèé, äóõîâíî-óí³âåðñóìíèé).

Çã³äíî ç ïðîïîíîâàíîþ ïëàí-êàðòîþ äîñë³ä-
æåííÿ ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó ïî-
äàëüøèé àíàë³ç äîö³ëüíî ðîçïî÷àòè ³ç äðóãîãî
ïðåäìåòà – îñâ³òíüîãî ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå ìàº
ñâîþ ïëàí-êàðòó [7, ñ. 80]. Êð³ì òîãî, çàçíà÷å-
íèé ïðåäìåò ùå é óòðèìóº ìîäåë³-êîíô³ãó-
ðàòîðè [7, ñ. 83, 88], ùî ³íòåãðóþòü ó ñîá³
ð³çí³ çíàííÿ íå ò³ëüêè ïðî îñâ³òíº ñï³ëêóâàííÿ,
à é ÷àñòêîâî ïðî ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé
êë³ìàò. Çîêðåìà, äî íèõ íàëåæàòü: à) êîíöåï-
ö³ÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè ñï³ëêó-
âàííÿ (Ã.Ì. Àíäðººâà, Ì.Í. Êîðíºâ, À.Á. Êî-
âàëåíêî, Ë.Å. Îðáàí-Ëåìáðèê), á) ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íà òåîð³ÿ îðãàí³çàö³¿ Â.Ï. Êàçì³-
ðåíêà (ãîëîâíî ïàðàìåòð ³íôîðìàö³éíî-ä³-
ëîâîãî îáì³íó), â) òåîð³ÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
À.Â. Ôóðìàíà, ã) åëåìåíòè êîìóí³êàòèâíîãî ïðî-
öåñó Ã. Ëàññóåëà (ó âèãëÿä³ çàïèòàíü), ä) ïñè-
õîëîã³÷íèé àíàë³ç ð³çíîìàí³òíèõ ñòðóêòóð ì³æ-
îñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ Ì. Âåáåðà, Ï. Ñîðîê³íà,
Ò. Ïàðñîíñà, ß. Ùåïàíñüêîãî, Â. Ïàíôºðîâà,
Å. Áåðíà, Ï. ªðøîâà, Î. Ëåîíòüºâà, Äæ. Ì³äà,
Ë. Óìàíñüêîãî, Í. Êàçàðèíîâî¿ òà ³í., å) ïñèõîëî-
ã³÷íà êîíöåïö³ÿ ïîøóêó ñìèñëó æèòòÿ Â. Ôðàíê-
ëà òîùî. Ó ðåçóëüòàò³ ñòâîðåííÿ ìîäåëåé-
êîíô³ãóðàòîð³â: à) êîìóí³êàòèâíî¿ ì³æñóá’ºêò-
íî¿ âçàºìîä³¿, ÿêà ïîºäíóºòüñÿ ³ç ³íôîðìàö³é-
íèì îáì³íîì, á) ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ³íòåðàêö³¿,
êîòðà ³íòåãðóºòüñÿ ³ç ä³ëîâèì, â) ì³æ³íäèâ³äó-
àëüí³ñíî¿ ïåðöåïö³¿, ÿêà âçàºìîïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç
ïñèõîñìèñëîâèì ³ ã) ñïîíòàííî-³íòó¿òèâíî¿ âçà-
ºìîä³¿, êîòðà íàïîâíþº âçàºìèíè ñàìîñåíñîâèì
îáì³íîì, îòðèìóºìî îäíå ñèñòåìàòèçîâàíå
òåîðåòè÷íå çíàííÿ ïðî îñâ³òíº ñï³ëêóâàííÿ
òà éîãî àñïåêòè ÿê ð³çíîâèäè îáì³íó. Âîäíîðàç
ïåðøèé – âèêîíóº ôóíêö³þ çíÿòòÿ îñâ³òí³õ
ñóïåðå÷íîñòåé (çà éîãî äîïîìîãîþ ó÷àñíèêè
íàâ÷àííÿ ðîçóì³þòü, ùî áåç ´ðóíòîâíîãî ïðî-
öåñó îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè âîíè íå çìîæóòü
íàëåæíî ôóíêö³îíóâàòè íà íàñòóïíèõ ïåð³îäàõ
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî öèêëó), íàäàº çíà÷åíü
³ ñìèñë³â ïîâåä³íêîâ³é àêòèâíîñò³ êîæíîãî, à
òîìó âèíèêàº îïåðóâàííÿ çíàííÿìè ÿê ñîö³àëü-

íèìè åòàëîíàìè ñï³ëêóâàííÿ. Äðóãèé (³íòåð-
àêòèâíèé) – ïðîäóêóº ä³ëîâèé îáì³í, ðåãóëþº
îðãàí³çàö³þ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â, à
â³äòàê âçàºìîçáàãà÷óº ¿õ ÿê ñï³âä³ÿ÷³â ³ âîäíî-
÷àñ ÿê ñï³âðîçìîâíèê³â. Ïåðöåïòèâíèé (òðåò³é)
àñïåêò äàº çìîãó ï³çíàòè îäèí îäíîãî, ñìèñëîâî
ñàìîñòâåðäèòèñÿ ÷åðåç â÷èíêîâ³ ä³¿ é ó òàêèé
ñïîñ³á âèêîíóº ôóíêö³þ âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ
íèìè. Ñïîíòàííî-³íòó¿òèâíèé – ñïðèÿº ñàìîðîç-
âèòêó, ñàìîðîçóì³ííþ çà äîïîìîãîþ âèáîðó îäí³º¿
³ç ïñèõîäóõîâíèõ ôîðì. Çàçíà÷åí³ àñïåêòè
îñâ³òíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ÷åðåç ïðîöåñ êîíô³ãóðó-
âàííÿ, çíîâó æ òàêè, ôðàãìåíòàðíî îá´ðóíòîâóþòü
³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ó çâ’ÿçêó ³ç
íàÿâí³ñòþ ³íøèõ éîãî (êë³ìàòó) ïðåäìåò³â.

Âè÷ëåíåííÿ òðåòüîãî ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ –
ïîë³ìîòèâàö³¿ – ïîòðåáóº òàêîæ îêðåìîãî
ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó. Ó ïðîöåñ³ ñèíòåçó òàêèõ
òåîðåòè÷íèõ çíàíü: à) ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿
óñòàíîâêè Ä.Í. Óçíàäçå, çã³äíî ç ÿêîþ ³ñíóº
ñò³ëüêè ôîðì ïîâåä³íêè ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿
ä³ÿëüíîñò³, ñê³ëüêè ìîòèâ³â, ÿê³ íàäàþòü ëþäñü-
ê³é àêòèâíîñò³ ñóòíîñò³ òà çíà÷åííÿ, ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîñò³ òà ñìèñëó, á) ïñèõîëîã³÷íî¿ êîíöåï-
ö³¿ ïîë³ìîòèâàö³¿ ïîâåä³íêè ².Â. ²ìåäàäçå, ùî
ðîçìåæîâóº ïîë³ïîòðåáè ³ ïîë³ìîòèâàö³þ ÿê
ð³çí³ ïñèõîëîã³÷í³ ôåíîìåíè: ó ïåðøîìó íàÿâ-
í³ñòü ïðåäìåòà áàæàííÿ ñïðè÷èíþº ïîâåä³íêîâ³
îïåðàö³¿ òà ä³¿, ó äðóãîìó ïîë³ïîòðåáîâå äæå-
ðåëî º çàñàäîþ óòâîðåííÿ ê³ëüêîõ ä³ÿëüíîñòåé,
äå êîæí³é â³äïîâ³äàº ñâ³é ìîòèâ, â) ïñèõîëîã³÷-
íîãî àíàë³çó æèòòºâèõ ñèòóàö³é Ô.Å. Âàñèëþ-
êà, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî âèîêðåìëåíèé ñòàí ïîë³-
ìîòèâàö³¿ ÿê óí³êàëüíîãî íàäñêëàäíîãî ôåíî-
ìåíà, êîòðèé çàëåæèòü â³ä òèïó æèòòºâîãî ñâ³òó
îñîáè, êîíêðåòíî¿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ (ñòðåñ,
ôðóñòðàö³ÿ, êîíôë³êò, êðèçà), â ÿê³é âîíà
ïåðåáóâàº, òà â³ä ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ, ã) ñôåð-
óìîâ ïîë³ìîòèâàö³¿ Â.Ï. Êàçì³ðåíêà – îðãà-
í³çàö³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ìîòèâàö³¿ (àêòèâ³çóº
òâîð÷èé ïîòåíö³àë òîùî), îðãàí³çàö³éíî-
³íñòèòóö³éíî¿ ìîòèâàö³¿ (ñï³âðîá³òíèöòâî, ñï³â-
ïåðåæèâàííÿ, âçàºìîäîïîìîãà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
âëàäà), ìîòèâàö³¿ îðãàí³çàö³éíîãî ìåíòàë³òåòó
(åòí³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü, ïðåñòèæ, ñåíñ æèòòÿ),
ä) òåîð³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ À.Â. Ôóðìàíà,
ùî âò³ëåí³ ó ìîäåëü-êîíô³ãóðàòîð [äèâ. 8],
âèíèêëî îäíå ñêëàäíå òåîðåòè÷íå çíàííÿ ïðî
ïîë³ìîòèâàö³þ ÿê ôîðìó àêòèâ³çàö³¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ³ ó÷í³â òà ñôåðè óìîâ
¿¿ ðîçãîðòàííÿ(ï³çíàâàëüíà, ïðàêòè÷íà, ìåí-
òàëüíà, ìîòèâàö³ÿ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, äèâ.
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ïëàí-êàðòó ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³-
ìàòó).

×åòâåðòèì, ³íòåãðàëüíèì, ïðåäìåòîì äîñë³ä-
æåííÿ öüîãî îá’ºêòà º ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíà
ß-êîíöåïö³ÿ ó÷àñíèê³â ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿.
Âîíà ðîçâèâàºòüñÿ é óòâåðäæóºòüñÿ ó ¿õíüîìó
âíóòð³øíüîìó ñâ³ò³ âíàñë³äîê ä³¿ òðüîõ ïîïå-
ðåäí³õ çàçíà÷åíèõ ñêëàäîâèõ ³ííîâàö³éíî-ïñè-
õîëîã³÷íîãî êë³ìàòó. Ïðàâîì³ðí³ñòü ôóíêö³î-
íóâàííÿ ÷îòèðüîõ ïðåäìåò³â, äå îäèí çàéìàº
âàæëèâå ïîëîæåííÿ, ïåðåãóêóºòüñÿ ³ç þíã³-
àíñüêèì  ïðèíöèïîì êâàòåðíîñò³. “Êâàòåðí³ñòü
Þíã ðîçóì³â ÿê óí³âåðñàëüíèé àðõåòèï, ëî-
ã³÷íó ïåðåäóìîâó áóäü-ÿêîãî ö³ë³ñíîãî ñóä-
æåííÿ. Íàïðèêëàä, ùîá îïèñàòè ãîðèçîíò ÿê
ö³ëå, ïîòð³áíî çãàäàòè ÷îòèðè ñòîðîíè ñâ³òó...
×îòèðè åëåìåíòè òðàïëÿþòüñÿ âñþäè, ³ íàñàì-
ïåðåä ó ëþäñüêèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³ÿõ: â³ä-
÷óòòÿ (ñåíñîðèêà), ìèñëåííÿ (ëîã³êà), ïî÷óòòÿ
(åòèêà, åìîö³¿), ³íòó¿ö³ÿ (àïð³îðíå çíàííÿ)...
Êâàòåðí³ñòü ... ìàº ñòðóêòóðó 3+1, ó ÿê³é îäèí
ç åëåìåíò³â çàéìàº îñîáëèâå ïîëîæåííÿ àáî
ìàº ïîð³âíÿíî ³íøó ïðèðîäó... Ñàìå ÷åòâåðòèé,
äîïîâíþþ÷è òèõ òðüîõ, ðîáèòü ¿õ ÷èìîñü ºäè-
íèì, ñèìâîë³çóþ÷è Óí³âåðñóì” [11, ñ. 36–38].
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî, ïåðøèõ òðè ïðåäìåòè ôîð-
ìóþòü çîâí³øíüî-âíóòð³øí³é êîíòóð ïñèõ³÷íî¿
ðåãóëÿö³¿ ó÷í³â, à îñòàíí³é – ÿâëÿº ñîáîþ ñóòî
âíóòð³øíº ÿäðî ¿õ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ó ö³ë³ñíîìó
ôóíêö³îíàëüíîìó öèêë³ íàâ÷àëüíîãî ìîäóëÿ.
Êð³ì òîãî, ß-êîíöåïö³ÿ öåíòðóºòüñÿ ÿê âíóò-
ð³øíº “çíÿòòÿ” òðüîõ ïîïåðåäí³õ ïðåäìåò³â ó
òàêèé ñïîñ³á, ùî ï³äí³ìàº íà á³ëüø âèñîêèé
ð³âåíü çàãàëüíå ðîçóì³ííÿ îá’ºêòà – ôåíîìåíà
³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó. Îñòàíí³é
ñïðèÿº íå ò³ëüêè ïîïåðåì³ííîìó ïåðåá³ãó
“îáðàç³â ñóá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³” [24] (ñóá’ºêò,
îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, óí³âåðñóì), íà-
áóòòÿ íàñòóïíèêàìè ñîö³îêóëüòóðíîãî äîñâ³äó
÷åðåç ï³çíàâàëüíî-ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïðè-
÷åòíîñò³ äî öèêë³â êóëüòóðîòâîðåííÿ (íîðìî-
òâîðåííÿ, ñìèñëîòâîðåííÿ, ñåíñîòâîðåííÿ),
ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â äî íîðìîòâîð÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³, çä³éñíåííÿ îñâ³òí³õ â÷èíêîâèõ ä³é, à é
ç’ÿâ³ ñèñòåìè ïîçèòèâíèõ ñàìîóÿâëåíü êîæ-
íîãî, ÿê³ ôîðìîâò³ëþþòüñÿ ó ôåíîìåí ß-êîí-
öåïö³¿. Âîíà º íå ëèøå öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ
ñàìîñâ³äîìîñò³ íàñòóïíèê³â, à é âàæëèâèì ÷èí-
íèêîì ñïðè÷èíåííÿ ¿õí³õ îñâ³òí³õ ôîðì àêòèâ-
íîñò³, òîáòî òàêèì âíóòð³øí³ì óòâîðåííÿì,
êîòðå îïîñåðåäêîâóº ó÷í³âñüêó ïîçèö³þ, íàá³ð
ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ñòàòóñ òîùî. Çàãàëîì ñòàíîâ-

ëåííÿ ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿ äîïî-
ìàãàº ó÷àñíèêàì ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ âèçíà-
÷èòèñÿ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ùîäî çä³éñíåííÿ
â÷èíêîâèõ ä³é, ³äåíòèô³êóâàòèñÿ ³ç ñâîºþ ãðó-
ïîþ, äîñÿãíóòè ñàìîîòîòîæíåííÿ, îö³íèòè ñâî¿
òà ³íøèõ äîñÿãíåííÿ, à â³äòàê ñïðèÿº ïîâíî-
ôóíêö³îíàëüíîìó ñàìîóòâåðäæåííþ.

Ñòâîðåíà ìîäåëü-êîíô³ãóðàòîð íà ïðåäìåò
ðîçãîðòàííÿ ³ âçàºìîäîïîâíåííÿ êîìïîíåíò³â
ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿ ñèíòåçóº
ð³çíîìàí³òí³ çíàííÿ ïðî îá’ºêò äîñë³äæåííÿ
[10, ñ. 144], à ñàìå: à) ñòðóêòóðíó ìîäåëü
ãëîáàëüíî¿ ß-êîíöåïö³¿ Ð. Áåðíñà, á) ô³ëî-
ñîôñüêî-ïñèõîëîã³÷íó òåîð³þ â÷èíêó Â.À. Ðî-
ìåíöÿ, Â.Î. Òàòåíêà, Ò.Ì. Òèòàðåíêî, ².Ï. Ìà-
íîõè, Ï.À. Ì’ÿñî¿äà, â) äèñïîçèö³éíó òåîð³þ
îñîáèñòîñò³ Â.À. ßäîâà, ã) òåîðåòèêî-åìï³ðè÷í³
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìàòèêè ß-ñõåì Ï. Ëåâ³ñê³,
Õ. Ìàðêóñ, Ï. Íóð³óñà, ä) ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íó òåîð³þ îðãàí³çàö³¿ Â.Ï. Êàçì³ðåíêà, å) êîí-
öåïö³þ ö³ë³ñíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî öèêëó ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó ó âçàºìîäîïîâ-
íåíí³ ÷îòèðüîõ ïåð³îä³â îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
À.Â. Ôóðìàíà, º) àâòîðñüêó òåîðåòè÷íó ìîäåëü
ñêëàäîâèõ ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³-
ìàòó. Âîíà (ìîäåëü) äàº çìîãó ñòâåðäæóâàòè,
ùî ó ï³äñóìêó âèíèêàº ñóêóïíå òåîðåòè÷íå
çíàííÿ ïðî ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíó ß-êîíöåï-
ö³þ ó÷àñíèê³â ³ííîâàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ òà ¿¿ ñòðóê-
òóðí³ êîìïîíåíòè (êîãí³òèâíèé, åìîö³éíî-
îö³íêîâèé, â÷èíêîâî-êðåàòèâíèé, ñïîíòàííî-
äóõîâíèé) ³ ¿õ ìîäàëüíîñò³ (ß-ðåàëüíå, ß-³í-
ôîðìàö³éíå, ß-ñâ³äîìå, ß-³äåàëüíå, ß-íîðìà-
òèâíî-ðåôëåêñèâíå, ß-ï³äñâ³äîìå, ß-ö³íí³ñíî-
ðåôëåêñèâíå, ß-íàäñâ³äîìå, ß-íåñâ³äîìå,
àáñîëþò ß-äóõîâíîãî) (äèâ. äåòàëüíî ìåòîäî-
ëîã³÷íó ïëàí-êàðòó). Âîäíîðàç òàêèé ïîä³ë º
óìîâíèì, òîìó ùî ó ðåàëüíîìó ïñèõîäóõîâ-
íîìó áóòò³ îñîáè íàçâàí³ êîìïîíåíòè ñèíåð-
ã³éíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³.

Óòâåðäæåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ðîçâèòêîâèõ
ïðîöåñ³â ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ãàðìîí³çàö³ÿ
ì³æîñîáèñò³ñíèõ, ì³æãðóïîâèõ â³äíîñèí ó ñî-
ö³óì³ íåìîæëèâ³ áåç ïîäàëüøîãî ââåäåííÿ ³í-
íîâàö³é ó çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè. Ñïðîìîæí³ñòü
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ àêòèâíî âïëèâàòè íà
íàâêîëèøí³é ñâ³ò ³ ìàêñèìàëüíî ðåàë³çóâàòè
ïðèðîäíèé ïîòåíö³àë ùîäî âëàñíîãî êóëüòóð-
íîãî çðîñòàííÿ çàáåçïå÷óº ìîäóëüíî-ðîçâèâàëü-
íà ñèñòåìà îñâ³òè À.Â. Ôóðìàíà [33], ùî ôóíê-
ö³îíóº çà çàêîíàìè ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
êë³ìàòó. ̄ ¿ òåõíîëîã³ÿ ââåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âè-

Î. Ãóìåíþê
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õîâíîãî ïðîöåñó äàº çìîãó êîæíîìó ó÷àñíèêó
ðîçâèâàëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ îâîëî-
ä³âàòè íå ëèøå çíàííÿìè, óì³ííÿìè, íàâè÷-
êàìè, à é ôîðìóº ñîö³àëüí³ íîðìè æèòòÿ
(âçàºìîäîïîìîãà, ãðîìàäÿíñüêà ñâ³äîì³ñòü,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ì³æåòí³÷íà ïîâàãà òà ³í.),
ñïðèÿº ïðèâëàñíåííþ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³í-
íîñòåé (³äåàëè, ââ³ðóâàííÿ, óñòðåìë³ííÿ,
ñâ³òîãëÿäí³ ïðîãðàìè, ïðàãíåííÿ òîùî), êîòð³
äîïîìàãàþòü ðîçáóäîâóâàòè ãóìàííå, ïðàâîâå
òà äåìîêðàòè÷íå ñóñï³ëüñòâî. Ö³ë³ñíèé ìîäóëü-
íî-ðîçâèâàëüíèé öèêë, ïîñë³äîâíî íàïîâíþ-
þ÷è ð³çíèì ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèì çì³ñòîì
åòàïè íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-îñâ³òíüîãî ïðîöåñó,
ñòâîðþº îñîáëèâå – ó ñòðóêòóðíîìó ³ äèíàì³÷-
íîìó âò³ëåííÿõ – îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, äå ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ áàãàòîâåêòîðíà ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî¿
àêòèâíîñò³ â÷èòåëÿ òà ó÷í³â ó ¿õí³é ñï³âä³ÿëüíîñò³.

²ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ñòîñó-
ºòüñÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó øêîëè ÿê îêðåìîãî
³íñòèòóòó ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà (òðàíñëþº
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèé äîñâ³ä â³ä ïîêîë³ííÿ äî
ïîêîë³ííÿ ³ â³äïîâ³äíî ðîçâèâàº óñ³õ ó÷àñíè-
ê³â). Æèòòºä³ÿëüí³ñòü öüîãî ³íñòèòóòó îðãàí³-
çîâóºòüñÿ ðèòì³÷íî ÿê âçàºìîäîïîâíåííÿ ð³çíèõ
öèêë³â – îðãóïðàâë³íñüêîãî (ðîçêëàä çàíÿòü),
íàâ÷àëüíîãî (ïîøóêîâà ï³çíàâàëüíà àêòèâí³ñòü
øêîëÿð³â, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà îâîëîä³ííÿ íèìè
íàóêîâèìè çíàííÿìè ³ äîñâ³äîì), âèõîâíîãî
(ïðèâëàñíåííÿ ñîö³àëüíî-ãðóïîâèõ íîðì ÷åðåç
ñèñòåìó ñòàâëåíü, îö³íîê, âçàºìîä³é), îñâ³òíüîãî
(çáàãà÷åííÿ ñâ³òîãëÿäó ó÷í³â ö³ííîñòÿìè ³
ââ³ðóâàííÿìè øëÿõîì äîëó÷åííÿ äî êóëüòóðíèõ
çäîáóòê³â íàö³¿ òà ëþäñòâà), ñàìîðåàë³çàö³éíîãî
(ñàìîñòàíîâëåííÿ êîæíîãî ÿê âíóòð³øíüî
êóëüòóðíî¿ ëþäèíè ³ ñâ³äîìîãî ãðîìàäÿíèíà).

Áàãàòî â³äîìèõ ó÷åíèõ (Ê.Ê. Ïëàòîíîâ,
Á.Ä. Ïàðèã³í, À.Í. Ëóòîøê³í, Â.². Àíòîíþê,
Î.². Çîòîâà, ª.Â. Øîðîõîâà, Â.Â. Áîéêî, À.Ã. Êî-
âàëüîâ, Â.Í. Ïàíôåðîâ, ².². Âàñèëüºâà, Â.Þ. Êðè-
ëîâ, Â.Ï. Êóçíºöîâ, À.Ë. Ñâåíöèöüêèé, Â.Ï. Êàç-
ì³ðåíêî òà ³í.) ïðèä³ëÿëè óâàãó âèâ÷åííþ ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî êë³-
ìàò³â [1; 3; 13; 22]. Çäåá³ëüøîãî àâòîðè âèçíà-
÷àþòü ïåðøèé ÿê ñóñï³ëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ôå-
íîìåí, êîòðèé îðãàí³çóºòüñÿ ÷åðåç ì³æîñîáèñ-
ò³ñí³ â³äíîñèíè ó ìàë³é ãðóï³. Äðóãèé – õà-
ðàêòåðèçóþòü ÿê òîé, ùî â³äîáðàæàº ñòðóê-
òóðí³ é äèíàì³÷í³ âëàñòèâîñò³ îðãàí³çàö³éíîãî
ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó âèíèêàº ðåàë³çàö³ÿ ñîö³-
àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ëþäåé, êîòð³ ïîºäíàí³ ºäèíè-
ìè ö³ëÿìè ä³ÿëüíîñò³ é îá’ºäíàí³ ó âåëèê³ ãðóïè.

Íà íàøó äóìêó, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
åêñïåðèìåíò ç ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ-
÷àííÿ ï³äòâåðäèâ íàÿâí³ñòü ñâîºð³äíîãî âçàºìî-
äîïîâíåííÿ îáîõ âèùåçãàäàíèõ êë³ìàò³â. Ìè
íàçâàëè öåé ôåíîìåí “³ííîâàö³éíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèé êë³ìàò” [6]. Ó ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüí³é ñèñòåì³ â³í ðåàë³çóº íå ò³ëüêè ì³æîñî-
áèñò³ñíó àêòèâí³ñòü ó÷èòåëÿ ³ ó÷í³â, à é äèíà-
ì³÷í³ âëàñòèâîñò³ îðãïåäàãîã³÷íîãî äîâê³ëëÿ
(íàïðèêëàä, ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà òåõíîëîã³ÿ
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ùî ç äîïîìîãîþ ðîçêëàäó
çàíÿòü óíîðìîâóº âçàºìèíè ì³æ ó÷í³âñüêèìè
ãðóïàìè, ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâîì, äèðåêö³ºþ
øêîëè òà ð³çíèìè â³êîâèìè êàòåãîð³ÿìè øêî-
ëÿð³â). Çàâäÿêè öüîìó âèíèêàþòü ïñèõîñîö³-
àëüí³ ïðîöåñè, êîòð³ ³íòåãðóþòü ³ êîîðäèíóþòü
ñï³ëüíó îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü íàñòàâíèêà, íàñ-
òóïíèê³â òà êåð³âíèöòâà çàãàëîì.

Çàëó÷åííÿ íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â ³ ïåäàãîã³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äàº
çìîãó âäîñêîíàëþâàòè é îíîâëþâàòè ÿê òåîðå-
òè÷í³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàóêè (íàïðèêëàä,
òåîð³ÿ, êîíöåïö³ÿ, ìîäåëü), òàê ³ ïðàêòèêó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. ²ííîâàö³ÿ (àíãë.
innovation – íîâèçíà, íîâîââåäåííÿ) çà ñâî¿ì
çì³ñòîì ñòîñóºòüñÿ òàêèõ ïåðåì³í, ùî “ñóïðî-
âîäæóþòüñÿ çì³íàìè ó ñïîñîá³ ä³ÿëüíîñò³,
ñòèë³ ìèñëåííÿ” [21, ñ. 1] òîùî; “ïðîöåñ
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é, ùî ïîêëèêàí³
ï³äâèùóâàòè ïðîäóêòèâí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (íàïðèêëàä, òðóäîâî¿, íàâ÷àëüíî¿) òà
âïëèâàòè íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ â³äíîñèíè
ó òèõ ñîö³àëüíèõ ãðóïàõ, ÿê³ çä³éñíþþòü öåé
ïðîöåñ ³ â êîòðèõ ö³ ³ííîâàö³¿ ôóíêö³îíóþòü”
[16, ñ. 145]. Êð³ì òîãî, âîíà º “âàæëèâîþ âëàñ-
òèâ³ñòþ ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿, êóëüòóðíî¿
òâîð÷îñò³ òà ïðîãðåñó” [25, ñ. 22]. Âàðòî çàóâà-
æèòè, ùî “ïîòðåáà â íàóêîâîìó çàáåçïå÷åíí³
ïðîöåñíèõ çì³í áóëà óñâ³äîìëåíà ó ñôåð³ åêî-
íîì³êè. Çðîñòàþ÷à êîíêóðåíö³ÿ ì³æ ô³ðìàìè
âèìàãàëà ³íòåíñèô³êóâàòè öèêëè ¿õ îíîâëåííÿ,
ùîá îòðèìàòè ïåðåâàãè ó êîíêóðåíòí³é áîðîòü-
á³. Òàê çàðîäèëàñÿ íàóêîâà äèñöèïë³íà “³ííî-
âàòèêà” [20, ñ. 12]. ¯¿ ôóíäàòîðàìè ââàæàþòü
í³ìåöüêèõ ó÷åíèõ Â. Çîìáàðòà ³ Â. Ìåò÷åðë³õà
òà àâñòð³éñüêîãî åêîíîì³ñòà É. Ùóìïåòåðà.

Äî çíà÷íèõ çäîáóòê³â ó öàðèí³ îá´ðóíòó-
âàííÿ ïðîáëåì ³ííîâàö³é ó ïåäàãîã³ö³, ô³ëî-
ñîô³¿, ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿ íàëåæàòü, ÿê â³-
äîìî, ðîáîòè Ì.Â. Êëàð³íà [14], Þ.Ç. Ã³ëüáó-
õà [4 ], Â.ß. Ëÿóäèñà [12], Â.Ñ. Ëàçàðºâà òà
Á.Ï. Ìàðòèðîñÿíà [19; 20], Í.Á. Øóñò [34],
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Â.Á. ßêîâåíêà [38], Â.À. ßñâ³íà [39], À.Â. Ôóð-
ìàíà [29à] òà ³íøèõ â³äîìèõ ó÷åíèõ. À îñü
Í.Ð. Þñóôáåêîâà çä³éñíèëà òåîðåòèêî-ìåòîäî-
ëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó
ñèñòåì³ îñâ³òè, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ º íå ëèøå âèñ-
â³òëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òåíäåíö³é, çàêîí³â ³ ïðèí-
öèï³â, à é ñòâîðåííÿ îêðåìî¿ ãàëóç³ ìåòîäî-
ëîã³÷íîãî çíàííÿ – ïåäàãîã³÷íî¿ ³ííîâàòèêè [37].
Ïðåäìåò îñòàííüî¿ öåíòðóºòüñÿ äîâêîëà ³ííî-
âàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó ñôåð³ îñâ³òè [17, ñ. 18].

Çàçíà÷èìî, ùî ³ííîâàö³éíà îñâ³òíÿ ä³ÿëü-
í³ñòü çàãàëîì ñïðèÿº âïðîâàäæåííþ íîâîââå-
äåíü é íîâàö³é ó æèòòºä³ÿííÿ øêîëè ÷è ÂÍÇ,
ÿê³, ùîíàéïåðøå ðîçâèâàþòü ëþäèíó òà ï³ä-
âèùóþòü ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ òåðì³íè “³ííîâàö³ÿ” ³
“íîâîââåäåííÿ” “òðàêòóþòü ÿê òîòîæí³ ïî-
íÿòòÿ” [20, ñ. 14], ùî ñóòí³ñíî õàðàêòåðè-
çóþòü “óâåäåííÿ íîâàö³é (âîíè ïîñòàþòü ó
âèãëÿä³ çàñîá³â) â îñâ³òíþ ñèñòåìó, çàñòîñó-
âàííÿ ÿêèõ ïîêðàùóº ðåçóëüòàòè ¿¿ ðîáîòè.
ßêùî íîâàö³ÿ – öå ïîòåíö³éíî ìîæëèâà çì³íà,
òî ³ííîâàö³ÿ – öå ðåàë³çîâàíà çì³íà, ùî ñòàëà
ä³éñí³ñòþ. Çà òàêîãî ðîçóì³ííÿ ïåðøà º ìîæ-
ëèâèì íîâîââåäåííÿì” [Òàì ñàìî, ñ. 14, 15].
Âîäíîðàç ïðîöåñ ïåðåõîäó íîâàö³¿ ó íîâîââå-
äåííÿ Â.Ñ. Ëàçàðºâ, Á.Ï. Ìàðòèðîñÿí íàçèâà-
þòü öèêëîì âïðîâàäæåííÿ, ÷àñòèíîþ ³ííîâà-
ö³éíîãî ïðîöåñó. Â³í âèíèêàº çà ò³º¿ óìîâè,
êîëè ñóá’ºêòè çä³éñíþþòü ³ííîâàö³éíó, íàïðèê-
ëàä, îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ñïðÿìîâàíà íà çì³ñ-
òîâ³, íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ ïðàêòè÷í³ ïåðåì³íè)
òà óòðèìóº òàê³ ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³: ñòâîðåííÿ,
ðîçïîâñþäæåííÿ é îâîëîä³ííÿ íîâàö³ÿìè. Êð³ì
òîãî, “³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ ôóíêö³îíóº â ³ííî-
âàö³éí³é ñèñòåì³. Âîíà ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü
ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ³äåé-çì³í ëþäñüêèõ,
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ òà ³íøèõ êîìïîíåíò³â ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ñèñòåìè øêîëè, à òàêîæ ïåðåäáà÷àº
ðåçóëüòàòèâí³ñòü öèõ ïåðåì³í” [19, ñ. 22].

Ïðîöåñ ïðîò³êàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè
âèð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ é ïðî-
åêòóâàííÿ ôóíäàòîðîì öüîãî íàâ÷àííÿ À.Â. Ôóð-
ìàíîì ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íèõ
çàñîá³â (íàïðèêëàä, “ãðàô-ñõåìè íàâ÷àëüíèõ
êóðñ³â, îñâ³òí³ ñöåíàð³¿, ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüí³
ï³äðó÷íèêè, ïðîãðàìè ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñ-
òîñò³ ó÷íÿ òîùî” [33]) âîíè â³äîáðàæàëè õà-
ðàêòåð íîâàö³é. Êîëè îñòàíí³ âïðîâàäèëèñÿ
ó åêñïåðèìåíòàëüí³ øêîëè, òî ïåðåòâîðèëèñÿ

ó íîâîââåäåííÿ ÷è ³ííîâàö³¿ îñâ³òíüî-ïñèõîëî-
ã³÷íîãî çì³ñòó. Ó òîìó ðàç³, ÿêùî á âîíè íàáóëè
ìàñîâîãî ðîçïîâñþäæåííÿ, òî ìîæíà áóëî á
ñòâåðäæóâàòè, ùî ñòàëè òðàäèö³ºþ íîâîãî
ð³âíÿ äîñêîíàëîñò³. Êð³ì òîãî, ³ííîâàö³éíèìè
ó ö³é ñèñòåì³ º îñâ³òí³é ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé
çì³ñò (â³äîáðàæàº ÷îòèðè ïåð³îäè ôóíêö³îíó-
âàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìîäóëÿ), ôîðìè íàâ÷àííÿ
(ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèé ðîçêëàä çàíÿòü, ùî
êîíêðåòèçóºòüñÿ ó 30-òè õâèëèííèõ íàâ÷àëüíèõ
çàíÿòòÿõ, çà ñõåìîþ 3õ30), òåõíîëîã³ÿ (íàá³ð
ïñèõîìèñòåöüêèõ àëãîðèòì³â ð³çíîñïðÿìîâàíî¿
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿) òîùî, ÿê³ ó ñóêóïíîñò³
ñïðè÷èíþþòü ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò – ðîçóìî-
âî, ñîö³àëüíî, ïñèõîñìèñëîâî ³ äóõîâíî ðîçâè-
âàþòü ÿê â÷èòåëÿ, òàê ³ ó÷í³â, à òàêîæ ñïðèÿþòü
¿õíüîìó âíóòð³øíüîìó êóëüòóðíîìó çðîñòàííþ.

Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî ïåäàãîãè åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ øê³ë ïðîôåñ³éíî çàéìàþòüñÿ äâîìà
âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ – íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîþ
(íàïðèêëàä, ï³çíàþòü òà ñòâîðþþòü ì³í³-ï³ä-
ðó÷íèêè é ïðîãðàìè ñàìîðåàë³çàö³¿, áåðóòü ó÷àñòü
ó ïðîâåäåíí³ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ îáñòåæåíü,
ïóáë³êóþòü òåçè, ñòàòò³, ìåòîäè÷í³ çá³ðêè,
àâòîðñüê³ ì³í³-ï³äðó÷íèêè òîùî) òà ³ííîâà-
ö³éíî-îñâ³òíüîþ (ïðîåêòóþòü òà âïðîâàäæóþòü
ð³çíîàñïåêòí³ íîâàö³¿). ²íøèìè ñëîâàìè, ó
ïåðøîìó âèïàäêó âîíè ïðè÷åòí³ äî íîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, à ó äðóãîìó – êîëè âïðîâàäæóþòü
ñòâîðåí³ ïðîäóêòè òâîð÷îñò³ ó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèé ïðîöåñ – äî ³ííîâàö³éíî¿. Íà ÷åò-
âåðòîìó, ðåçóëüòàòèâíî-óçàãàëüíþâàëüíîìó,
åòàï³ åêñïåðèìåíòóâàííÿ îêðåì³ øêîëè (ïî÷àò-
êîâà ëàíêà ë³öåþ ¹ 157 ì. Êèºâà, ÇÎØ ¹164
ì. Õàðêîâà, ÇÎØ ¹43 ì. Äîíåöüêà, ÇÎØ
¹10 ì. Áåðäè÷åâà Æèòîìèðñüêî¿ îáë.), ïîâíî
àäàïòóâàâøè ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíó ñõåìó îð-
ãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà âïðîâàäèâøè ³ííîâàö³éí³
ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷í³ çàñîáè, äîñÿãíóëè ð³âíÿ
íîâî¿ òðàäèö³éíîñò³, òîáòî äëÿ íèõ öÿ ðîáîòà
íàáóëà óçâè÷àºíîãî õàðàêòåðó.

Â³äòàê òåðì³í “³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé
êë³ìàò” âèíèê, ç îäíîãî áîêó, ³ç àíàë³çó ïðàê-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîòðà ́ ðóíòóºòüñÿ íà äîñâ³ä³
åêñïåðèìåíòóâàííÿ, à ç ³íøîãî – îôîðìèâñÿ
³ç òåîðåòè÷íîãî ïîºäíàííÿ ð³çíîïðåäìåòíèõ
çíàíü (ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³é ³ êîíöåïö³é òîùî).
Ïðåäìåòîì åêñïåðèìåíòó º íàóêîâà ðîçðîáêà
òà âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñ-
òåìè îñâ³òè, ÿêà íå ëèøå íå çàïåðå÷óº òðàäè-
ö³éíî¿, êëàñíî-óðî÷íî¿ ñèñòåìè, à íàäáóäîâó-
ºòüñÿ íàä íåþ ÿê ïîñë³äîâí³ñòü ñêëàäí³øèõ ³

Î. Ãóìåíþê
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ïðîäóêòèâí³øèõ ïñèõîäèäàêòè÷íèõ ³äåé ³
òåõíîëîã³é. Ïðîïîíîâàíèé åêñïåðèìåíò âèìà-
ãàº ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ðîáîòè (çà À.Â. Ôóðìà-
íîì): à) ï³äãîòîâ÷î-îðãàí³çàö³éíî¿ (1–2 ðîêè,
ùî ïîâ’ÿçàíà ³ç ðîçðîáêîþ äîñë³äíî-åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ïðîãðàì, ïðîâåäåííÿì ïñèõîä³àã-
íîñòè÷íèõ îáñòåæåíü òîùî), á) ä³àãíîñòèêî-
êîíöåïòóàëüíî¿ (2–3 ðîêè, ùî ñïðÿìîâàíà íà
âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ðîç-
êëàäó çàíÿòü çà ñõåìîþ 3õ30, ñòâîðåííÿ
â÷èòåëÿìè ãðàô-ñõåì íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â òà ¿õ
åêñïåðòèçó, àïðîáàö³þ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ), â) ôîðìóâàëüíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ (5–7 ðîê³â, ùî ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ é
âèêîðèñòàíí³ íàñòàâíèêàìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðà-
ìîâî-ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â  òà â ö³ë³ñíîìó âïðî-
âàäæåíí³ ïñèõîìèñòåöüêèõ òåõíîëîã³é ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ òîùî) ³ ã) ðå-
çóëüòàòèâíî óçàãàëüíþâàëüíî¿ (2–3 ðîêè, äå
óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ íà ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷-
í³é åêñïåðòèç³ ðåàë³çàö³¿ åêñïåðèìåíòó ó ôîðì³
àíêåòè-çâ³òó, ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ âñåóêðà-
¿íñüêèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ êîíôåðåíö³é òà ñåì³íà-
ð³â ³ ò. ³í.). Â åêñïåðèìåíò³ ïåðåïë³òàþòüñÿ
ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè óïðàâë³íö³â, íàóêîâö³â ³
ïðàêòèê³â, à òàêîæ âçàºìîäîïîâíþþòüñÿ òåîðå-
òè÷í³, ïðèêëàäí³ ³ äîñâ³äí³ ìåòîäè ï³çíàííÿ,
â³äñòåæóºòüñÿ âçàºìîçàëåæí³ñòü ïðîöåñ³â ôóíê-
ö³îíóâàííÿ, ðîçâèòêó òà óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëü-
íèõ, âèõîâíèõ, îñâ³òí³õ ðèòì³â. Âîäíî÷àñ,
íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ ³ñòîòí³ òåîðåòè÷í³ ³ ïðàê-
òè÷í³ çäîáóòêè ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåí-
òóâàííÿ, ìàñîâå âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè ïîòðåáóº ñòðàòåã³÷íî¿
ïåðñïåêòèâè. Ïðèíàã³äíî çàóâàæèìî òàêèé
ôàêò: ùîá îñâ³òí³é çàêëàä ïåðåâåñòè ç îäíîãî
ñòàíó â ÿê³ñíî ³íøèé, òðåáà 10–15 ðîê³â.
Çàçíà÷åíèé åêñïåðèìåíò òðàíñôîðìóº ä³ÿëü-
í³ñòü îñâ³òíüîãî çàêëàäó â³ä ï³çíàâàëüíî- ³í-
ôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó äî ñîö³àëüíî-êóëüòóð-
íîãî, ³íòåíñèâíî-ðîçâèâàëüíîãî.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ² ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÏÎÄÀËÜØÈÕ ÐÎÇÂ²ÄÎÊ

1. Ìåòîäîëîã³ÿ ÿê íàäñêëàäíà ñôåðà ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñë³äæóþ÷è ìèñëåííÿ ³
ä³ÿííÿ, òâîðèòü çíàêè, ñõåìè, îá’ºêòè íà áàç³
êàòåãîð³é ÿê àïð³îðíèõ óñòàíîâëåíü é ó òàêèé
ñïîñ³á âèðîáëÿº çàñîáè òà ìåòîäè ïîñòàíîâêè
³ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñèñòåìíèõ ïðîáëåì ó íàóö³,
ñóñï³ëüñòâ³, êóëüòóð³.

2. Íàéåôåêòèâí³øèì ìåõàí³çìîì îá’ºäíàííÿ
³ ñï³âîðãàí³çàö³¿ çíàíü, â³äïîâ³äíî äî ñèñòåìíî-
ìèñëåä³ÿëüí³ñíî¿ ìåòîäîëîã³¿, º òîé, ùî äàº
çìîãó âèáóäîâóâàòè áàãàòîñòîðîííþ êàðòèíó
îá’ºêòà íà ïðîöåñíîìó ôóíäàìåíò³ êîíô³ãóðó-
âàííÿ (ñèíòåç ð³çíèõ çíàíü ïðî îá’ºêò ³ çâå-
äåííÿ ¿õ ó ºäèíå íàäñêëàäíå çíàííÿ-ñèñòåìó),
ùî çàâåðøóºòüñÿ ñòâîðåííÿì ìåòîäîëîã³÷íî¿
ïëàí-êàðòè (ðîç÷ëåíîâóº äîñë³äæóâàíèé îá’ºêò
íà íèçêó ïðåäìåò³â òà ãàðìîíóº ñï³ââ³äíîøåííÿ
¿õ ñêëàäîâèõ, êîìïîíåíò³â, ïàðàìåòð³â).

3. Ìåòîäîëîã³÷íà ïëàí-êàðòà ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè (äèâ. ðèñ.) äàº çìîãó ÷³òêî
îá´ðóíòóâàòè íå ò³ëüêè  îá’ºêò íàøîãî äîñë³ä-
æåííÿ – ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, à é ïðåä-
ìåò – ïñèõîëîã³÷íó ñóêóïí³ñòü éîãî ñêëàäîâèõ
(ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ, îñâ³òíº ñï³ë-
êóâàííÿ, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, ß-êîíöåïö³ÿ) ó çáà-
ëàíñîâàíîìó âçàºìîäîïîâíåíí³.

4. Ïëàí-êàðòà – åôåêòèâíèé ìåòîäîëîã³÷íèé
çàñ³á, ùî äîçâîëÿº îðãàí³çóâàòè äîñë³äæåííÿ
ó ïåâíîìó íàïðÿìêó òà óçãîäèòè äîñÿãíåííÿ
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ³ç ð³çíîïðåäìåòíèì íàóêîâî-
ïñèõîëîã³÷íèì ìàòåð³àëîì, ùî çäîáóòèé ï³ä ÷àñ
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ òåîðåòèçóâàííÿ, ìåòîäîëîãó-
âàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ òà åêñïåðèìåíòóâàííÿ.

5. Äîö³ëüíî äåòàëüí³øå îõàðàêòåðèçóâàòè
ïðîáëåìó àíàë³çîâàíîãî êë³ìàòó ó ñó÷àñí³é
ïñèõîëîã³¿ òà âñåá³÷íî àðãóìåíòóâàòè éîãî çíà-
÷åííÿ â ³ííîâàö³éí³é ñèñòåì³.
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²ÂÀÍ ÎÃ²ªÍÊÎ ² ÑÓ×ÀÑÍÀ ÍÀÓÊÀ ÒÀ ÎÑÂ²ÒÀ

Äëÿ ãëèáøîãî âèâ÷åííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè â÷åíîãî-åíöèêëîïåäèñòà ²âàíà Îã³ºíêà òà çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ñó÷àñíîãî äóõîâíîãî
æèòòÿ Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ïðîäîâæóº âèäàííÿ ïåð³îäè÷íîãî (1 ðàç íà 2 ðîêè) íàóêîâîãî çá³ðíèêà
«²âàí Îã³ºíêî ³ ñó÷àñíà íàóêà òà îñâ³òà».

Äðóãèé âèïóñê çá³ðíèêà ïëàíóºòüñÿ âèäàòè äî 22 æîâòíÿ 2006 ðîêó.
Ó çá³ðíèêó ïåðåäáà÷åíî òàê³ ðîçä³ëè: 1. ²âàí Îã³ºíêî – äåðæàâíèê, ô³ëîñîô ³ êóëüòîðîëîã. 2. Ñó÷àñíèêè ²âàíà Îã³ºíêà,

¿õ âêëàä ó ðîçáóäîâó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. 3. ²âàí Îã³ºíêî ÿê ìîâîçíàâåöü. 4. ²âàí Îã³ºíêî ÿê ë³òåðàòóðîçíàâåöü. 5. Äóõîâíà
(öåðêîâíà) ä³ÿëüí³ñòü ²âàíà Îã³ºíêà. 6. ²âàí Îã³ºíêî ³ äóõîâíå æèòòÿ Óêðà¿íè. 7. Ïåäàãîã³÷íà ñïàäùèíà ²âàíà Îã³ºíêà ³ íàø ÷àñ.
8. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé ó æèòò³ ²âàíà Îã³ºíêà.

Âèìîãè äî îôîðìëåííÿ ñòàòåé ó çá³ðíèê:
ìàòåð³àëè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì Ïîñòàíîâè Ïðåçèä³¿ ÂÀÊ Óêðà¿íè â³ä 15.01.03 ð. ¹ 7-05/1 ³ ì³ñòèòè íàñòóïí³ åëåìåíòè:
– ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ òà ¿¿ çâ’ÿçîê ³ç âàæëèâèìè íàóêîâèìè ÷è ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿìè;
– àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é, â ÿêèõ çàïî÷àòêîâàíî ðîçâ’ÿçàííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè ³ íà ÿê³ ñïèðàºòüñÿ àâòîð,

âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè, êîòðèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ îçíà÷åíà ñòàòòÿ;
– ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ);
– âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ ç ïîâíèì îá´ðóíòóâàííÿì îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â;
– âèñíîâêè ç äàíîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ç äàíîãî íàïðÿìó.
Îáñÿã ñòàòò³ — äî 8 ñòîð³íîê ôîðìàòó À4; øðèôò Times New Roman 14 ïò.; ³íòåðâàë 1,5; àáçàöíèé â³äñòóï — 0,75 ñì.;

âèð³âíþâàííÿ — ïî øèðèí³. Ðîçì³ðè ïîë³â: ë³âå — 30 ìì, ïðàâå — 15 ìì, âåðõíº — 20 ìì, íèæíº - - 20 ìì. Ãðàíè÷í³ ðîçì³ðè
òàáëèöü òà ìàëþíê³â ó òåêñò³ (104x170), íàçâó òàáëèö³ ðîçì³ùóâàòè íàä òàáëèöåþ. Åëåìåíòè çàãîëîâêó: øèôð ÓÄÊ â
ïåðøîìó ðÿäêó çë³âà, áåç àáçàöíîãî â³äñòóïó; íàñòóïíèé àáçàö – ³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå àâòîðà (àâòîð³â); íàñòóïíèé àáçàö –
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ì³ñòî; íàñòóïíèé àáçàö – íàçâà ñòàòò³ âåëèêèìè ë³òåðàìè. Äàë³ ïðèâîäÿòüñÿ òåêñòè àíîòàö³é òà êëþ÷îâ³
ñëîâà óêðà¿íñüêîþ, à â ê³íö³ ñòàòò³ – àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

Íàóêîâ³ ñòàòò³ íàäñèëàþòüñÿ íà àäðåñó îðãêîì³òåòó â îäíîìó ïðèì³ðíèêó ç ï³äïèñàìè àâòîð³â òà â åëåêòðîííîìó âàð³àíò³
(ôîðìàò RTF) íà äèñêåò³ òà çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ univer@kp.km.ua ç ïîì³òêîþ òåìè — OGIENKO.

Âàðò³ñòü äðóêó îäí³º¿ ñòîð³íêè – 8 ãðèâåíü.
Ãðîø³ ïåðåêàçóâàòè çà âêàçàíîþ íèæ÷å àäðåñîþ. Ó êâèòàíö³¿ (ïîøòîâîìó ïåðåêàç³) çàçíà÷èòè: “Çà ïóáë³êàö³þ ñòàòò³  â

Îã³ºíê³âñüêîìó çá³ðíèêó”.
Ìàòåð³àëè ïðîñèìî íàäñèëàòè äî 1 òðàâíÿ 2006 ðîêó íà àäðåñó ðåäàêö³¿ çá³ðíèêà:
32300, Õìåëüíèöüêà îáë., ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, âóë. ²âàíà Îã³ºíêà, 61,
Öåíòð îã³ºíêîçíàâñòâà (àóä. 301) Ñîõàöüê³é ªâãåí³¿ ²âàí³âí³.
Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: (03849) 3-39-14, 3-12-13. 3-16-31; ôàêñ (03849) 3-07-83.
E-mail: univer@kp.km.ua                                                                                                                  ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍÀ ÐÀÄÀ
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