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Гич Г.М.

«Світ, в якому ми живемо, переповнений
текстами, написами, знаками»

(Ю. ОЛЕША)

Інтерес до означеної теми пов’язаний з по-
шуком відповіді на питання, яке останні-

ми роками турбує бібліотекознавців, бібліоте-
карів, педагогів та батьків: чому діти і підлітки
читають мало або взагалі не читають? Можна
аналізувати потреби, інтереси, асортимент
книг для дітей і підлітків, але допоки не стане
зрозумілим, що є певні бар’єри їх читацької
діяльності, не можна розробити реальні ме-
тодики активізації читацької поведінки цієї ауди-
торії.

Можна спрогнозувати, що сучасні діти та
підлітки не сприймають тих лінійних текстів, на
яких зростало та виховувалось покоління їх
батьків та дідів. Безумовно. Можна припусти-
ти, що наші діти для читання потребують інших
текстів. І знову відповідь позитивна та очевид-
на.

Саме пошук відповідей на ці питання і
призвів до теми «креолізовані тексти» (2, 3, 4).
Тема виявилась надзвичайно плідною і ціка-
вою як з точки зору педагогіки, так і бібліоте-
кознавства.

Перш ніж аналізувати креолізовані тексти,
зробимо невеликий екскурс до теми, яка і виз-
начила інтерес до нових форм подачі навчаль-
ної інформації. Мова йде про так звану «кліпо-
ву свідомість», яка посідає сьогодні чільне

КРЕОЛІЗОВАНІ  ТЕКСТИ  В  ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ  ХХІ  СТОЛІТТЯ

місце серед проблем, що активно вивчаються
філософами, психологами і педагогами (5, 7,
10).

Це поняття у філософсько-психологічній літе-
ратурі з’явилося наприкінці 90-х рр. ХХ в.; воно
означає здатність людини сприймати світ через
короткий, яскравий посил у формі або відеоклі-
па (звідси і назва), або теленовин. У російській
науці першим використовує термін «кліпове мис-
лення» філософ Ф. І. Гіренок, вважаючи, що по-
нятійне мислення перестало відігравати важли-
ву роль у сучасному світі. Він стверджує, що сьо-
годні відбувається заміна лінійного мислення не-
лінійним: «... ми в собі виховали розуміння кар-
тинок. Ми сформували в собі не понятійне мис-
лення, а, як я його називаю, кліпове,... що реа-
гує лише на удар» (4). Дослідник феномену кліпо-
вості висловлює тезу про те, що понятійне мис-
лення перестало відігравати важливу роль у су-
часному світі. Сьогодні сформоване зовсім інше
мислення, оскільки формується воно переваж-
но не книгами, а образами всесвітньої комп’ю-
терної мережі.

Спираючись на погляди раніше згадуваних
дослідників, можна стверджувати, що кліпове
мислення призводить до: масового синдрому
розладу уваги; втрати бажань пізнання нового;
знищення потреби та здатності до творчості,
чому сприяє постійне використання вторинної
інформації на рівні її переробки та комбінуван-
ня; неструктурованості в бажаннях та вчинках;
невідповідності образу думок образу життя; не-
послідовності в прийнятті рішень щодо розв’я-
зання проблем, навіть суто життєвих, та послаб-

РЕАЛІЗАЦІЯ  КОМПЕТЕНТНІСНОГО  ПІДХОДУ   В  СУЧАСНІЙ  ОСВІТІ
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ленню відповідальності за їх наслідки; оперу-
ванню тільки змістами фіксованої довжини, не-
вмінню працювати з семіотичними структура-
ми довільної складності та зосередитися на
будь-якій інформації на довгий час; зниженню
здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної
наркоманії», залежності від пошуку інформації,
комунікації в мережі та інших видах діяльності
людини в інформаційному просторі всесвітньої
павутини; антиінтелектуалізму та плагіату; ма-
сової неосвіченості молоді та феномену гордо-
витої захопленості своїм неуцтвом; абсолютної
впевненості у своїй правоті, завдяки тому, що
люди, які персоніфікують антиінтелектуалізм,
не усвідомлюють даної проблеми; диспропорції
між формальним та дійсним рівнем знань; різко-
му зниженню коефіцієнту засвоєння знань та
фактичної успішності навчання; фальсифікації
оцінки [2; 151].

Названих характеристик достатньо, щоб
зрозуміти: проблему кліпового мислення не
можна ігнорувати. Ця свідомість є небезпеч-
ною, але це – реалії сучасного світу і сьогод-
нішньої освіти. Не треба замислюватися над
одвічним питанням «Хто винен?». Треба ду-
мати: «що робити?»

Однією із відповідей має стати пошук но-
вих, адекватних завданням сучасності, форм і
методів впливу на учнів – у тому числі – за до-
помогою нових текстів.

Сьогоднішній учень загальноосвітнього на-
вчального закладу – це людина, що живе в су-
часному медіасвіті, свідомо чи несвідомо ко-
ристується різними медіа, зокрема Інтернетом,
комп’ютером, телебаченням та відео і знахо-
диться під їхнім впливом. Сьогодні можна го-
ворити про формування так званого «медій-
ного» покоління. Це покоління, очевидно, по-
своєму сприймає інформацію, по-своєму на
неї реагує і, поза усяким сумнівом, має потре-
бу в особливій інформації. Питання лише в
тому, якою має бути ця інформація – «звичай-
ним», усталеним текстом або мають «вийти
на арену» якісь нові тексти?

Зростання ролі візуальної інформації, поява
та активне використання нових інформаційних
технологій, а також масова комп’ютеризація
різноманітних сфер спілкування, поява комп’-
ютерних гіпертекстів, де коди різних семіотич-
них систем знаходяться в тісній та активній
взаємодії – все це дозволяє спеціалістам все
частіше говорити про «кризу вербального тек-
сту», його витіснення в ХХІ столітті образними
візуальними повідомленнями та сприяє знач-

ному зросту інтересу до невербальних засобів
письмової комунікації, інформаційна ємкість та
прагматичний потенціал яких нерідко вищий,
ніж у вербальних засобів.

Останніми роками у педагогіці значно зріс
інтерес до невербальних засобів комунікації,
так званої «візуальної інформації» – ускладне-
ного, «нетрадиційного», відеовербального,
складеного, полікодового, креолізованного тек-
сту [Е. Е. Анісімова, В. М. Березін, Л. С. Боль-
шиянова, Н. С. Валгина, Л. В. Головіна,
А. Ю. Зенкова, О. Л. Каменська, В. М. Клюка-
нов, Е.О. Лазарєва, Н. Ст. Месхишвили,
О. В. Пойманова, Ю. А. Сорокін, Е. Ф. Тарасов,
L. Bardin, B. Karlavaris, S. D. Sauerbier та ін.]
(5).

Креолізовані тексти (від франц. crйolisation)
– це тексти, фактура яких складається з двох
негомогенних частин: вербальної і невербаль-
ної. Метафоричний термін «креолізований
текст» належить вітчизняним лінгвістам, пси-
холінгвістам Ю. А. Сорокіну та Є. Ф. Тарасову
[8, 180].

Відносно письмової комунікації до креолізова-
них текстів відносять тексти, домінанту поля па-
ралінгвістичних засобів яких створюють іконічні
(зображувальні) засоби. Світ креолізованих текстів
дуже різноманітний. Він охоплює тексти газетно-
публіцистичні, науково-технічні, тексти – інструкції,
ілюстровані художні тексти, тексти-реклами,
афіші, комікси, плакати, листівки тощо. Роль кре-
олізованих текстів зростає, і це знаменує собою
якісно новий процес мовленнєвої комунікації
(електронної). Наприклад: кінотексти, тексти ра-
діо і телебачення, рекламні тексти тощо.

Зростання інтересу до проблеми візуалізації
обумовлено самими вимогами сучасної кому-
нікації. Очевидно, що «ескалація зображення»
не тільки знаменує собою якісно новий про-
цес розвитку мовленнєвої комунікації, але і
відповідає першочерговим потребам сучасних
дітей та підлітків. Таким чином, глобальний світ,
світ постсучасності, орієнтується на візуаль-
ний спосіб подання інформації. Глобальний
масштаб діяльності підштовхує людство до
створення інтернаціональної мови, якою може
стати мова візуалізації. Ця мова, по-перше,
відповідає потребі оптимізувати людську взає-
модію для досягнення більш високого рівня
ефективності; по-друге, відповідає потребі по-
долання прихованих стереотипів літературної
мови; по-третє, може сприяти нелінійному,
більш відкритому характеру нових людських
досвідів.
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За думкою дослідників, креолізованим тек-
стам притаманні ті ж категорії, що і «класич-
ним» гомогенним вербальним текстам: основ-
ними властивостями креолізованих (як і зви-
чайних) текстів є цілісність і зв’язність.

Основні компоненти креолізованого тексту
– вербальна частина (напис/ підпис, вербаль-
ний текст) і іконічна частина (малюнок, фото,
таблиця). У різних типах тексту вони зустріча-
ються в різних комбінаціях. Найбільш поширені
моделі: зображення + написи/ підписи (бігборд,
плакат), серія зображень + написи / підписи,
що їх супроводжують (комікс, альбом), вер-
бальний текст + зображення без напису /
підпису (листівка, художній текст), основний
вербальний текст + зображення і супроводжу-
вальний напис / підпис (газетно-публіцистичні,
документні, наукові, науково – популярні).

Створюються креолізовані тексти трьома
основними способами:

1) вербальний текст + зображення: до тра-
диційного вербального тексту додається зоб-
раження;

2) зображення + вербальний текст: до ілю-
стративно-візуальних елементів додаються
вербальні компоненти;

3) вербальний текст = зображення: текст
спочатку створюється як креолізований, вер-
бальні та ілюстративно-візуальні компоненти
підбираються спеціально для взаємодії з ним.

Таким чином, креолізовані тексти можна і по-
трібно використовувати у навчальному процесі.

Сучасні діти та підлітки є переважно візуа-
лами за типом сприйняття інформації, і бачать
світ через призму «картинок», відеозображень.
У старшокласників, скажімо, негативна
«кліповість» виявляється яскравіше: це пов’я-
зане з тим, що педагоги вимагають від них чи-
тати першоджерела, навчальну літературу,
конспектувати і аналізувати її. А покоління
«швидких кнопок» хоче, щоб навчальна інфор-
мація подавалась їм у звичній для них стислій,
«кліповій» формі (презентації уроків, стислі їх
конспекти, опорні схеми, малюнки тощо). Це і
формує нові вимоги до методики подачі інфор-
мації у навчальному процесі школи.

Зважаючи на активну ігрову діяльність су-
часних дітей та підлітків, треба вивчати питан-
ня впливу основних характеристик геймифікації
на їхню поведінку щодо сприйняття та розумі-
ння текстів. Очевидно, тексти, які використо-
вуються у навчальному процесі, мають відпо-
відати таким вимогам:

1. Динаміка – використання ігрових сце-

наріїв, які вводять користувачів у процес швид-
кого реагування на події;

2. Механіка – використання розповсюдже-
них ігрових сценарних елементів (віртуальні на-
городи, статуси, бали, віртуальні товари);

3. Естетика – створення загального ігрово-
го враження, яскравої емоційної атмосфери;

4. Соціальна взаємодія – використання
технік, які забезпечують активну між користу-
вацьку взаємодію.

З огляду на важливість читацької діяльності
дітей та підлітків, без якої неможливо отримува-
ти знання, можна порадити використовувати у
начальному процесі загальноосвітніх навчаль-
них закладів такі види креолізованих текстів:

- комікси та їх японський аналог – манги;
- буктрейлер (відеоролик про книгу з ме-

тою її популяризації);
- книжковий мотиватор – зображення по-

зитивного змісту, спрямоване на створення
мотивації у прочитанні певної книги;

- літературний постер – художньо оформ-
лений плакат, що рекламує певний твір чи
діяльність письменника;

- буклет або брошура з текстовою та гра-
фічною інформацією про книгу або творчість
письменника;

- фотоколаж на літературну тему з метою
популяризації конкретного художнього твору
або творчості певного письменника;

- логотип (оригінальне графічне зображен-
ня, що пов’язується з конкретною темою або
явищем);

- «дуддл» (заставка для ГУГЛа), присвяче-
на конкретному твору або письменнику;

- скрапбукінг як оформлення фотографій,
різноманітних вирізок у сторінки та альбоми;

- кардмейкінг як створення листівок руч-
ної роботи будь-якої тематики, в тому числі і
літературної (6).

Отже, сучасне життя посилає вчителю різні
виклики, і він має реагувати на них, бути кон-
куретоздатним у сучасному інформаційному
просторі. Для цього треба використовувати у
навчальному процесі нові форми і методи пе-
редачі інформації сучасним дітям і підліткам.

Складність означеної ситуації, з нашої точки
зору, полягає ще і в тому, що вчителі і сучасна
дитячо-юнацька аудиторія – реально різні по-
коління. Відомий британський футуролог
Джеймс Мартин, який передбачив появу Інтер-
нета, поділяв людей на два типи. Перший тип
– «люди книги» – отримують інформацію з книг,
вони мають тривале («рос. – «продолжитель-
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ное») мислення. Головна відмінна риса таких
людей – великий обсяг уваги і здатність до ана-
лізу інформації. Другий тип – «люди екрана» –
наділені кліповою свідомістю, і вони кардиналь-
но відрізняються від першого типу (8). Саме
другий тип людей – це переважно сучасні діти
та підлітки, які є візуалами за сприйняттям
інформації, а отже, потребують текстів, в яких
ця їхня особливість буде врахована.

Кліпова свідомість стає умонастроєм епохи,
коли людина не має часу читати тексти, бо її
час заповнений фрагментами новоутворених
культурних феноменів. Одним із таких фено-
менів є креолізовані тексти, вивчаючи їх як особ-
ливу лінгвістичну варіацію масмедійного тексту,
вважаємо, що це може стати вихідною основою
для вивчення мультимедійних гіпертекстів, які
все більше і активніше використовуються у на-
вчальному процесі загальноосвітніх закладів.

Сьогодні з’явилось і диктує свої «правила
гри» покоління Googl, яке звикло до того, що
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на екрані монітора відбувається декілька подій
одночасно. Вони хочуть, щоб навколишній світ
миттєво реагував на їхні запити, вони живуть
«тут і тепер». Очевидно, мова йде про новий
тип поведінки дітей і молоді, на який не можна
не зважати. На цей тип поведінки мають щод-
ня реагувати вчителі, вводячи у навчальний
процес нові форми і методи подачі навчаль-
ної інформації. Серед таких форм мають бути
й креолізованні тексти, які отримують все
більше поширення в сучасній комунікації і є
одним з найбільш успішних її засобів (5).

Оскільки розпочато розгляд теми саме з
бібліотекознавчих підходів, дозволимо собі цим
і закінчити. У деяких країнах, де стали усвідом-
лювати небезпеку кліпового мислення, розроб-
ляються спеціальні тренінги, на яких навча-
ють зосереджувати увагу на одному предметі
і утримувати стан концентрації протягом три-
валого часу. Але найбільш доступний метод –
читання (звісно, не «кліпової» літератури).
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