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Анотація 

У статті показано особливості роботи Київської науково-математичної школи Д. Граве, 
як педагогічної системи. Узагальнено і схарактеризовано основні функції наукових шкіл, їх 
роль у розвитку науки взагалі та більш деталізовано особливості викладання у Київській 
науково-математичній школі. 
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Abstract 

The features of the Kyiv scientific-mathematical school named after D. Hrave as the 
educational system had been shown. Basic functions of scientific schools and their role in the 
development of science in general had been generalized and characterized. The peculiarities of 
teaching in the Kyiv scientific-mathematical school were detailed. 

Keywords 
Scientific school, educational system, educational activities D. Hrave. 

 
Педагогічна система традиційно визначається як цілісна єдність 

сукупності факторів, що сприяють досягненню поставлених цілей 
навчання, виховання і розвитку особистості. Елементами будь-якої 
педагогічної системи є вчитель, учні, цілі навчання, зміст освіти, засоби 
навчання, а також – зв’язки і відносини між цими елементами, які 
реалізуються у вигляді методів і прийомів, організаційних форм навчання 
і виховання, а також різних форм і видів спілкування між учителем і 
учнями, учнів один з одним, ставленням учнів до змісту і засобів 
навчання і виховання [3; 8]. Наукові школи є іншими системами і 
відрізняються від педагогічних систем педагогіки, оскільки є 
відповідальними за породження та трансляцію науки як частини культури [6].  

Важливим фактором педагогічної системи Київської науково-
математичної школи була особистість Д. Граве. Професор Д. Граве був 
надзвичайний учитель, науковець, член Київського фізико-
математичного товариства, який умів створити науково насичену 
атмосферу, що залучала молодь до роботи, породжувала дух наукового 
завзяття та змагання, запалювала вогонь бажання розв’язати будь-яку 
математичну проблему. Особисті контакти, спілкування з керівником, 
живий обмін думками, математичні дискусії, особлива наукова 
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атмосфера були основою для формування стилю роботи і мислення 
молодого дослідника. Індивідуальність ученого була тісно пов’язана з 
його педагогічними здібностями робити навчальний матеріал доступним, 
впливати на студентів, творчо організовувати їхній колектив, 
зацікавлювати завдяки змістовності і яскравості мови, її образності і 
переконливості, володінню педагогічним тактом, здатністю пов’язувати 
навчальний предмет із життям [4; 5; 8]. 

Оскільки система є засобом досягнення мети, то важливим 
чинником є цілі спільної діяльності вчителя й учнів. На думку 
О.Грезнєвої, наукові школи можуть ставити перед собою цілі, 
розташовані на трьох ієрархічних рівнях. Першому відповідають цілі 
наукових шкіл як підсистеми науки: отримання наукового знання і 
підготовка вчених. Другий рівень представлений цілями наукових шкіл як 
педагогічних систем: навчання наукової творчості, певного способу 
мислення, що забезпечує отримання й продукування нових знань. Третій 
рівень – цілі членів наукових шкіл як учасників педагогічного процесу. 
Для «учня» вони полягають в усвідомленні майстерності дослідницької 
діяльності, а для «вчителя» – у реалізації визначеної ним науково-
дослідної програми, в отриманні емоційної підтримки своїх інновацій і 
творчості [6, c. 28–30]. 

Відповідно до цих цілей існують функції наукових шкіл: збереження 
досвіду наукової діяльності, евристична, дослідницька і педагогічна. 
Найбільш специфічним для наукової школи було поєднання педагогічної 
і наукової діяльності. Учений розумів, що дослідницька робота збагачує 
внутрішній світ, розвиває творчий потенціал, підвищує науковий рівень 
знань як учителя, так і учня. Він зазначав: «Єдиним правильним 
розумінням університету є те, що університет повинен бути 
лабораторією науки, у якій професор має бути дослідником, студент – 
ученим-початківцем» [4]. На своїх лекціях талановитий викладач 
висвітлював лише ключові питання і вимагав від студентів глибокого 
самостійного опрацювання всього курсу. 

Наукові школи виникають у відповідь на проблемну ситуацію, яка 
задається розвитком науки і практики і не може бути вирішена в рамках 
існуючої системи знання. Із 1907 р. Д. Граве зосереджує свої наукові 
інтереси головним чином на нових напрямах алгебри і теорії чисел. За 
його ініціативою в Києві почалося поглиблене вивчення праць 
Г.Вороного, зріс інтерес до питань аналітичної теорії чисел. Особлива 
увага на семінарах у 1908-1911 рр. приділялася теорії груп, викладання 
якої на той час перебувало в стадії зародження [2, арк. 1]. «Бажаючи все 
ж дати серйозним студентам, які займаються наукою, можливість 
практично познайомитися з теорією груп і отримати таким чином сильну 
зброю дослідження, я виділив один день на тиждень зі свого семінару, 
який присвятив теорії груп. Я назвав заняття з теорії груп про семінаром, 
бажаючи цим підкреслити елементарність указаної теорії. 
Елементарність не в значенні простоти її, а в тому значенні, що основи 
теорії груп не потребують майже ніяких попередніх відомостей з інших 



173 
 

предметів» [4]. Вченому вдалося зацікавити своїх учнів новою течією 
алгебри, спрямувати їх сконцентровані зусилля в одному напрямі і таким 
чином досить швидко отримати значимі результати. Його здатність 
помітити перспективну наукову проблему і співвіднести її із внутрішніми 
потребами розвитку наукового знання багато в чому зумовило 
трансформацію в процесі розв’язання сфокусованої проблеми 
звичайного наукового студентського колективу в наукову школу.  

Важливим фактом було й те, що колектив складався з студентів з 
різними здібностями й обдаруваннями. Адже творчі розв’язання 
проблеми з погляду сучасної педагогіки виростають не тільки з 
результату різного радіуса дії, а й від різного творчого рівня. 
Зацікавленість талановитих студентів у ситуації активної навчально-
дослідницької діяльності сприяла їх всебічному розвитку та швидким і 
вагомим науковим результатам [2, арк. 2]. 

Семінар київського професора Д. Граве став широко відомим у 
Європі. Про свій семінар Д. Граве писав: «Моя школа мала блискучих за 
здібностями учнів, і я гордий тим, що вільні прийоми роботи з ними 
давали швидкі значимі результати. Семінар мій проходив у мене вдома. 
Він не мав ніякого відношення до офіційного викладання в університеті. 
Крім того, також не маючи точок дотику з університетським викладанням, 
проходив мій семінар у приміщенні університету. Єдине, у чому я 
підтримував зв’язок з університетським викладанням, – це те, що 
вимагав, щоб мої учні складали іспити з інших дисциплін задовільно» [4]. 

Запорукою участі в семінарі відомого науковця були зацікавленість 
предметом, працездатність студента, наявність у нього високого рівня 
розвитку, інтелектуальних здібностей, ґрунтовних математичних знань та 
схильності до наукової роботи.. Він мав особливе вміння відбирати 
творчих людей, «відкривати» їх здібності, створювати умови, за яких міг 
би швидко розкритися талант його вихованців. На заняттях семінарів, 
крім студентів, могли бути присутні викладачі університету, а також 
сторонні слухачі. Так, наприклад, одним з учасників семінару професора 
був 15-річний учень приватного комерційного училища А. Островський, 
який мав особливі здібності до математики [5]. 

Заохочуючи студентів до самостійної дослідницької роботи, вчений 
пропонував їм на семінарі великі розділи алгебри і заохочував тих, хто 
вибирав найскладніші питання теми. Його учні вивчали праці сучасних 
учених, реферували поточну наукову літературу, читали класиків 
математики, колективно працювали над продовженням таблиць Якобі. 
[2, арк. 2]. Всебічний і систематичний зв’язок викладача з учасниками 
семінару, пошуковий (продуктивний) засіб навчання давали швидкі і 
значимі результати. Створи себе сам – ця вимога просвічувалася в 
кожному акті процесу навчання великого вченого і талановитого педагога 
до кожного свого вихованця, і саме вона лежала в основі формування їх 
як особистостей. Д. Граве організовував роботу наукових семінарів так, 
що вони давали змогу пробудити і вдосконалити природні дані своїх 
учнів. Кожен із них отримував ту наукову тему, яку його природні дані 
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дозволяли опанувати. На наукову діяльність безпосередньо впливають 
міжособистісні стосунки наставника й учнів, а також етичні норми, той 
морально-психологічний клімат, який встановлюється у школі. Педагог 
надавав молодим кадрам усіляку методичну допомогу, полегшував їм 
вихід на наукову арену, силою свого авторитету забезпечував 
можливості публікації результатів дослідження або участі в 
національних, міжнародних конференціях, з’їздах.  

Педагогічна система школи Д. Граве виконувала подвійне завдання: 
розвивала у студентів творче мислення, творчу діяльність і водночас на 
досить ранній стадії роботи семінару розпізнавала й особливо 
інтенсивно розвивала стрижневі, фундаментальні властивості, що 
виражають грані їх різнобічності. Раннє залучення до самостійної роботи 
мало важливе значення для розвитку творчого мислення і творчої 
діяльності студентів, для виявлення їх особливих здібностей. Можна 
сказати, що формування і підготовка майбутнього вченого якраз і 
відбувається в процесі отримання нового знання шляхом здійснення 
самостійної дослідницької діяльності при реалізації дослідницької 
програми наукової школи. Наставник міг послатися на власні 
дослідження або точку зору в науковій суперечці, детально висвітлити 
питання в історичному та методологічному ракурсі; умів створювати 
умови, у яких проявлялись ініціатива й радість праці, стимулюватися 
творчі успіхи, готовність учнів до ризику [7]. 

До найбільш важливих принципів наукової школи Д. Граве слід 
віднести відбір талановитої молоді через прояв її задатків у навчальній і 
дослідницькій діяльності, виховання наполегливості як надзвичайно 
важливої якості творчої особистості, традиційно високий науковий рівень 
викладання, напружений режим інтелектуальної праці, високий рівень 
самостійності в навчальній діяльності, індивідуальний підхід до 
студентів, розвиток лідерських якостей, уміння працювати в команді, 
наочність, систематичність і послідовність у виконанні навчальних 
завдань. Підтвердженням цього є те, що математична школа Д. Граве 
заклала основи творчої науково-педагогічної, громадської діяльності 
О. Шмідта, М. Кравчука, М. Делоне та багатьох інших її учасників [5; 7].  

Таким чином, діяльність першої вітчизняної алгебраїчної школи, 
відомої як школа Д. Граве, була різноаспектною: у галузі математики 
вона становила собою колиску радянської алгебраїчної школи, джерело 
майже всіх напрямів дослідження з алгебри і теорії чисел, у сфері 
педагогіки – виховання плеяди талановитих науковців, що відзначалися 
швидкою результативністю з нових та складних питань алгебри і теорії 
чисел, висвітленням багатьох методологічних питань, у соціально-
політичному та культурно-освітньому контексті – утворення потужної 
наукової школи в дореволюційний час у країні, яка мала провінційний 
статус. Це є незвичайною подією в історії України, винятковим фактом у 
вітчизняній науці та вагомим чинником подальшого технічного й 
соціально-культурного прогресу нашої держави.  
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Анотація 

У наш час реклама стала невід’ємною частиною нашого світу. Вона втручається чи не в 
усі сфери нашого життя, і хочемо ми того чи ні, впливає на нас і на рішення, які ми 
приймаємо. Головна мета реклами полягає у тому, щоб спонукати людей придбати товар, 
який рекламується, тому в її основі лежить психологічний вплив на 
споживача. Психологія вивчає механізми впливу реклами на психіку людини, сприйняття 
рекламних матеріалів, особливості споживацької поведінки та її модифікації під впливом 
реклами.  
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Реклама, споживач, психологічний вплив, психологія реклами. 

 
Abstract 

Nowadays, advertising has become an integral part of our world. It intervenes in almost all 
spheres of our life, whether we like it or not, affects us and the decisions we make. 
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