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УДК 94 (477.83) (092) : 930.25
Ольга ВЛАДИГА,

кандидат історичних наук, викладач історії Львівського вищого професійного учи-
лища комп’ютерних технологій та будівництва

(Україна, Львів) olhavladyha@gmail.com

ОСТАННІ ТОМИ «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ»
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО: АРХЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена аналізові археографічної складової дев’ятого та десятого томів «Іс-
торії України-Руси». Доведено, що опублікована на сторінках останніх томів праці кількість 
джерельного матеріалу значно перевищує за обсягом авторський текст. Відтворено рецепцію 
останніх томів «Історії України-Руси» в тогочасній історіографії. Зроблено висновки, що за-
вдяки джерельному характерові останніх томів праці до нашого часу дійшла значна кількість 
документів.

Ключові слова: М. Грушевський, «Історія України-Руси», археографія, українська історіо-
графія, козаччина.

Літ. 14.

Olga VLADYGA,
PhD in History, lecturer of Lviv Professional College of 

Computer Technologies and Building
(Ukraine, Lviv) olhavladyha@gmail.com
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ПОСЛЕДНИЕ ТОМА «ИСТОРИИ УКРАИНЫ-РУСИ»
МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО: АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена анализу археографической составляющей девятого и десятого томов 
«Истории Украины-Руси». Доказано, что опубликованное на страницах последних томов труда 
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количество источникового материала значительно превышает объем авторского текста. Рекон-
струирована рецепция последних томов «Истории Украины-Руси» в историографии того време-
ни. Сделаны выводы, что благодаря источниковому характеру последних томов труда до нашего 
времени дошла значительная часть документов.

Ключевые слова: М. Грушевский, «История Украины-Руси», археография, украинская исто-
риография, казатчина.

Лит. 14.

Постановка проблеми. Відомо, що М. Грушевський був зачинателем модерного 
етапу української археографії, представники якого були зорієнтовані на цілеспрямова-
ний пошук і публікацію документів, що висвітлювали національне минуле. Більшість 
зібраних вченим та його учнями джерел повинні були служити своєрідними будівель-
ними цеглинками для побудови масштабного вітчизняного гранд-наративу, представ-
леного в десяти томах «Історії України-Руси». При цьому археографічна складова цієї 
праці доволі рідко потрапляє у поле зору дослідників. Тож спробуємо показати важли-
вість такої дослідницької оптики на прикладі дев’ятого та десятого томів багатотомника 
М. Грушевського.

Аналіз досліджень. Історіографічний аналіз останніх томів «Історії України-Руси» 
М. Грушевського здійснено у працях В. Смолія [9], О. Пріцака [8] та Я. Федорука [11]. 
При цьому названі грушевськознавці лише принагідно торкалися проблеми археогра-
фічного наповнення праці.

Мета статті – відтворити археографічний задум М. Грушевського при підготовці та 
написанні ним останніх томів «Історії України-Руси».

Виклад основного матеріалу. Джерельна база для останніх томів «Історії України-
Руси» формувалася головно силами учнів та співробітників М. Грушевського, зосеред-
жених в Археографічній комісії Всеукраїнської Академії наук. Сам видатний учений не 
приховував, що організовувані ним археографічні експедиції до Москви та Ленінграду, 
між іншим, мали допомогти йому «реставрувати матеріяли, знищені війною, трусами і 
нарешті пожежею дому» [3, 5].

Багато уваги М. Грушевський присвятив також проблемі налагодження копіюваль-
ної роботи в галицьких і польських архівах. Це питання в листах до західноукраїнських 
колег він підняв уже в перші місяці перебування в Києві. Так, в одному з листів до 
К. Студинського читаємо: «Між иньшим, для сих плянів великої історії [«Історії Украї-
ни-Руси» – авт.], треба б мені відновити мої виписки з деяких рукоп[исів] Оссолінеум з 
бібліотеки Чартор[ийських] й иньших. Чи не маєте під рукою якогось чоловіка, досить 
тямущого або принаймні охочого до історії XVII в., який би за плату робив вимітки і 
копії рукоп[исів] у Львів[ській] і Краків[ській бібліотеках]?» [4, 161]. Про важливість 
і терміновість для М. Грушевського налагодження копіювальної праці в польських ар-
хівах свідчить те, що він декілька разів звертався до тогочасного голови НТШ з поді-
бними проханнями. Пізніше проблему копіювання необхідних матеріалів у галицьких і 
польських архівах вчений вирішив через своїх львівських учнів, що стали членами АК 
ВУАН.

Зібраний заходами археографічної експедиції та галицьких учнів М. Грушевського 
джерельний матеріал виявився настільки значним у кількісному та інформативним у 
змістовому плані, що, як вказав у передмові до дев’ятого тому автор, «він заповнив 
деякі дотеперішні прогалини і дав нове освітлення подіям» [3, 5]. Завдяки цьому, пе-
реконує М. Грушевський, значно збагатився фактичний зміст Хмельниччини, помітно 
ускладнивши усталений в історіографічній літературі образ тієї доби. Вірний своїм 
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об’єктивістським переконанням дослідник вказує, що намагається найбільш повно до-
нести читачеві аутентичний зміст наявних документальних матеріалів, щоб «не схе-
матизувати, не спрощувати його штучно, щоб не нагинати під свої суб’єктивні пере-
конання» [3, 6].

Втіленням цих тез стала своєрідна архітектоніка останніх томів «Історії України-
Руси», де порівняно з попередніми томами особливо багато місця відводилося публіка-
ції джерел. Втім, якщо така тенденція вже була помітною в сьомому та восьмому томах 
багатотомника, то, починаючи з дев’ятої частини праці, М. Грушевський не лише без-
посередньо в тексті, але й у додатках друкує повнотекстові варіанти джерел. У підсум-
ку обсяг надрукованого в книзі джерельного матеріалу помітно перевищує авторський 
виклад. Опубліковані матеріали були отримані з багатьох колекцій Східної Європи: бі-
бліотек Оссолінських і Чарторийських, московського «Дрєвлєхранилища», архіву Кра-
ківської Академії наук і численних українських сховищ. Вони, на думку автора, повинні 
були уможливити його сучасникам почути голос тієї бурхливої революційної епохи.

Поряд із джерелами, опублікованими безпосередньо у тексті дев’ятого тому, важли-
віший на думку автора блок матеріалів було наведено у додатках до книги. Там М. Гру-
шевський видрукував документи з «Посольських справ» Московського Посольського 
Приказу, які зберігалися у колишньому архіві Міністерства закордонних справ – скла-
дової новоутвореного московського «Дрєвлєхранилища». Ці матеріали, як свідчить ав-
торське пояснення, були скопійовані В. Юркевичем, В. Євфимовським та О. Кравцовим 
[2, 1508–1550]. Загалом у додатках М. Грушевський навів двадцять шість одиниць до-
кументів.

Відзначимо, що така своєрідність архітектоніки дев’ятого тому була одразу поміче-
на тогочасною критикою, яка відгукнулася багатьма змістовними оглядами на продо-
вження М. Грушевським своєї головної праці [10, 305–355]. Так, рецензією на нову кни-
гу вченого відреагували львівські «Нові шляхи». Автор критичного відзиву, що заховав-
ся за криптонімом М. З., переповів провідні ідеї академіка в його оцінках досліджуваної 
доби. Сама книга, пише оглядач, є фактично старанно зібраним і систематизованим 
джерельним матеріалом [6, 412]. Такий дослідницький підхід, зауважується в рецензії, 
має як переваги, так і недоліки. Перші полягають у критичній перевірці величезного за 
обсягом джерельного матеріалу. Необхідність такої джерельної систематизації, пере-
конаний рецензент, відчувалася також з огляду на конечність кардинального перегляду 
романтичних концепцій Хмельниччини М. Костомарова та П. Куліша. Головний недо-
лік праці постає як продовження її переваг та полягає у важкості сприйняття тексту 
непідготовленим читачем, який знайде більше аналітичної інформації, ніж синтетичних 
висновків.

Повністю дев’ятий том на сторінках «Літературно-наукового вісника» прорецензу-
вав Симон Наріжний, зазначивши, що дві його частини «серед публікацій повоєнного 
часу […] уявляють собою найвидатніше явище на полі української історіографії і своїм 
значінням, і вложеною в них працею» [7, 1030]. Як і попередній рецензент, С. Наріж-
ний також відзначив своєрідність архітектоніки нової книги М. Грушевського. Оглядач 
вказує, що незадовільний стан вивченості доби Хмельницького, відсутність моногра-
фічних студій над окремими важливими її проблемами змусив київського академіка 
практично самотужки взятися за нелегке завдання збору великої кількості різнорідного 
джерельного матеріалу та його одночасну систематизацію й інтерпретацію. Це негатив-
но відбилося на структурі праці, в якій великий обсяг займає цитування джерел і зовсім 
небагато міститься авторських оцінок тогочасних подій.
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Відгукнувся на дев’ятий том «Історії України-Руси» і знаний дослідник козаччини 
В. Герасимчук. У своїй ненадрукованій за життя рецензії він відзначив «загальнона-
роднє значіння» нової книги вчителя про добу Хмельниччини. На відміну від інших 
рецензентів, В. Герасимчук однозначно вказав, що розміщення в книзі значної кількості 
джерельного матеріалу є цілком слушним, оскільки дозволяє читачеві скласти власну 
думку та відчути колорит епохи [1, 536]. З такою думкою погодився й інший представ-
ник львівської історичної школи М. Грушевського М. Кордуба [14].

Своєрідність авторського стилю у дев’ятому томі «Історії України-Руси» відзначили 
й закордонні дослідники. Так, на сторінках празького «Časopis národního musea» обидві 
частини дев’ятого тому прорецензував довголітній дослідник творчої спадщини укра-
їнського вченого Я. Бідло. Дев’ятий том, підкреслює рецензент, містить надзвичайно 
велику кількість нового джерельного матеріалу, який таким чином стає доступним для 
широкого кола дослідників. Це дозволило українському вченому багато в чому пере-
глянути усталені в науці погляди [12, 131].

Помітний джерелознавчий акцент М. Грушевський зробив і в наступному – десято-
му томі «Історії України-Руси», який, як відомо, вчений не встиг закінчити, і працю до 
друку підготувала його донька за рукописним варіантом. У тексті останньої частини, 
що побачила світ у 1936 р., звично стикаємося зі значною кількістю джерел, які автор 
наводить чи то цілком, чи то розлого цитує їх найважливіші частини. У більшості ці ма-
теріали походять з московського «Дрєвлєхранилища». Оглядачі останнього тому, поді-
бно до того, як це було з його попередником, зі зрозумінням поставилися до авторської 
логіки організації тексту та в цілому схвально оцінили едиційну працю М. Грушевсько-
го. Про це, наприклад, свідчать критичні огляди галицької та еміграційної періодики. 
На сторінках львівського «Діла» Михайло Мочульський вказав, що книга «написана на 
основі свіжого матеріялу – основно, стисло, зясовує багато темних питань і сконструо-
вана таким робом, що кожний про дане питання сам може виробити собі власну думку» 
[5].

Вихід десятого тому «Історії України-Руси» помітили також у колі західних славіс-
тів. Так, на сторінках празького «Časopis národního musea» Я. Бідло, вказуючи на пер-
шоджерельний характер книги, вітав появу «неоцінимої» праці про українське минуле, 
що під оглядом методу, структури та нововіднайденого джерельного матеріалу нагадує 
попередні томи [13].

Висновки. Підсумовуючи археографічну складову останніх томів «Історії України-
Руси» М. Грушевського, відзначимо, що оскільки від тому до тому кількість першор-
джерельного матеріалу, уперше введеного дослідником до наукового вжитку, помітно 
зростала, це підштовхувало його оприлюднювати віднайдені тексти цілком чи у най-
більш важливих фрагментах. Такий підхід, виконуючи ілюстративно-доказові завдан-
ня, корелювався також з методологічними уподобаннями вченого, зокрема, абсолютиза-
цією ним ролі історичного джерела як своєрідного дзеркала минулих часів. У підсумку, 
українська історіографія отримала фундаментальну історію Хмельниччини, що мала 
характер антології. З цього приводу в літературі існують різні думки – від завзятої кри-
тики архітектоніки останніх томів «Історії України-Руси» до більш виваженого аналізу. 
На нашу думку, є всі підстави погодитися з тезою про те, що завдяки саме такому дже-
релознавчому акцентові пізніх праць М. Грушевського до нас дійшов пласт унікального 
джерельного матеріалу, який зазнав незворотних втрат протягом бурхливих історичних 
подій минулого століття.
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ЗДОБУТКИ ФРАНКОЗНАВЧОЇ НАУКИ 
У ФРАНКОВОМУ КРАЇ В ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ

У статті простежено процес розвитку та здобутки франкознавчої науки на теренах Фран-
кового краю в останнє десятиліття ХХІ ст. Визначено, що поступ франкознавства на теренах 
Дрогобиччини насамперед сприяє всебічному уявленню суспільства про життєвий та творчий 
шлях великого українського вченого й акумулює дослідників-франкознавців, поціновувачів багато-
гранної творчості і діяльності Івана Франка до ширшого розуміння його думки, різнобічної оцінки 
його спадщини в минулому, сьогоденні та майбутньому. 

Ключові слова: І. Франко, Франковий край, франкознавство, симпозіум, академія «Країна 
Франкіана», науковий семінар, творча спадщина, багатогранна діяльність.
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The article traces the development and achievements of Franko science in Franko Region in 
the last decade of the XXI century. The progress of Franko science on the territory of Drohobych 
primarily promotes comprehensive conception of society about the life and career of the great 
Ukrainian scientist and accumulates researchers, fans multifaceted creativity and work of Ivan 
Franko to a broader understanding of his thought, versatile for its heritage of the past, present and 
future.
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ДОСТИЖЕНИЯ ФРАНКОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ 
В ФРАНКОВОМ КРАЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В статье прослеживается процесс развития и достижения франковедческой науки на тер-
ритории Франкового края в последнее десятилетия XXI века. Определено, что прогресс фран-
коведения на территории Дрогобыччины в первую очередь способствует всестороннему пред-
ставлению общества о жизненном и творческом пути великого украинца и аккумулирует иссле-
дователей-франкознавцев, ценителей многогранного творчества и деятельности Ивана Франко 



12   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iñòîðiÿ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

к более широкому пониманию мысли ученого, разносторонней оценки его наследия в прошлом, 
настоящем и будущем.

Ключевые слова: И. Франко, Франковый край, франковедение, симпозиум, академия «Страна 
Франкиана», научный семинар, творческое наследие, многогранная деятельность.

Лит. 25.

Постановка проблеми. Багатогранна творчість і життєдіяльність Івана Франка – ве-
ликого письменника-новатора, історика, краєзнавця, етнографа, фольклориста, економіс-
та, філософа, політика, соціолога, пристрасного публіциста, наполегливого вченого й без-
компромісного громадського діяча є прикладом самовідданого служіння рідному народо-
ві. Яскравим свідченням визнання великих заслуг І. Франка перед сучасною вітчизняною 
наукою стало широке впровадження такої допоміжної галузі порівняльно-історичного 
літературознавства, як франкознавство. 

Аналіз досліджень. Запропонована нами проблема фактично ще не була предметом 
окремого дослідження. В основу написання даної статті лягли відомості про проведення 
різних франкознавчих заходів у Франковому краї, які розміщені на шпальтах програм 
симпозіумів [25], академій [3; 7; 9], наукових семінарів [8], а також у рубриках «повідо-
млення» про їх проведення у засобах масової інформації та соцмережі «Інтернет» [3; 4; 
16; 17]. З огляду на це, ставимо собі за мету простежити процес розвитку франкознавчої 
науки та її здобутків упродовж останніх десяти років на теренах Дрогобиччини.

Виклад основного матеріалу. Знаменним у напрямі переходу франкознавства на 
новий, науковий рівень став 2005 р., оскільки у цей час Дрогобицький державний педа-
гогічний університет імені Івана Франка став організатором Міжнародного симпозіуму 
«Orbis terrarum Івана Франка», приуроченого 150-річчю від дня народження Івана Франка 
і 50-річчю присвоєння його імені Дрогобицькому державному педагогічному універси-
тетові. У роботі симпозіуму взяли участь франкознавці з Австрії, Словаччини, Польщі, 
а також понад сто учасників представляли такі міста, як: Київ, Львів, Тернопіль, Івано-
Франківськ, Чернівці, Донецьк, Дрогобич та ін. У рамках роботи симпозіуму відбулися: 
пленарне та підсумкове засідання; круглий стіл літературознавчої секції, присвячений 
проблемі «Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчости»: тактика тексту і стра-
тегії його розуміння і інтерпретації»; круглий стіл історико-філософської секції на тему: 
«Іван Франко та єврейство в контексті українсько-єврейсько-польських стосунків у Гали-
чині кінця ХІХ – початку ХХ століть»; круглий стіл мовознавчої секції на тему: «Tolle mi 
mu me mis»: забута і незрозуміла лексика в текстах Івана Франка»; презентація тритомни-
ка «Іван Франко. Вибрані твори». Міжнародний симпозіум проходив у стінах головного 
корпусу, на базі філологічного й історичного факультетів ДДПУ імені Івана Франка [25].

Назагал акцентуємо, що, на наш погляд, кульмінаційною подією у роботі Міжнарод-
ного симпозіуму «Orbis terrarum Івана Франка» стала уже згадувана презентація дрого-
бицького тритомника «Іван Франко. Вибрані твори», що побачили світ у дрогобицькому 
видавництві «Коло» 2005 р. До першого тому вибраних творів Івана Франка (упорядник 
та редактор Михайло Шалата) увійшли основні оригінальні поезії письменника, з-поміж 
яких і ті, що в режимний радянський час не друкувалися, а також три Франкові найпопу-
лярніші поеми: «Лис Микита», «Іван Вишенський» та «Мойсей». До другому тому вибра-
них творів Івана Франка (упорядник та редактор Зенон Гузар) увійшли кращі оповідання 
Івана Франка, роман «Перехресні стежки», драма «Украдене щастя». У третьому томі 
вибраних творів Івана Франка (упорядник та редактор Олег Баган) зібрано Франкові літе-
ратурознавчі, публіцистичні та політологічні праці. Важливою рисою видання є те, що всі 
твори І. Франка подаються за першодруками або за останньою прижиттєвою авторською 
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публікацією з максимальним дотриманням мови поета та вперше в українській видавни-
чій практиці друкуються без купюр. Згадане тритомне видання творів Івана Франка адре-
совано учням, студентам, учителям, науковцям, усім, хто цікавиться творчою спадщиною 
Івана Франка [13; 14; 15].

Важливою ланкою роботи дрогобицьких франкознавців у даному спектрі стало про-
ведення щорічних всеукраїнських наукових конференцій «Нагуєвицькі читання», резуль-
татом роботи яких є періодичні видання збірників матеріалів роботи конференцій, де ви-
світлюються актуальні питання сучасного літературного та історичного франкознавста. 

Восени 2009 р. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 
Івана Франка було створено Відділення франкознавства, а згодом, через пів року, його ре-
організовано в Інститут франкознавства. Директором структури став доцент Євген Пше-
ничний. За його стараннями побачили світ уже 6 томів «Франкознавчих студій» [18–23], 
видано та перевидано наукову працю Г. Сабат «Іван Франко. Казки. Повне зібрання» [11–
12], ІІ том науково-методичного видання «Іван Франко в школі» та ІІ том «Славістика» й 
матеріали до бібліографістики «Часопис «Галичанинъ» К. Курилишина. У вересні 2014 р. 
Інститут франкознавства перейменовано у лабораторію Франкознавства і славістики.

Велика робота у напрямі розвитку франкознавчої науки проводиться на історичному 
факультеті ДДПУ імені Івана Франка. Науковцями-істориками згаданої установи розро-
блено широку дослідницьку програму з розвитку історичного франкознавства, резуль-
татом чого стало видання низки наукових праць: «І знову бачу тя, село моє родинне…» 
(Вибрані праці Івана Франка про Нагуєвичі)» [5]; «Там город преславний Дрогобич ле-
жить…» (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич)» [10]; «Адресати з Дрогобича до 
Івана Франка» [1]; «Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка» [2]; «Ivan Franko 
і hrvatska kulturna baština» [24] та опубліковано більше півтора сотні франкознавчих до-
сліджень на сторінках провідних історичних фахових журналів України та за рубежем.

Водночас у 2013 р. керівництвом Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка зініційовано проведення періодичної літературно-мистецької 
академії «Країна Франкіана». Метою заходу стало пропагування здобутків франкознавчої 
науки на теренах Франкового краю та заповнення «білих плям» у цій галузі. Перший за-
хід пройшов 26 – 29 травня 2013 р. і був приурочений 97-й річниці від дня смерті Івана 
Франка. У роботі академії взяли участь науковці з Австрії й Словаччини, франкознавці 
з Києва, Львова, Івано-Франківська, літератори з різних міст України. Під час «Країни 
Франкіани» – 2013 її учасники спробували глибше пізнати творчу спадщину вченого, 
проаналізувати окремі сюжети громадсько-політичної діяльності та визначити його місце 
у сучасній розбудові незалежної України. Програма першої академії «Країна Франкіана» 
була дуже насиченою: у ході її роботи виступили провідні українські та зарубіжні фран-
кознавці, відбулася низка круглих столів на франкознавчу тематику, проходили конкурси 
читання творів І. Франка, виставки, презентації наукової франкознавчої літератури, книж-
кові ярмарки, екскурсії Дрогобичем, Нагуєвичами та Бориславом. Заслуговує уваги і те, 
що учасники народної художньо-просвітницької студії «Ровесник» підготували виставу 
«Будка ч. 27», а театр «Альтер» представив прем’єру «Пироги з чорницями» за творами 
І. Франка. На закриття «Країни Франкіани» – 2013 муздрамтеатр імені Юрія Дрогобича 
зробив постановку «Таїна буття» про сторінки подружнього життя Івана Франка [3].

Друга літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» проходила 26 – 28 трав-
ня 2014 р. Першим заходом у межах «Країни Франкіани» – 2014 став мистецький вечір 
«Пісня і праця – великі дві сили», організатором якого виступив музично-педагогічний 
факультет. Під час концерту були виконані твори українських композиторів на тексти 
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Івана Франка та духовні композиції і народні пісні з циклу «Улюблені твори Великого 
Каменяра».

Відкриття другої літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» відбулося 
27 травня в актовій залі ДДПУ імені Івана Франка. Із вступним словом виступила ректор 
Франкового вишу професор Надія Скотна, закцентувавши на світовому значенні багато-
гранної діяльності Івана Франка та познайомила присутніх із програмою «Країни Франкі-
ани» – 2014. Вітальні слова до учасників академії виголосили: відомий літературознавець, 
лауреат Національної премії Т. Шевченка Григорій Штонь, завідувач кафедри української 
літератури та теорії літератури ДДПУ імені Івана Франка професор Петро Іванишин, про-
фесор Львівського університету імені Івана Франка Микола Легкий. Цього ж дня про-
йшли дві конференції: під керівництвом Петра Іванишина відбулася наукова конференція 
«Нагуєвицькі читання – 2014: Ідеологічні та культурософські акценти у творчості Івана 
Франка», а інститут Франкознавства провів наукову конференцію «Іван Франко, письмен-
ник, державотворець, речник соборності України». Також в актовій залі ДДПУ імені Івана 
Франка відбувся концерт духовної пісні, учасниками якого були лауреат міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів і фестивалів студентська народна хорова капела «Gaudeamus» 
та народний чоловічий хор «Боян Дрогобицький». 

Останній день роботи «Країни Франкіани» – 2014 розпочався із громадянської па-
нахиди, приуроченої 98-й річниці від дня смерті Івана Франка, яка відбулася 28 травня 
о 10 год ранку біля пам’ятника Іванові Франкові по вулиці Івана Франка. Згодом на базі 
філологічного факультету ДДПУ імені Івана Франка пройшов конкурс читців поезії Івана 
Франка, де взяли участь учні шкіл не лише міста Дрогобича, а й Стебника, а також студен-
ти медучилища «Медик», механічного коледжу, ПТУ та Франкового вузу. Переможцям 
конкурсу було вручено примірники найновішої франкознавчої літератури. Цього ж дня 
учасники літературно-мистецької академії мали змогу побувати у с. Нагуєвичі, де відвіда-
ли Музей Івана Франка, прослухали твори Івана Франка у виконанні гурту «Намисто» та 
ознайомилися з повним зібранням творів М. Шашкевича за редакцією професора Михай-
ла Шалати. Завершальним акордом у роботі «Країни Франкіани» – 2014 став перегляд ви-
стави у Львівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Юрія 
Дрогобича «Украдене щастя» за однойменним твором Івана Франка [7].

Третя літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» проходила у Дрогобичі 27 
– 28 травня 2015 р. Під час роботи наукового заходу виступили з доповідями науковці-
франкознавці з Києва, Львова, Івано-Франківська, Житомира, Ужгорода, Чернівців, Пол-
тави та Дрогобича.

У перший день ІІІ «Країни Франкіани» у стінах філологічного факультету відбулася 
наукова конференція «Нагуєвицькі читання – 2015: Ідеї національної свободи і культурної 
самобутності у творчості Івана Франка», головою оргкомітету якої був завідувач кафедри 
української літератури та теорії літератури, керівник Теоретико-методологічної лаборато-
рії професор Петро Іванишин. Цього ж дня пройшли жваві дискусії під час проведення 
франкознавчого круглого столу «Іван Франко і сучасна Україна». Водночас на філологіч-
ному факультеті було презентовано монографію керівника Науково-ідеологічного центру 
імені Дмитра Донцова Олега Багана «Іван Франко: інтерпретації». Загалом атмосфера 
наукових дискусій під час проведених заходів сприяла глибшому перосмисленню та усві-
домленню ролі Івана Франка у минулому, сучасному і майбутньому України.

Наступного дня, 28 травня 2015 р., біля пам’ятника Іванові Франку у 99-річницю від 
дня смерті вченого у Дрогобичі відбулася громадянська панахида, в якій взяли участь, 
крім духовних осіб, представники міської і районної влади, ректор університету профе-
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сор Н. Скотна, доцент Житомирського університету М. Франчук. Згодом біля міського 
Народного дому імені Івана Франка пройшла виставка дитячих робіт «Коли ще звірі гово-
рили». Після цього учасники «Країни Франкіани» відвідали музей-садибу Івана Франка у 
с. Нагуєвичі. Там пройшло літературно-мистецьке дійство за участю творчих колективів 
Дрогобича: вокально-естрадного відділу Стебницької дитячої музичної школи, народно-
го ансамблю дитячого танцю «Верховинка» міського Народного дому імені Івана Франка, 
колективу «Намисто» Дрогобицького ДДПУ імені Івана Франка, гурту «Галич» районно-
го Народного дому імені Івана Франка.

Завершальним акордом ІІІ «Країни Франкіани» став традиційний переглад її учасни-
ками вистави «Украдене щастя» у Львівському обласному академічному музично-драма-
тичному театрі імені Юрія Дрогобича [4; 6; 9].

Важливе місце в рамках пропагування значущості франкознавства та Франкової спад-
щини загалом посів науковий семінар «Дрогобич – місто Івана Франка», який був про-
ведений 18 травня 2015 р. у стінах історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. В 
ході роботи семінару пройшли жваві дискусії під час розгляду таких проблем, як: «Між-
національні стосунки в гімназії Франца Йосифа: порозуміння чи конфлікт?» (Л. Тим-
ошенко); «Історія створення та функціонування Громадського Комітету для підготовки 
й відзначення 150-річного ювілею Івана Франка» (М. Шалата); «Відчит Іваном Франком 
поеми «Мойсей» у Дрогобичі 1 лютого 1912 р.» (В. Галик); «Постать Івана Франка на 
сторінках дрогобицької преси (1884 – 1939 рр.)» (Б. Лазорак); «Історія церковних братств 
у дослідженнях Івана Франка» (С. Біла); «Джерельні свідчення до родоводу Івана Франка 
XVIII ст.» (І. Смуток); «Увіковічнення пам’яті про Івана Франка у повоєнному Дрогоби-
чі» (Р. Попп) та ін. [8]

Загалом учасники наукового семінару дійшли висновку, що нині нагальною є потреба 
розширення й поглиблення наукової координації розвитку такої науки, як франкознавство 
шляхом прискіпливого вивчення маловідомих франкознавчих джерел, насамперед епіс-
толярних.

Ще одним видом поширення франкознавства на теренах Дрогобиччини і не тільки 
є започаткування у 2012 р. проведення на теренах Франкової малої батьківщини періо-
дичного музично-мистецького фестивалю «Франко Фест». Організатори «Франко Фесту» 
поставили собі за мету усунути стереотипні погляди та створити якісно новий імідж Івана 
Франка, як одного із найкращих і найпрогресивніших українців, що сприятиме актуалі-
зації ідей Івана Франка та поширення їх серед молоді України. В ході заходів представ-
лено концертну програму української музики, виступи бардів та різноманітних народних 
колективів, арт-перфоманси та художні інсталяції, театральні виступи та читання творів 
Івана Франка відомими українськими письменниками, істориками, літературознавцями. 
У 2013 р. «Франко Фест» було об’єднано з фестивалем «Fort. Missia» під назвою «Франко. 
Missia», в результаті чого частина програмних подій відбулася в Поповичах, а частина – в 
Нагуєвичах [16; 17].

Висновки. Отже, наведені вище факти переконують у тому, що такий стрімкий по-
ступ франкознавчої науки у Франковому краї надалі сприятиме всебічному уявленню 
суспільства про життєвий та творчий шлях видатного українського вченого. Це буде 
акумулювати дослідників-франкознавців та поціновувачів багатогранної творчості і 
діяльності Івана Франка до ширшого розуміння Франкової думки та оцінки велегранної 
й монументальної постаті справжнього, несфальшованого і неокраденого Івана Фран-
ка – великого українця із власною філософською та мистецькою системою, який сказав 
своє оригінальне слово у фольклористиці, літературознавстві, політекономії, історії, 
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шкільництві, а був ще й політиком, суспільним діячем, журналістом і видавцем, передусім 
же – керманичем літературно-просвітницького руху. Тому сподіваємось, що уже в наступ-
ному 2016 р. будуть зроблені нові франкознавчі відкриття, адже спонукою для цього є 
планові святкування 160-річниці від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана 
Франка.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку соціальноісторичних дослі-
джень під впливом постмодерністської парадигми історіописання науковці усе більше 
надають перевагу мікроісторичній проблематиці. Фокус їхніх зацікавлень поступово 
зміщується від минувшини великих соціальних середовищ (верств, класів) до дрібних 
соціальних груп і прошарків. У цьому ключі набуває актуальності вивчення, зокрема, 
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мікросоціальних стратів селянської верстви на пізньосередньовічному і ранньомодер-
ному етапах історії нашого регіону. З огляду на це, предметне дослідження мікросоці-
альної групи мельників, яка у кожному поселенні краю мала певні, приблизно однакові 
привілеї, видається необхідним і обґрунтованим. Об’єктом же наукових пошуків об-
рано село Літиня на Дрогобиччині, котре в досліджуваний період було королівською 
власністю й належало до столових маєтків Самбірської економії. 

Аналіз досліджень. Українська та польська історіографії можуть похвалитися пев-
ними здобутками щодо висвітлення соціальних процесів у галицьких селах, зокрема й 
підгірських. Маємо на увазі праці В. Інкіна [11], В. Пірка [17], І. Смутка [18] та ін. Пев-
ний зарис згаданої проблематики зроблено й у статті М. Галіва [9]. Систему млинарства 
в середньовічній Польщі досліджували Б. Барановський [42] та М. Дембінська [43]. 
Серед вітчизняних учених історико-культурний вимір млинарства вивчали В. Масненко 
[15], В. Мельниченко [16], М. Страшінець [20], а краєзнавчо-регіональний − А. Андрі-
євський [1], М. Мартиненко [14], О. Солодар [19], С. Хаврусь [21], В. Коцан і Т. Салогуб 
[13], О. Ісаєва [12] та ін. Наразі віднайдені нами джерела дають змогу більш детально 
з’ясувати історію мельницької мікросоціальної групи на прикладі села Літиня. 

Мета статті – проаналізувати формування мікросоціальної групи мельників у селі 
Літиня на Дрогобиччині упродовж XVI – XVIІІ ст., розкрити їх правове і матеріальне 
становище. 

Виклад основного матеріалу. Про літинське мельництво залишилося чимало свід-
чень в історичних джерелах, однак часто суперечливих. Саме тому В. Інкін спочатку 
зробив висновок про те, що в Літині «скарбове привілейоване млинарство, яке належа-
ло Липчакам, …не мало ані поля, ані угідь», а згодом описував мельницьку чверть лану, 
яка, за його словами, розкинулася у восьми місцях [11, 178, 194]. Така непослідовність у 
твердженнях історика пояснюється незнанням ним факту про існування кількох млинів 
у Літині. 

Уперше млин в контексті згадок про Літиню зафіксовано у записі короля Владис-
лава ІІІ, даному своєму слузі шляхтичу Юрієві Риботицькому на села Грушова і Літиня 
5 березня 1441 р. Серед численних добр (полів, лук, гаїв, боліт, річок, ставків, загонів, 
меж та ін.), які отримував Юрко, згадується і «molendinis» [40, 180; 46, 391]. Проте 
залишається невідомим де саме знаходився млин – у Літині, Грушовій чи обох селах 
водночас. Лише у поборових реєстрах 1507, 1510, 1511, 1512, 1515, 1517, 1526, 1530 рр. 
чітко вказується про млин саме в Літині. При цьому зазначається, що млин водночас був 
фолюшем (сукновальнею) й сплачував один фертон (12 грошей) [35, 36v, 147, 234, 360v, 
449, 589v; 36, 355, 407v; 48, 143]. До речі, на теренах Дрогобицького повіту, як устано-
вив В. Інкін, сукновальні існували лише в Літині, Вацевичах, Снятовичах і Волі [11, 44]. 

Млин-фолюш у Літині, можливо, належав шляхтичам Літинським, бо після пере-
ходу села до коронної власності у 1531 р. громаду зобов’язали збудувати інший млин 
[22, 1396; 23, 2417; 27, 656 – 657; 28, 1249], мабуть, щоб не залежала від шляхетського. 
Більше того, уже через тиждень після цього (30 червня 1531 р.) дрогобицький староста 
Ян Кам’яноцький дозволив ролівським дідичам Степанові, Філіпові і Дивишу Бояр-
ським користуватися половиною літинських боліт, а також ставком з рибою і млином 
з язями в селі Літині на майбутні часи [41, 31–31v; 45, 350]. Невідомо, про який млин 
йдеться, проте згадується він поруч з річкою Тисьмениця. 

На 1570 р., як свідчить люстрація, існував лише один літинський млин з одним ко-
лесом на Тисьмениці, що був в оренді і з якого сплачували щороку 80 флоринів чиншу 
[39, 303v; 10, 255]. Вказівка на орендування скеровує нас до висновку про використання 
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цього млина орендарями-корчмарями. Мабуть, цей млин з одним каменем зафіксовано і 
в поборових реєстрах 1577 і 1589 рр., щоправда вже знову як «вальник»-фолюш, з якого 
сплачували всього 24 гроші [35, 812, 882v] (такий низький розмір оренди-чиншу можна 
пояснити збитками від татарських нападів). 

У селянських юраментах 1651 р. про наслідки «татарсько-козацької ребелії» 1648 р. 
йдеться про вцілілий у Літині млин, але вже на два колеса [26, 470; 44, 99]. Припускає-
мо, що млин на Тисьмениці занепав або був перенесений у першій половині ХVII ст. на 
річку Трудниця в межах с. Літиня (з боку Ролева) й обладнаний двома колами. Щоправ-
да, вже у першій половині ХVIІI ст. і цей млин підупав. В одному з актів судової комісії, 
що працювала в Літині 30 липня 1730 р., згадано т.зв. Перекоп – заплаву (або, з огляду 
на назву, рукотворний канал), яким «у давні часи вода текла з Рублович (Ролева або 
Вороблевич. – М. Г.) на млин до села Літині» [29, 1]. Під час праці в селі іншої королів-
ської комісії 11 травня 1744 р. було навіть поміряно ґрунт «давнього осідку» мельників 
у селі. Він тягнувся у ширину від оселі Сеня Кашиця до оселі Клима Стройчина на 19 
з чвертю «геометричних» ліктів, уздовж від ріки Трудниця до пасовища Толока на 13 
шнурів (у кожному 17 ліктів) [5, 305зв; 24, 2914–2915; 33, 125–126]. Цілком можливо, 
що саме цей млин входив до корчмарського господарського комплексу й частково був 
проданий корчмарями літинському священику у 1722 р. 

Другий млин знаходився початково на Толоці – густо вкритому водоймами і річ-
ковими заплавами громадському пасовищі, котре на північ від Літині тягнулося до 
«границі Тинівської» та «границі Тершаківської». У документах середини ХVIII ст., які 
стосуються судових суперечок між громадами Літині і Тинова, неодноразово згадується 
«Млинок Літинський» і річка «від нього ідуча» [37, 161–161v; 38, 124v–125]. 

У судових справах між громадами сіл Літиня та Тинів, які тривали у 1754 р., вири-
нув цікавий документ − привілей короля Яна ІІІ (даний у Жовкві 19 листопада 1692 р.) 
літинським мельникам «на виставлення млина і води до нього з ріки і болот від мли-
на Тинівського сходячих, і [на його] вживання» [25, 2627]. Проте, через п’ять років, 
з’явився інший привілей, даний наступним королем Августом ІІ 20 грудня 1697 р. у 
Варшаві. Цього разу, за клопотанням адміністратора Самбірської економії Анджея Ре-
чицького корчмареві Стецеві Липчаку і його дружині Таньці, а також Федеві Стасіву, 
його дружині Гасі і синам Федеві, Андрусеві, Іванові надавалося право на побудову 
млина на Толоці («винайдеться таке місце і берег пустий, на якому можеться фундувати 
млин, і вода до нього з трьох боліт від млина Тинівського сходяча може бути спущена») 
[7, 252зв]. Причому фундувати млин Липчаки і Стасіви повинні були без допомоги ад-
міністрації економії, без участі літинської та грушовської громад. Останніх і в майбут-
ньому «до помочі і поправи млина потягати» заборонялося. З огляду на це, а також на 
відсутність при млині поля, городу чи сіножатей, привілей визначав невисокий розмір 
ренти з млина – 25 злотих на рік [7, 252зв].

Власне обидва привілеї датують появу другого млина на Толоці (з боку села Тинів), 
а перший з них ще й говорить про існування на кінець XVII ст. окремої мікросоціальної 
групи літинських мельників. 

Згідно з судовими матеріалами середини ХVIII ст., їх протопластом був «оригіналь-
ний мельник Літинський» Іван Аппак [5, 305], що жив приблизно в середині ХVII ст. 
Саме він, очевидно, домігся права орендувати корчмарський млин, а відтак і частину 
корчмарської (мельницької) чверті. На жаль, прямих джерельних вказівок про це нема-
ємо, однак його нащадки у деяких документах 1760-х рр. номіновані посідачами або й 
співорендарями корчмарської чверті. Так, в одному з судових процесів 1766 р. мельника 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ãàë±â Ì. Ì±êðîñîö±àëüíà ãðóïà Ìåëüíèê±â ó ñåë± Ë±òèíÿ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Степана Малого, названо таким, що «корчмарство літинське в оренді тримає» [6, 334зв 
– 335зв]. Інвентар Самбірської економії 1768 р. прямо вказує, що на корчмарській чверті 
сидять двоє: Степан Любчак і Малий [3, 387].

Мельники початково працювали на корчмаря і разом з ним, як йшлося вище, по-
винні були брати участь у ремонті млина [2, 29–29зв]. Однак, отримавши у 1692 р. 
привілей на виставлення окремого млина, вони почали поступово унезалежнюватися 
від корчмаря, при цьому зберігаючи окремі привілеї, що виокремлювали їх з громади. 
Останньому, до слова, сприяла й політика Скарбу. Як зауважував В. Інкін, уже 1609 р. 
комісарським декретом старості заборонялося залучати до кметівських робіт і пови-
нностей не лише священників, війтів, князів, корчмарів, а й мельників [11, 172]. Власне 
привілей Стеця Липчака та Федора Стасіва 1697 р. можна розглядати як результат пев-
ного протистояння між літинськими мельниками, що захотіли мати окремий млин на 
Толоці, та літинськими корчмарями, котрі вирішили зберегти млинарську монополію 
в селі й власними силами спорудити млин на тому ж місці, що й непокірні мельники. 

Наразі невідомо, хто ж із них – мельники чи корчмарі – стали зрештою фундаторами 
та пожиттєвими посесорами млина на Толоці. Документи наступних кількох десятиліть 
непрямо вказують на причетність до цього млина і перших, і других. Припускаємо, що 
вони дійшли якогось консенсусу й деякий час спільно господарювали на новому млині. 
Однак 22 жовтня 1722 р. сини Стеця Любчака Василь та Іван продали половину млина 
«на названім ставиську» о. Степанові Літинському за 30 битих талярів (240 злотих) [7, 
260зв]. Цілком можливо, що йдеться про старий млин, який знаходився посеред села, 
бо в задокументованому літинським урядом акті купівлі-продажу згадується город біля 
млина, котрого не було при млині на Толоці. З іншого боку, Василь та Іван Любчаки 
свідчили, що з млина (або півмлинка) платили чинш ті ж таки 25 злотих [7, 260зв]. 

Загалом же, на початку ХVІІІ ст. новий млин знаходився у цілковитій посесії мель-
ників Лепких, Малих, Садових та інших, які у 1720 – 1730-х рр. отримали дозвіл перене-
сти його з Толоки на ґрунт Грудець – береги ріки Трудниця [24, 2909, 2915]. Щоправда, 
у своїй супліці до короля від 12 червня 1739 р. літинська громада зазначила, що «млин і 
язи до нього належні на ріці» саме вона «заставила і репарувала», а мельники «згаданий 
млин… особливим правом тримали» [30, 5]. Зміст цього права літинських мельників у 
супліці не конкретизовано, але припускаємо, що йшлося про звичайну посесію млина 
у королівських володіння, відповідно до якої мельники-посесори за користування мли-
ном сплачували чітко визначений чинш, а також спільно з громадою ремонтували його. 

Приблизно у той час літинські мельники отримали королівський привілей, на який 
часто посилалися під час судових процесів. Його зміст невідомий, але знаємо, що ад-
міністрація Самбірської економії вкрай негативно поставилася до нього, оскільки цим 
документом до мельницьких привілеїв, крім посесії на скарбовий млин, додавалося 
право тримати громадські ґрунти, так наче вони належні до млина [31, 257–258]. А це 
давало змогу не сплачувати з них податки. З іншого джерела, також «громадського» по-
ходження, випливає, що мельники до своїх привілеїв начебто навіть корчму прилучили 
[32, 183].

У контексті окреслення мельницьких привілеїв цікавою проблемою є з’ясування по-
яви в Літині так званої «мельницької чверті лану», про яку часто йдеться в матеріалах 
судових процесів між мельниками і громадою у 1740-х рр. Жодні ревізії чи інвентарі не 
згадують про існування мельницької чверті в Літині, лише говорять про чверть корч-
марську [2, 3; 3, 380; 4, 6]. Вона й слугувала також мельникам, що було непоодинокою 
практикою в галицьких селах [11, 178]. Не слід, однак, уважати, що мельницька чверть 
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була суцільним куснем ґрунту неподалік млина. Звісно, певна ділянка орної землі і лук 
знаходилася біля млина (за винятком млина на Толоці, де «найменшого кавалка поля, 
ані сіножатей і городу немає» [7, 252зв.]), особливо біля млина на Грудці. Власне там 
мельники побудували собі житла та господарські споруди [24, 2909, 2914] (ця частина 
села Літиня й досі носить назву Мельники). У цілому ж мельницька чверть в Літині 
була розкиданою у шести різних місцях: посеред села (де знаходилася «стара мель-
ницька оселя»), біля Тинова, у полі Болоня, між ріками Трудниця і Тисьмениця тощо. 
У чотирьох місцях мельники мали ділянки луки. Крім того, протягом 1674 – 1731 рр. 
родина мельників надбала шляхом купівлі у кметів (тобто громади) і солтисів-вибран-
ців ріллі та луки у восьми місцинах. Шляхом застави вони приєднали до своїх маєтків 
ще три ділянки орної землі та шість ділянок луки [24, 2914–2917]. У судових актах 
вказано поміру значної частини цих ґрунтів (у ліктях), завдяки чому ми підрахували (з 
розрахунку: 2 ліктя = 1 метр), що за ці роки лише ріллі мельники надбали понад 1 га.

Придбавши «декілька кавалків» вибранецького лану, літинські мельники «привлас-
нили» собі й привілеї вибранців-солтисів (з огляду на це, мельників часто в документах 
XVІІІ ст. називали солтисами). Причому свій новий статус вони намагалися оформити 
документально (мабуть, не гребуючи й підкупом). Так, ревізія 1739 р. якимось дивом 
визнала Антонія Ільчишина, Івана Ільчишина, Василя Ільчишина, Ілька Ільчишина, Сте-
ця Малого, Леся Малого, Івана Малого, Івана Лепкого, Гриця Лепкого, Івана Садового 
«однаково за солтисів і мельників» [33, 114].

Скуповуючи або перебираючи шляхом застави громадські (кметеві) землі, мель-
ники під претекстом «солтиства» з часом поширювали на них «свої» привілеї щодо 
несплати громадських податків. А відтак між ними і громадою спалахнула судова бо-
ротьба, що закінчилася на користь громади. Під час роботи судової комісії в селі 11 – 12 
травня 1744 р., вдалося з’ясувати, зокрема, родовід мельників, який подаємо дослівно: 
«Іван Аппак, оригінальний мельник Літинський, породив Івана Лепкого − старшого 
сина, від якого походить Гриць Лепкий, а від Гриця – Іван, Гриць, Микола і Михайло 
Лепкі – брати рідні, відповідачі на теперішньому суд. Другого сина той же Аппак поро-
див – Леся, пресвітера Грушовського, а також доньку Єву, яка з першим своїм чоловіком 
Косчишиним з Тинова народила Івана Садового, котрий ще живе, але дуже старий. Той 
Іван Садовий народив Ілька-небіжчика, який зі своєю жоною, а зараз уже вдовою, на-
родив Гриця, Михайла і Кузя Садових, що зараз відповідачі (на суді. – М. Г.). Та ж Єва 
в другому подружжі з Антоном із села Горбач народила Ілька Малого і Івана Малого: 
від Ілька походить Антон, Іван, Василь і Ілько – брати рідні, які зараз відповідачі в суді, 
а від Івана Малого походять Стець, Лесь і Іван Малі, також зараз відповідачі» [5, 305]. 
Тож на час суду у Літині налічувалося 16 мельників. Проте, діючи відповідно до декре-
ту референдарії, яким «призначено аби лише два мельники ex directa linea (по прямій 
лінії. – М. Г.) від першого мельника походячих» залишилися при млині та мельницькій 
чверті, комісарський суд визнав «тільки Івана і Гриця Лепких, синів згаданого Гриця 
Лепкого, а внуків Івана Лепкого як старшого сина Івана Аппака, за правдивих мельни-
ків» і віддав їм «в реальну і актуальну посесію» «чверть мельницьку з усіма до неї при-
належностями.., оселею мельницькою і двома халупами з будинками до них належними 
при млині будучими…» [5, 305].

Решту мельників було прилучено до громади і зобов’язано сплатити 630 злотих 12 
грошей з громадського ґрунту Грудець та інших ділянок за самовільні восьмирічні (1736 
 – 1744) «податкові канікули» (тобто понад 78 злотих за кожен рік). Однак, з’ясувавши, 
що значу частину цієї скалькульованої представниками громади суми становлять ви-
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трати на громадський перепій, комісія зажадала від покараних псевдосолтисів виплати 
лише 315 злотих і 6 грошей податків королеві та 60 злотих громаді [5, 304–304зв; 24, 
2910].

Надалі в джерелах бачимо одного-двох мельників у Літині. Згідно з інвентарем 1760 
р., мельник Яць Лепкий щорічно сплачувала 25 злотих чиншу [2, 29–29зв]. У 1768 р. 
зафіксовано двох мельників при млині у селі (Іван Лепкий та Іван Ільчишин) та одного 
при млині на Толоці (Федьо Дорожівський) [3, 387]. Згадка про млин на Толоці доволі 
цікава, оскільки, як відомо, його було перенесено на Грудець. Припускаємо, що грома-
да (з дозволу адміністрації економії) або й сама адміністрація посприяли відновленню 
млина на Толоці, надаючи його в оренду. Про певну належність цього млина літинський 
громаді непрямо вказує запис в інвентарі 1768 р. про те, що громада щорічно платить 
чинш «разом з млином на толоці» у розмірі 410 злотих 22 ½ грошей [3, 387] (невідомо, 
однак, скільки з цієї суми припадало власне на млин). 

Очевидно, про цей млин йшлося під час судового процесу у віце-адміністраторсько-
му суді Самбора, де 21 лютого 1772 р. позивачем виступив Іван Савшак, а відповідачем 
Федь-мельник (ймовірно, йдеться про згаданого Федя Дорожівського). Відповідно до 
судового акту, чотири роки перед цим (тобто у 1768 р.) Федь-мельник продав Іванові 
Савшаку пів млина за 200 злотих та ще й коло (колесо) за 10 злотих. Беручи гроші, він 
зобов’язався викопати млинівку, але так цього й не зробив. Намагаючись змусити його 
виконати домовленість, Іван Савшак, який не міг користуватися млином і не мав з нього 
прибутків, неодноразово звертався до Самбірського замку та Дублянського двору, однак 
накази цих інстанцій на Федя не подіяли. Зрештою Іван звернувся до суду у Самборі, 
вимагаючи вже не копання млинівки, а повернення грошей. Суд виявився на його боці і 
зобов’язав Федя протягом шести тижнів повернути Іванові 210 злотих [8, 27]. Можливо, 
що з того часу млин на Толоці почав підупадати.

Мельники, завдяки політиці Скарбу, були забезпечені постійним попитом місцевих 
селян, для яких запроваджено «примус помолу» (діяв майже в усіх економіях короля). 
Селяни змушені були молоти зерно у власному (сільському) млині, й сплачувати за це, 
за різними підрахунками, від 3,3 до 25 % кількості привезеного збіжжя. Щоправда, на-
магаючись уникнути зайвих витрат на перемелення зерна, селяни економій користува-
лися жорнами. Це дещо підривало доходи мельників, а відтак і державців та економії 
в цілому. З огляду на це було розгорнуто боротьбу проти вживання жорен. Зокрема, 
адміністратор Самбірської економії Я. Буковський у 1743 р. спробував запровадити спе-
ціальний податок – «жорнове», оскільки використання селянами жорен дуже зменшило 
його дохід. Однак, мешканці Літині та Ужви (Uszwi) Самбірської економії звернулися 
із скаргою до Камери, протестуючи проти подібного визиску [47, 156–158]. Наступного 
року у черговій супліці до Варшави, громади Літині і Грушової скаржилися вже на дії 
адміністратора А. Веренка: «На остаток і жорна з села грозиться нам позабирати, через 
що будемо з голоду помирати мусили, оскільки на водах мешкаємо, а під час великої по-
вені й млин стоїть»[34, 107]. Камера, відповідаючи на супліки літинців, розпорядилася, 
що вживання жорен не може бути цілковито заборонено підданим, хоч би з огляду на 
погоду, яка може перешкоджати доставці збіжжя до млина. Проте наказувала залишити 
одні жорна для десяти селян, трактуючи це як забезпечення їх від їзди до млина, коли 
«час неспосібний» [47, 156–158].

Висновки. Отже, про млин у Літині відомо з початку XVI ст. Тоді він виконував ще 
й функції фолюша та, вірогідно, належав шляхтичам Літинським. На противагу остан-
нім, дрогобицький староста, прилучаючи Літиню до коронних маєтків, надав право 
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літинській громаді збудувати новий млин. Мабуть, його звели на р. Тисьмениця і не-
забаром передали в оренду. У середині XVIІ ст. млин належав до корчмарської посесії 
й був перенесений у межі села Літиня на береги р. Трудниця (припускаємо, з боку с. 
Ролів). Суборендарем цього млина виступив літинський селянин Іван Аппак, від якого 
ведуть свій родовід мельники Лепкі, Садові, Ільчишині, Малі та ін. Наприкінці XVIІ 
ст. мельницький осідок підупав, тож млин було перенесено на річковий рукав, що пе-
ретинав пасовисько Толока й сполучав ріки Бистриця та Трудниця. Ймовірно, через 
незгоди між корчмарями і мельниками, останні спромоглися перенести млин на берег 
Трудниці й зайняли ґрунт Грудець. Підприємлива діяльність мельників виявилася у здо-
бутті окремих привілеїв не лише на млин й чверть лану землі, а й на солтиські ґрунти. 
Займаючи громадські землі, вони, зрештою наразилися на опір громади, що вилився 
у тривалий судовий процес. Зрештою, у 1744 р. законними мельниками були визнані 
лише двоє з них, решту ж приєднано до громади. При цьому мельники не відмовилися 
від претензій на солтиство.
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ДО ПИТАННЯ РЕЙДІВ ВІДДІЛІВ УПА ВО-4 «ГОВЕРЛЯ» (1944 – 1949)

У статті на основі невідомих і маловідомих документів і матеріалів розглянуто особливості 
підготовки та проведення рейдів відділів УПА у ВО-4 «Говерля» (1944 – 1949). Підраховано чисельні 
показники проведених переходів як територією УРСР, так і за кордон. Доведено, що саме така фор-
ма діяльності мала не лише широкий резонанс серед усіх верств населення, дозволяла пропагувати 
націоналістичні ідеї, проводити бойові акції на неохоплених повстанським рухом територіях, але й 
дозволяла зберегти відділ під час тотальних блокувань цілих районів.

Ключові слова: рейди, ВО-4 «Говерля», ОУН і УПА. 
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ON THE ISSUE OF UPA RAIDS VO-4 «GOVERLIA» (1944 – 1949)

On the basis of unknown and little-known documents and materials, the peculiarities of training and 
the UPA raids in VO-4 «Goverla» (1944 – 1949). Estimated numerical conversion rates held territory as 
the USSR and abroad. Proved that this form of activity had not left a wide resonance in all sections of the 
population, made it possible to promote nationalistic ideas, conduct combat action in unreached areas of 
rebel movement, but also allowed to preserve of total department during the blocking of entire regions.
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К ВОПРОСУ РЕЙДОВ ОТДЕЛОВ УПА ВО-4 «ГОВЕРЛА» (1944 – 1949)

В статье на основе неизвестных и малоизвестных документов и материалов рассмотрены 
особенности подготовки и проведения рейдов отделов УПА в ВО-4 «Говерла» (1944 – 1949). Под-
считано численные показатели проведенных переходов как по территории УССР, так и за границу. 
Доказано, что именно такая форма деятельности имела не только широкий резонанс среди всех 
слоев населения, позволяла пропагандировать националистические идеи, проводить боевые акции 
на неохваченных повстанческим движением территориях, но и позволяла сохранить отдел при 
тотальных блокировках целых районов.

Ключевые слова: рейды, ВО-4 «Говерла», ОУН и УПА.
Лит. 82.

Постановка проблеми. Актуальність вивчення історії українського визвольного руху 
середини ХХ ст. продовжує зростати насамперед через полярність його сприйняття різни-
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ми категоріями населення. Це стало ще відчутнішим з огляду на події, які розгорнулися 
на Сході Україні, коли націотворчій концепції розбудови держави протиставляється ціл-
ком протилежна – тоталітарна, імперська, а тематика ОУН і УПА стала об’єктом чергової 
фальсифікації в сучасній російській пропаганді.

Аналіз досліджень. Серед багаточисельних праць у нашому дослідженні використано 
ґрунтовну роботу провідного дослідника українського-визвольного руху В. В’ятровича, при-
свячену одному із напрямків діяльності повстанців у Карпатському краї ОУН – рейдам [1]. 
Проблему організації та безпосередньої реалізації рейдових переходів висвітлено у низці уза-
гальнюючих досліджень А. Кентія [22], Ю. Киричука [23], А. Русначенка [36]. Вперше ціліс-
но розглянув питання рейдів Л. Шанковський [42; 43; 44]. Власні спогади про закордонний 
рейд виклав П. Потічний [34]. Крім цього, окремі аспекти рейдової діяльності відображені у 
працях Р. Забілого [21], В. Манзуренка [32] та В. Криськіва [24]. Однак питання організації, 
реалізації та чисельності здійснених рейдів у Карпатському краї загалом вивчене недостатньо.

Мета дослідження – розкрити особливості організації, проведення та чисельність 
рейдів, здійснених відділами ВО-4 «Говерля» (1944 – 1949).

Виклад основного матеріалу. Однією із складових концепцій національної револю-
ції ОУН є зовнішньополітична діяльність, яка у роки Другої світової війни кардинально 
змінилася – від орієнтації на одну чи групу великих держав до створення Антибільшо-
вицького блоку народів і залучення до боротьби усіх поневолених народів. При цьому на-
магалися довести, що перемога над більшовизмом можлива лише спільними зусиллями 
усіх народів (використовуючи паралельно бойову та пропагандистську форму). Тобто, 
українські націоналісти розглядали боротьбу українського народу як складову загально-
європейського антитоталітарного Руху опору. У роки війни, реалізовуючи концепцію на-
ціонально-визвольної боротьби, вдалося залучити до неї народи Кавказу та Середньої Азії, 
створивши національні відділи УПА. Водночас поява українських повстанців на теренах 
сусідніх держав (Польщі, Чехословаччини, Румунії) ставала яскравим виявом можливості 
опору радянській адміністрації, спростовувала цілу низку міфів, поширених більшовиць-
кою пропагандою. Так, наочний приклад носіїв ідей українського націоналізму ставав най-
кращою агітацією для населення сусідніх держав.

З метою реалізації концепції національно-визвольної революції почали застосовува-
ти рейди. За визначенням Л. Шанковського рейди – це швидкі марші відділів УПА по 
територіях, не охоплених повстанським рухом (на ОСУЗ і СУЗ та за кордон: Білорусь, 
Польщу, Словаччину, Румунію), а також по територіях, охоплених повстанським рухом, із 
спеціальними завданнями: пропаганда, саботаж, атентат, засідки, наскоки, диверсії тощо 
[43, 657]. Саме через це рейд став найбільш ефективним методом, який давав змогу ви-
конувати водночас бойові і пропагандистські завдання на території, де цього найменше 
очікував супротивник [40, 103]. В інструкції ч. №6/45 (червень 1945 р.) в. о.політвиховника 
ВО-4 «Говерля» «Олега» говорилося: «Бойово-пропагандивний рейд – це найактивніший і 
найбільш доцільний метод боротьби відділів УПА з ненависним большевицьким окупан-
том» [16, 146]. Партизансько-повстанська війна («мала війна») – це оперативно-тактичне 
маневрування у ворожому запіллі і знищення як мінімум всяких засобів, як максимум – 
окупантських живих і матеріальних сил.

Самі повстанці визначали мету рейдів – підтримати народний дух, створювати атмос-
феру непевності та страху у лавах супротивника, здобувати військово-матеріальні засоби, 
проводити бої з ворогом. Рейдуючі відділи УПА, окрім постійного спілкування із місце-
вим населенням, зустрічей, мітингів, поширювали ідеї визвольної боротьби, закликали 
ставати до лав українського визвольного руху, водночас захищати населення від репресій.
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У своїй праці Л. Шанковський визнає, що «рейди належали до категорії зачіпно-офен-
зивних акцій УПА. Їх тактична перевага полягала у використанні руху, цього найважливі-
шого елементу партизанської війни. Постійний швидкий рух створював моменти неспо-
діванки й заскочення. Рейдуючі відділи появлялись, звичайно, там, де їх найменше чека-
ли. ... Завданням рейдуючих частин була, головно, пропаганда ідеї українського визвольно-
революційного руху, поширювання протирежимних настроїв серед широких мас населен-
ня, створювання передумов для активізації революційних сил на даних теренах. Рейди на 
землі сусідніх народів були також важливим засобом зміцнення дружби між українським 
і сусідніми народами. (...) майже завжди рейдуючі відділи повинні були уникати боїв з во-
рожими відділами і вступали в бої тільки у випадку крайньої необхідності» [43, 657–658].

Оскільки перед відділами, які йшли в рейд, ставили серйозні завдання, кожен рейд ре-
тельно готувався, відбиралися бійці з найкращими моральними, діловими та інтелектуаль-
ними здібностями. Усі учасники рейду отримували найкраще обмундирування, озброєн-
ня. Відтак з ними відбувався вишкіл, при цьому однаково бойовий і політичний (вивчалася 
внутрішньополітична та міжнародна ситуація, засвоювали програмну мету діяльності 
ОУН і УПА, методику пропагандистської роботи з групами населення, яке мало певний 
суб’єктивізм через попередньо донесену радянську пропаганду). Паралельно розроблявся 
пропагандистсько-роз’яснювальний матеріал (мовою, якою спілкувалося місцеве населен-
ня, де рейдував відділ). Для реалізації основних пропагандистських завдань під час рейдів 
використовували: а) збори; б) свята-концерти; в) поширення друкованої пропаганди; г) ін-
дивідуальні гутірки (бесіди) [41, 2зв.]. По населених пунктах, окрім проведення мітингів, 
бесід, товариських зустрічей, поширювали масив пропагандистських листівок. До речі, ін-
коли навіть друковану пропаганду відправляли поштою у різноманітні державні установи, 
відомим державним, політичним, культурним діячам тих держав. У місцевого населення 
лише брали поштові адреси важливих об’єктів [37, 269]. Водночас кожний повстанець був 
зобов’язаний вести пропаганду, а якщо він не мав відповідної підготовки для розмов на 
політичні теми, то повинен був розказувати про свої бойові пригоди і про життя УПА. При 
цьому в розмовах треба було вказувати на бажання співробітничати з демократичною Ро-
сією [37, 269]. У відповідних інструкціях «Короткі вказівки для тих, що йдуть в рейд на 
Словаччину» рекомендувалося, щоб нейтралізувати спроби адміністрації інших держав 
знищити українських повстанців, необхідно було відразу після переходу кордону розгор-
тати масову роз’яснювальну роботу за допомогою листівок, кореспонденції, мітингів, ін-
дивідуальних бесід, написаних у публічних місцях, гасел тощо. У документі застерігалося: 
«Не вільно під ніякою умовою нападати на міліцію, військо, магазини і т. д. Не вільно лік-
відувати ніяких «типів». Навіть більшовицьких емісарів не ліквідовувати...» [38, 146]. При 
цьому наголошувалося, щоб рейдуючі відділи, не нав’язуючи зачіпних боїв, все ж ніколи 
не повинні були панічно втікати, пам’ятаючи, що репрезентують всю повстанську армію 
[38, 146]. Водночас інший дослідник пропагандистської діяльності ОУН і УПА С. Ткачен-
ко вказує на наступні завдання пропагандистських рейдів: 1) популяризація українсько-
го визвольного руху; 2) створення антиурядових настроїв серед широких мас населення; 
3) створення умов для активізації повстанських сил. Уже згаданий нами В. В’ятрович піс-
ля аналізу ідеологічних матеріалів рейдуючих відділів стверджував, що їхніми основними 
пропагандистськими завданнями були: спростування наклепів, інсинуацій довкола укра-
їнського національно-визвольного руху; викриття імперського спрямування політики Ра-
дянського Союзу; з’ясування реальної небезпеки для чеського і словацького народів з боку 
радянського імперіалізму; закладання основ спільної боротьби народів Центральної та 
Східної Європи проти сталінізму [1, 53]. Водночас проведення рейдів наштовхувалося на 
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низку складнотей: відірваність від рідних теренів, незнання місцевості, відсутність продо-
вольчої бази, розвідки тощо. Рейди у 1944 р. здійснювалися сотнями, а в 1945 р. – чотами.

Самі підпільники виділяли такі види рейдів відділів УПА: 1) поворотні, 2) рейди вну-
трішні з окресленими завданнями в нових умовах; 3) бойово-пропагандистські; 4) закор-
донні [30, 64]. Найбільший фахівець у дослідженні рейдів В. В’ятрович виділяє 2 типи 
рейдів: 1) бойові (мета посіяти тривогу серед ворога, внести нервове напруження, по-
слабити його не тільки фізично (знищення солдатів і техніки), але й морально); 2) про-
пагандистський (націлений на підсилення авторитету повстанців у цивільного населення 
через поширення ідей визвольного руху). Проте досить часто під час рейдів відділи УПА 
поєднували бойові та пропагандистські завдання. До речі, на нашу думку рейди, які від-
бувалися на теренах УРСР, за своїм типом в основному були бойовими (хоча паралельно 
виконували і пропагандистські завдання), натомість рейди на терени сусідніх держав – 
пропагандистські (бойові операції проводили в умовах крайньої необхідності). За терито-
ріальним спрямуванням рейди можна поділити на внутрішні (на території УРСР) і зовніш-
ні (закордонні). При цьому внутрішні здебільшого спрямовувалися на неохоплені (східні 
області УРСР) або найменше охоплені повстанським рухом терени (Закарпаття, Буковина) 
для демонстрації наявності бойових відділів, проведення важливих бойових акцій. 

На жаль, на сьогодні ми не маємо повної інформації про всі рейди, які були проведені 
на терені ВО-4 «Говерля». За нашими підрахунками відділи ВО-4 «Говерля» здійснили 
близько 70 рейдів (різних за масштабами, чисельністю учасників, протяжністю тощо). З 
них понад 50 у межах УРСР та близько 20 рейдів і переходів за межі УРСР. Викорис-
товуючи згадану вище класифікацію, можемо їх так умовно класифікувати: 1) бойові: 
першим великим рейдом УПА у ВО-4 «Говерля» вважаємо перехід куреня «Скажених» 
(липень 1944 р. бій з німцями на горі Лопата) під командою В. Андрусяка-«Грегота» (тра-
вень – листопад 1944 р.) (взяли участь 3 сотні з Чорного лісу) на Дрогобиччину для під-
силення слабких місцевих відділів [30, 66–67]; у жовтні 1944 р. на терен Калуської округи 
рейдував відділ «Чорні чорти» (командир «Гамалія»), де провів декілька успішних боїв з 
НКВС, відтак здійснив напад на райцентр Войнилів (22.10.1944 р.) [16, 125]; сотня «Чор-
ні чорти» ім. Гамалії (командир «Пиріг») здійснила рейд (листопад – грудень 1944 р.) у 
райони Стрий – Миколаїв Дрогобицької області, де провела ряд боїв з НКВС [29, 66]; 
шеститижневий рейд сотні «Стріла» (командир П. Мельник-«Хмара») з Чорного лісу на 
Гуцульщину і назад (пройшли 12 районів і провели 2 великі бої) (грудень 1944 – січень 
1945) [33, 100]; найбільшим рейдом відділів УПА на терені ВО-4 і ВО-5 був рейд загону 
«Лемківщина» під командою В. Мізерного-«Рена» (24.09. – 28.11.1944) (загін складався із 
10 сотень УПА та окремих чот, у вересні 1944 р. перейшов рейдом з Лемківщини у Дрого-
бицьку та Станіславську області. В ході рейду сотні цього загону здійснили напад на рай-
центри Перегінське (19.10.1944) і Сколе (7.10.1944), провели великий бій біля с. Сторона 
Дрогобицького р-ну (16.11.1944 р.) і повернулися на Лемківщину) [30, 67–71]; рейд куреня 
«Дзвони» в січні 1946 р. з ТВ-22 в ТВ-23 [14, 244]; рейд відділів «Журавлі» і «Опришки», 
командир «Довбуш» (5 – 12 липня 1946 р.) [35, 160; 26, 448–449] та ін.; 2) пропагандист-
ські: рейд сотні «Східняки», командир «Омелюсік» – «Темра» (1.09. – 15.10.1944 р.), по 
районах Самбір – Стрий – Калуш – Рогатин [30, 66–67, 73]; рейд СШ «Олені», командир 
«Ярема» (Остап Линда), зі Славського району в Чорний ліс (10.1944 р.) [30, 77] та ін.

Водночас можемо виділити основні територіальні спрямування рейдів (в межах УРСР 
та закордон). Пишучи про внутрішні рейди, варто виокремити переходи відділів УПА 
ВО-4 «Говерля» на Тернопільщину. За виявленими нами фактами, мали місце 8 рейдів з 
території Карпатського краю ОУН на Тернопільщину. Зокрема, курінь «Дзвони» (коман-
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дир «Хмара») здійснив рейд на Тернопільщину у квітні 1945 р. (тривав три тижні) [17, 
109]; у серпні 1945 р. курінь «Смертоносці» (командир «Чорний») рейдував з ТВ-22 в ра-
йон Коропець Тернопільської області [25, 200–202]; у липні 1946 р. сотня «Звірі» з ТВ-22 
зробила рейд по районах Підгайці – Рогатин – Більшівці (провела 8 мітингів з населен-
ням); відділ (106 бійців) колишньої сотні П. Миколенка-«Байди» у січні 1945 р. пройшов 
рейдом з Дрогобицької області у Тернопільську, де з них створили спецвідділ для бойових 
дій на Сході України [44, 210; 27, 222–223, 228]. У березні 1945 р. В. Чав’як-«Чорнота» зі 
своєю сотнею рейдував у складі куреня «Хмари» Тернопільщиною. У с. Зидорів Підгаєць-
кого р-ну чота «Кір» знищила винищувальний батальйон і захопила старшого лейтенанта 
МДБ, якого розстріляли [9, 60зв.–61].

Окремим напрямком внутрішніх рейдів відділів ВО-4 «Говерля» стало Закарпаття. 
Ми зафіксували близько 20 рейдів на Закарпаття. Для цього навіть було розроблено спе-
ціальний план «Південь». Перший задокументований рейд на Закарпаття здійснив відділ 
(чисельністю близько чоти) «Трикутник смерті» (з Гуцульщини), командир «Орел», політ-
виховник «Говерля» (10 – 18.11.1944 р.) [17, 1822]; далі сотні «Бурлаки» і «Бурого» рейду-
вали із Закерзоння на Закарпаття (9.04 – 14.04.1945 р.) [30, 157–158, 163]; відділ «Журавлі» 
рейдував з ТВ-23 на Закарпаття (5.07 – 10.07.1945) [35, 150, 160–161]; відділ «Журавлі» 
(чисельністю 82 бійці) під командуванням «Грізного» 6 вересня 1945 р. вирушив у бойово-
пропагандивний рейд на Закарпаття [18, 135–136]; відділ «Рисі», командир «Гонта», в ході 
рейду з ТВ-23 на Закарпаття (6.09 – 4.10.1945) відвідав 14 сіл [35, 143–144, 177]; курінь 
«Дзвони», командир «Хмара», у жовтні 1945 р. перейшов на Закарпаття (у складі 2 сотень 
з 1.10. – 14.10.1945) [15, 233–233зв.; 18, 132–133]; курінь «Скажених» навесні 1945 р. пі-
шов у рейд на терен ТВ-24 і звідти в Польщу, далі на Словаччину, повертаючись із Польщі 
(06 – 21.11.1945 р.), пройшов по Закарпатті, відвідавши 10 сіл, де провів мітинги (присутні 
2 000 осіб) та 6 боїв і сутичок [29, 66; 14, 235зв.; 15, 234]. Загалом восени 1945 р. впродовж 
3 місяців різні відділи УПА рейдували по Закарпатті і відвідали понад 30 сіл, провели 
17 більших і менших боїв з НКВС [13, 204; 33, 163]; відділи 86 (5 – 10.07.1946 р.) та 88 
(5 – 12.07.1946 р.) рейдували на Закарпаття [28, 130–131]; рейд на Закарпаття відділу УПА 
(14.10 – 31.10.1946 р.) [26, 427; 12, 458]. Відзначимо, що після фактичної ліквідації відді-
лів УПА у 1947 – 1948 рр. на Закарпаття почали рейдувати боївки ОУН та підвідділи УПА 
зі Станіславської і Дрогобицької областей, при цьому здійснюючи акції у прикордонних 
селах Закарпатської області.

Курінь «Холодноярці» з ВО-2 «Буг» трьома окремими підвідділами пройшов рей-
дом через ТВ-24 «Маківка» на Закарпаття (з 9.04 – 25.05.1945) [31, 30, 285; 44, 210; 15, 
232зв.]. На Закарпаття рейдував підвідділ «Холодноярці І» ВО «Буг», командир «Град», 
у 05.1945 р. Тоді ж рейдували з ВО-2 «Буг» на Закарпаття через Дрогобицьку область 
підвідділи «Холодноярці ІІ» і «Холодноярці ІІІ», командири «Глухий» і «Волоцюга» [31, 
225–226]. Курінь рейдував два тижні по Великоберезнянській і Воловецькій округах, вла-
штовуючи мітинги для населення, розкриваючи справжню суть возз’єднання Карпатської 
України з УРСР. Після успішного рейду курінь «Холодноярці» повернувся через Скільщи-
ну, Стрийщину, Жидачівщину на Городеччину в Янівські Ліси [43, 607; 15, 232 зв.].

Впродовж 1944 – 1945 рр. інтенсивно відбувалися рейди відділів УПА і на терени 
Чернівецької області, де повстанський рух мав слабкі позиції. Зокрема, щонайменше 
мали місце 6 рейдів. Серед них рейд (20.10 – 10.11.1945 р.) сотні «Сурма», командир Юрій 
Долішняк-«Білий», яка у жовтні 1945 р. здійснила збройний напад на с. Мигове Вижниць-
кого р-ну, де вдалося захопити 3 осіб [8, 112–114; 29, 252–254]); Буковинський курінь, ко-
мандир поручник Н. Данилюк-«Перебийніс», провів рейд (10.11 – 20.12.1944 р.) по Буко-
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вині [29, 251]; відділ «Трембіта» з ТВ-21 «Гуцульщина» (22 – 27.12.1944 р.) рейдував на 
Буковину, командир поручник «Лісовий» зробив рейд по Буковині [16, 124; 29, 251]; курінь 
«Чортківський» з ВО-3 «Лисоня», командир Петро Хамчук-«Бистрий» перебував на Буко-
вині (27 – 29.11.1944) [30, 76–77; 29, 251]; Буковинський спецвідділ «Авангард», командир 
«Павленко» (Козьменко) провів рейд у Бесарабію (23.12.1944 р. – 3.01.1945 р.) [29, 251]; у 
липні 1947 р. підвідділ М. Юрцуняк-«Юрка» пішов рейдом Чернівецькою областю, який 
тривав до травня – червня 1948 р. (у Вижницькому, Путилівському, Вашковецькому р-нах). 
Після прибуття на територію Чернівецької області сотенний «Юрко» з’явився до провід-
ника Вижницького надрайонного проводу ОУН і пояснив, що група прийшла для переходу 
по Вижницьому і Путилівському районах з метою показу, що УПА існує, а також провес-
ти збройні напади на ВБ, розбити їх і провести інші антирадянські акції на території [5, 
277–278; 4, 139]. 

Рейдам за кордон приділялося найбільше значення. Саме тому їхня підготовка дору-
чалася винятково професійним і досвідченим вишкільникам. Наприклад, рейд у Чехосло-
ваччину особисто готував командир ТВ-24 «Маківка» Дмитро Вітовський-«Андрієнко» 
і сам його очолив. До рейду залучили із ТВ-24 сотню «Булаву» (командир Володимир 
Гошка-«Мирон»), з ТВ-22 «Чорний ліс» – курінь «Підкарпатський»(командир Павло 
Вацик-«Прут»), до складу якого входили сотні «Змії» (Микола Корж-«Сокіл»), «Заведії» 
(«Буря»). Підготовка до рейду розпочалася на Самбірщині, включала проходження спеці-
ального місячного вишколу, де особливий акцент ставився на політвиховних заняттях, щоб 
підготувати не тільки військовика, але й пропагандиста [25, 49; 17, 193, 193 зв., 194, 194 
зв., 195, 195 зв., 196; 11, 369–370]. Після закінчення рейду по Чехословаччині командир 
ТВ-24 «Андрієнко» зі своїм штабом і чотою ВПЖ через Закарпаття повернувся на Стрий-
щину на місце постою (у штабі тоді рейдували політвиховник ТВ-24 Г. Дулин-«Крук», 
Міршук-«Клименко», Баран-«Смок», італієць Гранді та інші) [39, 177–178]. Перебіг на-
ступного рейду і його результати досить добре передає «Звіт із пропагандистського рейду 
на Словаччину, проведеного відділом 96 у часі від 6.04. до 22.04.1946 р.»: »Ціль рейду: 
задемонструвати нашу збройну боротьбу проти більшовицьких імперіалістів та розпро-
пагувати нашу політичну постановку, ідею, кличі, факти гноблення большевиками всіх 
народів, зміст, факти і розміри боротьби українського і других народів. Пригодовування 
розпочалися одразу ж після отримання наказу, із стрільцями відбувалися навчання «Корот-
кі вказівки для тих, що йдуть в рейд на Словаччину». Крім цього відбувалися гутірки на 
теми: «Поведінки серед чужого населення», «Що говорити словакам?», «Дотичні вказівки 
відносно рейду на Словаччину». Щоб відділ виглядав репрезентативніше, зорганізовано 
кілька мундирів, зроблено кілька пар взуття, а принижені уніформи і взуття приведено 
до порядку. Закуплено певну кількість мила, щіток, пасти до взуття та інше. Дня 4.04.46 
к-р М. і пвх В. перевели відправу із к-рами і політвиховниками всіх відділів, які мали йти 
у рейд на Словаччину, на якій подано точні вказівки, усталено маршові траси, клички, 
умовні знаки та місце стрічі. До відділу надіслали літературу. … На шляху зустрічали осіб, 
яким роздавали літературу і проводили гутірки. Одна із словачок подарувала 100 корон, а 
при тому сказала: «майте на амуніцію»« [19, 57–59].

Хоча й наступні форми переходів до рейдів можна віднести з натяжкою, проте має-
мо згадати і про кур’єрські переходи через Чехословаччину в наступні роки. Так, влітку 
1947 р. з терену Станіславської області пішла в рейд група УПА у складі 10 осіб (коман-
дири І. Белейович-«Дзвінчук», В. Чав’як-«Чорнота» та їх охорона). На жаль, для групи 
доля склалася трагічно. Командири у Чехословаччині потрапили в полон, бійці загинули, 
зуміли пробитись тільки двоє стрільців. Ще у вересні 1949 р. група УПА з терену ТВ-24 
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«Маківка» у складі 10 осіб під командою С. Стебельського-«Хріна» відійшла на захід. Ця 
група щасливо прибула до Німеччини. Правда, дорогою в листопаді 1949 р. загинув к-р 
УПА С. Стебельський-«Хрін».

Окремого розгляду заслуговують рейди відділів УПА в Польщу впродовж 
1944 – 1947 рр. Нами виявлено понад 10 таких переходів. Так, у липні 1944 р. на Переми-
щину рейдом прибули зі Станиславівщини сотні УПА (командир «Черник», «Хома»). По-
при їхнє доволі коротке перебування, час був насичений подіями [2, 54]. Сотня «Сурма» 
(Ударник-3), командир «Бурий», 9.01.1945 р. перейшла з ВО-5 «Маківка» на Закерзоння 
і там перебувала до 1947 р., відтак на чолі з командиром «Біром» повернулася на терен 
ТВ-24 [30, 156]. 26 червня 1945 р. був рейд до Польщі підвідділів 482, к-р В. Гробельський-
«Бродич-2», і 483, командир «Шугай-2» (сотня «Вовки»), без дозволу командування УПА, 
де з них 16 серпня 1945 р. створили сотню «Вовки», командир «Кармелюк», і вони 26 
серпня 1945 р. обидва пішли у рейд на Словаччину, перейшли кордон і провели збори в 5 
словацьких селах, а 10 вересня 1945 р. повернулися в Польщу. 21 жовтня 1945 р. обидва 
підвідділи УПА брали учась у нападі на м. Бірча (Польща) разом із куренем «Підкарпат-
ський» (командир «Прут»). Сотня «Вовки» вирушила в рейд останньою, однак не змогла 
зв’язатись з керівництвом рейду і тому повернула назад [18, 142–143; 30, 453]. Подібна 
доля спіткала інший відділ ТВ-24. З 11 на 12 грудня 1945 р. СКВ командира В. Ступки-
«Тараска» без дозволу чисельністю до 50 осіб перейшов на терен Польщі, де його тран-
формували в чоту УПА і прилучили до відділу «Мирона» [30, 237]. 30 грудня 1945 р. ку-
рінь «Дзвони» ТВ-22 відійшов з Чорного лісу в рейд за лінію Керзона через т.зв. «велику 
блокаду», а вже на початку 1946 р. курінь був змушений повернутися назад [30, 55].

Відділи УПА з ТВ-24 «Маківка», які перебували на терені Закерзоння (Польща), мали 
статус гостюючих відділів УПА (про що писалося у документах ВО 6 «Сян»), тобто пере-
бували там тимчасово. І саме вони впродовж 6 – 19.04.1946 р. здійснили другий успішний 
рейд по Словаччині, зокрема відділ 92 «Булава», командир «Мирон», політвиховник відді-
лу «Олег», та відділ 93 «Вовки», командир «Кармелюк». Характерно, що багато стрільців 
з цих відділів УПА брали участь в 1 рейді до Словаччини у 1945 р. [30, 592–613]. Крім цих 
відділів УПА у рейді ще взяв участь місцевий відділ 96 «Ударник» [30, 613]. За даними ВВ 
МВС Дрогобицької області, у квітні – липні 1946 р. на терен Дрогобицької області з Поль-
щі перейшло до 250 повстанців та підпільників, в т.ч. сотні «Мирона» (до 80 осіб), в червні 
1946 р. і сотня «Кармелюка» (до 80 осіб) в липні 1946 р. [20, 66]. Пізніше сотня «Булава», 
командир «Орленко», повернулася назад до Польщі.

Відділ 92 «Булава», командир – старший булавний «Орленко», влітку 1946 р. здійснив 
рейд у Польщу (чисельність 65 бійців), де провів низку успішних боїв і 12.05.1947 р. по-
вернувся назад в УРСР та діяв до весни 1948 р. [28, 213–214]. 16 червня 1946 р. відділи 
92 і 93 вернули назад в ТВ-24, де відділ 93 розформували, а відділ 92 в серпні 1946 р. по-
вернувся до Польщі. У 1947 р. у зв’язку з проведенням операції «Вісла» і завершення 
виселенння українців із Закерзоння відділи УПА змушені були покинути цю територію. 
Відповідно кілька відділів перейшли на захід у Німеччину, а сотні «Біра», «Стаха», «Хрі-
на» та рештки інших підрозділів групами перейшли на терен Дрогобицької області. Най-
більша група – 120 бійців 30 червня 1947 р. прорвались на Дрогобиччину, де рейдувала до 
серпня 1947 р. аж до об’єднання з місцевими підрозділами. Впродовж 1947 – 1948 рр. за 
підрахунками чекістів із території Польщі перейшло 11 груп, у яких перебували 366 бійців.

Мали місце і переходи на територію Румунії (виявлено 3 факти). Так, у своїх зізна-
ннях П. Мельник говорив, що 1945 р. на територію Румунії переходив відділ Ю. Матвіїва-
«Недобитого», відтак у 1946 р. «Недобитий» відправив туди своїх охоронців «Твердого» і 
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«Вільху» [6, 290]. Крім того, у 1948 р. Н. Данилюк-«Перебийніс» переходив на територію 
Румунії [6, 291]. Однак за браком місця зупинимося на останньому, на нашу думку, знако-
вому як з огляду на час, так і масштаби проведення. Провідник Коломийського окружного 
проводу ОУН дав завдання Н. Данилюку-«Перебийносу» піти в Румунію, провести роз-
відку, встановити контакти з місцевим населенням, знайти довірених людей для зв’язку із 
закордоном. Отримане завдання «Перебийніс», П. Мельник-«Хмара» і «Сибіряк» викона-
ли, перейшовши в Румунію у липні 1948 р. та одразу повернувшись через гору Капилаш 
на територію Станіславської області. Уже навесні 1949 р. командир ТВ-21 «Гуцульщина» 
Петро Мельник-«Хмара», отримав завдання від провідника Карпатського крайового про-
воду ОУН – С. Слободяна-«Єфрема» підготувати необхідну кількість людей, спорядити їх 
всім необхідним і взяти перекладачем «Перебийноса», після перейти на територію Руму-
нії, де розкидати пропагандистські листівки, активізувати місцевих націоналістів, встано-
вити зв’язок із підпільниками «Залізної гвардії», а також завербувати утримувачів пунктів 
зв’язку для відправлення кур’єрів через Румунію у Югославію [10, 214; 3, 243]. Виконую-
чи завдання «Єфрема», «Хмара» конспіративно підготував групу, віддрукував приблизно 
три мішки листівок румунською мовою з націоналістичними закликами від українського 
підпілля до румунських селян, солдатів і офіцерів. Після цього вказана група повстанців 
під командуванням «Хмари» 22 червня 1949 р. відбула у рейд. Маршрут пролягав через 
села Космач–Кривопілля – гору Піп Іван Чорногірський [10, 215; 6, 286]. У ніч з 23 на 24 
червня 1949 р. група «Хмари» у складі 14 осіб перейшла держаний кордон на територію 
Румунії, де вдалося відвідати села: Луги, Поляни, Кривий, Руский, Люсрдина, Розалія, 
Красне, Євут, Вішан-Нижній і Васер. У цих селах Н. Данилюк-«Перебийніс» проводив 
мітинги з румунським населеням, поширював листівки, при цьому все робилося румун-
ською мовою. На території Румунії відділ перебував впродовж 17 днів, після чого знову 
перейшли кордон і прибув у Станіславську область [6, 284; 7, 88–89]. Населення добре 
приймало і надавало допомогу продуктами харчування [6, 287, 289; 3, 243–244]. Повер-
талася група «Хмари» попередньою дорогою до гори «Вертепа» (територія Закарпатської 
області), де мала намір перейти державний кордон. На горі «Вертепа» групу «Хмари» об-
стріляли прикордонники, далі вони направилися на гору «Грегіт» під Буковину з метою 
перетнути державний кордон.

Висновки. Отже, попри усі складнощі український визвольний рух зумів спростувати 
міфи, витворені радянською ідеологічно-пропагандистської машиною, донести до насе-
лення сусідніх держав необхідність, а головне можливість серйозного супротиву радян-
ській карально-репресивній системі, а багаторічна діяльність націоналістиного підпілля 
стала яскравим цьому підтвердженням. Саме рейдова діяльність українських націоналіс-
тів, на нашу думку, стала одним із чинників, який активізував розгортання Руху опору 
радянській тоталітарній системі у країнах Центрально-Східної Європи.
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Кур’єр», «Самбірсько-Дрогобицький Тиждень», «Дрогобицький Тиждень», «Самбірська газета», 
«Дрогобицько-Бориславсько-Самбірсько-Стрийський Голос» та ін.») про найважливіші події з 
культурно-релігійного та суспільно-політичного життя мешканців села Уличного Дрогобицького 
повіту за період 1889 – 1930 рр.
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Лит. 22.

Постановка проблеми. Одним із найцікавіших джерел масового характеру до іс-
торії сіл Дрогобицького повіту ХІХ – першої половини ХХ ст. століття є незалежні та 
державні газети, редактори і журналісти яких практично щотижня інформували гро-
мадськість краю про культурно-релігійне, політичне та фінансово-господарське жит-
тя, а також найболючіші проблеми суспільства та шляхи їх вирішення. Сотні рубрик 
дрогобицьких журналістів, містять не тільки унікальні відомості про найпотаємніші 
переживання людей з різного соціального середовища міжвоєнної доби, але й інфор-
мацію про ментальне світосприйняття та реакцію соціальних категорій на ті чи інші 
економічні та політичні змін у державі. Чимало даних стосуються реакції робітничого 
стану «Галицької Каліфорнії» на новітні індустріальні впливи із Заходу, які лише зрід-
ка вписувалися в провінційний культурний ритм галицького села та передмість. Також 
на стінках дрогобицької періодики знаходимо численні вістки, як про трагічні новини 
(хвороби, пожежі, крадіжки), так і про радісні (весілля, хрещення, парафіяльні праз-
ники, шкільне життя, жартівливі казуси людського повсякдення), які будучи насичені 
особливим духом «старої галицької культури», за своєю суттю, мало чим відрізнялися 
від реалій сучасного життя. Водночас найгарячіші повідомлення, які фіксувала «жовта 
преса», як епохи позитивізму, так і «міжвоєнного модернізму» однаково дозволяють 
сучасним дослідникам спостерігати розвиток історичної пам’яті в локальному соціаль-
ному середовищі. На нашу думку це дає можливість краще пізнати призабуті відноси-
ни між трьома основними національними громадами краю: українською, польською, 
єврейською та німецькою, які тривалий період формували між собою своєрідний куль-
турний простір співіснування. Для топосу добросусідства характерними передовсім 
були спільної радості і печалі, братерство, політичне протистояння та конструктивний 
консенсус. Щоправда в період польсько-української війни на сторінках періодики при-
близно до середини 20-х рр. ХХ ст. домінував топос політичної взаємонедовіри. З іншо-
го боку варто застерегти читача «старої преси» від ідеалізації отриманих фактів, адже 
починаючи саме з ХІХ ст. ті чи інші журналістські статті і повідомлення проходили сер-
йозну цензуру з боку держави, підкуп з боку політичних сил і мафіозних угруповань, а 
також впливових бізнесових груп, через що чимала кількість інформації, звичайно, не 
позбавлена фактору суб’єктивності.

Аналіз досліджень. Історіографія проблеми віддзеркалення подій з культурно-релі-
гійного та суспільно-політичного життя села Уличного на сторінках Дрогобицької пре-
си досі не була предметом спеціального дослідження. Це пов’язано передовсім із тим, 
що теми із локальної історії України щойно починають розроблятися на спеціальному 
науковому рівні. Прикладом цього є проект «Локальна історія» у Львові, яким серед 
інших курує дослідник Віталік Ляска. Перші спроби інтерпретації дрогобицької преси 
зазначеного періоду частково вже опрацьовані, щоправда виключно на рівні Дрогобича, 
або ж інших сіл Дрогобицького повіту. Врешті майже повний комплект періодичних ви-
дань сьогодні у цифровому варіанті уклав історик Олег Стецюк на пізнавальному сайті 
«Drohobyczer Zeitung» [1]. 

Виклад основного матеріалу. Серед перших газетних повідомлень про події в 
околицях Уличного 1 грудня 1889 р. у своїй постійній рубриці «Хроніка» опублікува-
ла редакція газети «Kurjer Drohobycki» (тоді її відповідальним редактором працював 
Й.А.Кунде) [9]. Інформація мала кримінальний характер, оскільки йшлося про розбій-
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ний напад, який трапився 20 листопада 1889 р. на дорозі між селами Уличне та Верхні 
Гаї. Як виявилося, нападники пограбували і відлупцювали угорського купця Матей-
ка Чайку, який торгував в околичних селах кожухами. До 27 листопада цього ж року 
в цих селах проводилося виїзне слідство, організоване дрогобицькою жандармерією. 
Щоправда, журналісти вкотре наголошували на потребі посилення поліційного контр-
олю саме у цих районах, оскільки на дорозі Стрий-Дрогобич подібні напади трапляли-
ся дуже часто, а місцевих жандармів, які контролювали б місцевий порядок, явно ще 
бракувало [9]. Зрештою, навіть розслідування даного злочину тривало принаймні до 15 
грудня 1889 р., при цьому жодних винуватців таки заарештовано не було [9].

Судова система Австро-Угорської імперії передбачала створення широкого кола 
судових виконавців та адміністрації, які змінювалися згідно з річним графіком за ка-
денціями. У зв’язку з тим, що самбірський суд розглядав справи, пов’язані з різними 
селами не тільки Самбірщини, але й Дрогобиччини, від кожної сільської ґміни кожної 
каденції обирався новий судовий присяжний. Імена новообраних завжди публікувалися 
на шпальтах преси. Наприклад, 18 серпня 1896 р. «Gazeta Samborska» опублікувала 
рішення про новий реєстр судових присяжних від 20 липня 1896 р., серед яких село 
Уличне представляв приватний господар Атанасій Ортинський [8]. 

Обов’язковою для публікації була інформація, яка стосувалася місця та часу орга-
нізації рекрутських військових компаній. Наприклад, 5 січня 1902 р. газета «Tygodnik 
samborsko-drohobycki» [23] повідомила про проведення рекрутського набору молодих 
хлопців Дрогобиччини та Самбірщини впродовж 6 – 25 грудня 1901 р. Як виявилося, 
рекрутування в Уличному відбулося 11 грудня 1901 р., одночасно із селами Лужок До-
лішній та Бронниця [23].
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У різний час журналісти публікували й інформацію про трагічні випадки, які тра-
плялися в Уличному та його околицях. Скажімо, були моменти, пов’язані з невдалими 
жартами з коханням, які мали для уличнян фатальні наслідки. Наприклад, 5 липня 1901 
р. східничанин Хайм Шулім Ґрюнберґ, син якогось Лейби, вирушив на побачення до 
села Уличного до своєї нареченої – дочки місцевого шинкаря Еля Льовенталя, але через 
«утрачене щастя» наречений застрелився під її ж вікном [15].

20 вересня 1903 р. газета «Tygodnik samborsko-drohobycki» повідомила про само-
губство, яке трапилося в Уличному вранці 15 вересня того ж року [16]. Селянин Іван 
Казакевич, син господаря Гриня, їдучи кіньми на ріллю, взяв із собою набиту порохом 
рушницю, якою застрелився прямо у полі. На жаль, конкретних приводів для цього 
самогубства слідство таки не з’ясувало [16]. 

Подібний випадок трапився 15 лютого 1906 р. [17] На цей раз журналісти повідо-
мляли, що з невідомих причин за допомогою револьверу в Уличному застрелився зна-
ний господар Ян Ортинський, що дуже розчарувало місцеву громаду.

Як відомо, забудова сіл Австро-Угорської імперії, та навіть міжвоєнної доби у часі 
Другої Речі Посполитої, була представлена дерев’яною архітектурою, у зв’язку з чим 
неакуратне поводження з вогнем призводило до дрібних пожеж і навіть катастроф. Си-
туацію ускладнювала відсутність достатньої кількості пожежників, які б могли контр-
олювати пожежну безпеку, а також порівняно пізнє заснування пожежних молодіжних 
товариств на зразок «Соколу». Відтак дуже часто трагічні повідомлення журналістів 
стосувалися наслідків від пожеж. Наприклад, 3 червня 1903 р. після 14.00 год в Улично-
му з невстановлених причин зайнявся вогонь у стайні господаря Івана Савчина, збитки 
від якого становили 200 корон [14].

У зв’язку з тим, що батьки постійно були зайняті виконанням повинностей та важ-
ких і тривалих господарських робіт, контроль за дітьми був мінімальний, а це явно 
впливало на показники дитячої смертності. Невипадково журналісти часто публікували 
повідомлення про трагічні випадки з дітьми. Наприклад, 5 травня 1905 р. 5-річна доне-
чка уличнянина Івана Габчака – Кася самовільно зайшла до сусідської хати, у якій в сі-
нях стояв баняк із гарячою водою. Не зауваживши посудини, дитина у пала в кип’яток, 
через що отримала важкі опіки, від яких померла впродовж дня [20]. 

Вже незабаром, 10 вересня 1905 р., газета «Tygodnik samborsko-drohobycki» повідо-
мила про ще один трагічний випадок в Уличному, який трапився з дочкою Івана Коза-
кевича Юстиною, якій заледве виповнилося 2, 5 роки [12]. Як виявилося, дитина пере-
бувала на вихованні у Теодора Терлецького і під час гри біля сільського потоку упала у 
воду. Не маючи сили вибратися на поверхню, дівчинка втопилася, у зв’язку з чим було 
організовано спеціальне розслідування [12].

В Уличному траплялися нещасні випадки, які і в наш час щоденно відбуваються 
під час будівництва. Наприклад, 30 червня 1905 р. під час будівництва якоїсь споруди 
на трача Костя Кахновича, який перебував на риштуванні, упав будматеріал, забивши 
чоловіка на смерть [11].

Інколи причиною для трагічних випадків слугувала незаконна діяльність псевдолі-
карів, які через невисокі оплати своїх послуг користувалися в сільській місцевості зна-
чним попитом. Наприклад, у 1904 р. в Уличному працював якийсь псевдодантист, який, 
видаливши зуба в жителя Уличного, заніс інфекцію у кров, через що шия потерпілого 
за кілька годин розпухла, а сам потерпілий помер впродовж доби [18].

Преса також друкувала матеріал, який піднімав настрій читача. Журналісти Дро-
гобича і Самбора досить активно популяризували і тим самим підтримували культур-
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ні досягнення Уличного, при цьому часто ставлячи їх у приклад високооплачуваним 
державним проектам. Скажімо, коли 18 червня 1905 р. демократичний комітет україн-
ської еліти Дрогобича організував фестини на честь «Братів Русинів» з відповідними 
помпезними святкуваннями та благочинною лотереєю на користь «Руської захоронки» 
та «Селянської бурси», якийсь анонімний журналіст, що назвався псевдонімом «Бок-
серський», зауважив певні фінансові махінації [2]. Зокрема, організаторам докорялося 
про відсутність контролю за лотереєю, адже за святковими столиками сиділи виключно 
жінки [2]. З іншого боку, зазначалося, що в благочинних цілях було запрошено військо-
вий оркестр, якому було виплачено серйозний гонорар у розмірі 400 корон. Журналіст 
підмітив, а чи не варто було запросити музичний оркестр з Уличного, яким опікував-
ся і безпосередньо диригував отець Модест Горницький? [2]. Це явно було б значно 
дешевше, а відтак вигідніше для програми благочинності. Для прикладу, згадувалися 
попередні заслуги цього ансамблю перед громадськістю не тільки Дрогобича, але й 
повіту в цілому. З повідомлення довідуємося, що уличнянські музики принаймні двічі 
виступали на українських вечорах у Дрогобичі (cum summo applauso), а також в елітній 
дрогобицькій кав’ярні «Boulevard», де у зв’язку з неочікуваними оваціями отримали від 
гостей серйозну нагороду у розмірі 36 гульденів [2]. Музичний ансамбль Уличного мав 
настільки цікавий і оригінальний репертуар, що цілком міг конкурувати з військовим 
оркестром, який зі свого боку грав лише по 5 хв., а його музики у більшості випадків 
відпочивали [2].

Перед початком Першої світової війни розпочалося масштабне гоніння за росій-
ськими шпигунами, які, часто за підтримки москвофільських організацій, проникали 
в Галичину для популяризації та агітації панросійських ідей. Наприклад, 21 грудня 
1912 р. газета «Tygodnik drohobycki» повідомила, що на початку того ж місяця в Улич-
ному було заарештовано російського підданого Штанда Вненка, який намагався підбу-
рити якогось українського господаря [19].

Дуже часто журналісти, відстоюючи інтереси сільських ґмін, публічно апелювали 
до дрогобицького староства щодо рівномірного та доцільного розподілу бюджетних ко-
штів. Наприклад, стосовно бюджету на 1913 р., то на будівництво доріг було закладено 
всього 62 000 корон, що, на думку журналістів, було вкрай недостатнім для сполучень 
Дрогобицького повіту[3]. Констатувався той факт, що у таких стратегічно важливих се-
лах, як Уличне, Дережичі, Верхні та Нижні Гаї, Раневичі, Ясениця Сільна та ін. взагалі 
відсутні мости та дороги, через що коні, які перевозять людей та товари, потопають у 
болоті, а самі перевізники почасти умисно підвищують собі сідла, щоб не забруднитися 
[3]. Зважаючи на це, преса вимагала від голови дрогобицької повітової ради пана За-
мойського негайно навести лад на підконтрольному йому дорожному балансі розміром 
у 489 км. Водночас журналісти із сарказмом рекомендували голові «яко батькові пові-
ту без калошей пішком провізитувати своє маршалковське воєводство», а також поба-
жали, щоб він своїми вдалими реформами доріг «дожив до 2113 року і ввійшов у книгу 
нащадків історії дрогобицького повіту» [4]. 

Інколи події, які стосувалися загальноповітових фінансових звітів, систематично 
фіксувалися на шпальтах львівської преси. Так, 18 квітня 1914 р. «Gazeta Lwowska» по-
відомила громадськість, що 29 травня 1914 р. у Дрогобичі о 9.00 год ранку в бюро № 78 
відбудеться засідання повітової кредитної каси (позичкової) стосовно її ліцитаційних 
продажів земельних володінь села Уличного. Найвища сума фінансових операцій мала 
становила 50 602 корон 10 галлерів, а найнижча – 33 728 корон 6 галлерів, при цьому, 
якщо суми будуть нижчими за вказаний мінімальний розмір, продаж володінь не від-
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буватиметься. Як виявилося, аукціони організовувалися згідно з розпорядженням 5-го 
відділу повітового цісарсько-королівського суду в Дрогобичі [4]. 

У міжвоєнний період польська періодика продовжувала висвітлювати найрезонанс-
ніші події з життя повіту, зокрема села Уличного. Вочевидь найбільшого розголосу на-
брали події осені 1927 р., коли на село Уличне і на Дрогобиччину в цілому наступила 
ціла гряда нещасть. Все розпочалося з того, що 8 листопада об 11.00 год. у дворі улич-
нянина Андрія Черепущака через необачне поводження з вогнем його 6-річного сина 
Іґнація виникла потужна пожежа. Через сильниий вітер вогонь швидко поширився на 
сусідні забудови, відтак одночасно горіла 31 господарська споруда разом із інвентарем 
[13]. 17 листопада 1927 р. редактор дрогобицької газети «Głos drohobycko-borysławsko-
samborski» зараз же повідомив громадськість краю про лихо в Уличному, зазначивши, 
що окрім численних знищених будівель загинуло і двоє дітей: 5-річний Микола Феду-
нишин і 5-річна Анна Ваньків [13]. Під час лиха люди не встигали рятувати і худобу, 
адже загинуло чимало свиней та одна ялівка [13]. Цього ж дня до Уличного з’їхалися 
усі пожежні служби із довколишніх сіл, які під кінець дня зуміли локалізувати епіцентр 
вогнища. Преса намагалася бодай приблизно облікувати загальні збитки Уличного, які 
за різними підрахунками коливалися довкола суми 250 000 злотих [13]. 

Проте цим нещастям доля не обмежилася, адже наступними днями село охопило 
не менш потужне лихо, гучні події про яке знайшли відголос у пресі Торуня, Бидгоща, 
Лодзя і навіть Кракова та Варшави. 

Так, 12 листопада 1927 р. лодзька газета «Rozwój» опублікувала гарячі відомос-
ті про ураган на Дрогобиччині та Самбірщині, отримані за допомогою оперативного 
телефонного зв’язку [6]. Як виявилося, 10 листопада 1927 р. в ніч із середи на четвер 
значна частина Прикарпаття була охоплена епіцентром урагану. Скажімо, в Уличному 
було зафіксовано як смерчі, так і буревії. Наступного дня міністерство праці відрядило 
у зону стихійного лиха дорожну рятівну службу для допомоги потерпілим селянам [6].

17 листопада 1927 р. газета «Głos Robotnika» повідомила суспільство про термінову 
рятувальну ревізію сіл Дрогобиччини та Самбірщини у зв’язку з цим цим раптовим 
ураганом [5]. Найбільших матеріальних збитків стихія завдала Бориславу, в якому зі-
рвала чимало ліній електропередач та зруйнувала кілька нафтових шибів. У багатьох 
бориславських будинках ураган позривав дахи. Подібної шкоди було завдано Уличному, 
яке практично вщент було зруйноване через чергову пожежу, спричинену сильним ві-
тром [5].

Згодом інформування про дещо менші пожежі, які траплялися в Уличному, дрого-
бицькі журналісти публікували впродовж 1930 р. Наприклад, 21 жовтня 1930 р. редак-
тор газети «Głos drohobycko-borysławsko-samborski-stryjski» М. Танненбаум повідо-
мив, що останніми днями Уличне охопила ціла низка пожеж [7]. Так., 6 жовтня 1930 р. 
о 9.00 год ранку вибухнула пожежа в забудовах Андрія Терлецького, яка знищила весь 
будинок, стайні із заготовленим сіном та збіжжям. Загальна сума збитків становила 
1 450 злотих [7]. Через дві доби, 9 жовтня, о 8. 00 год ранку виникла пожежа в забудо-
вах Свеця (Швеця) Саб’яка, під час якої вщент вигоріла стодола, а загальна сума втрат 
становила 500 злотих [7]. Третя пожежа виникла 11 жовтня 1930 р. о 1. 00 год ночі в за-
будовах Василя Серватки. Цього разу вогонь знищив стодолу із збіжжям на суму 2 000 
злотих. Як зазначала редакція газети, в усіх випадках причиною виникнення пожеж 
було необережне поводження з вогнем [7].

Варто зазначити, що згадані лихоліття 1927 – 1930 рр. серйозно вплинули на фі-
нансово-господарську ситуацію в Уличному. За різними даними, одні родини миттєво 
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збанкрутіли, перетворившись фактично на жебраків, інші, розчарувавшись, емігрували 
до сусідніх сіл або в міста. І лише половина мешканців взялася за відбудову. На ґрунті 
загальної економічної трагедії в селищі збільшилася кількість нещасних випадків і на-
віть фатальних психологічних стресів. Наприклад, 25 грудня 1929 р. перейменована 
дрогобицька газета «Głos drohobycko-borysławsko-samborski-stryjski» надрукувала сум-
ну інформацію про те, що жандармерія змушена була арештувати мешканку Уличного 
Дозю Костецьку, яка, народивши дитину, вирішила залишити її напризволяще в одній 
із сільських стаєнь [7]. Через холод немовля невдовзі померло, а жінка таємно закопала 
його неподалік. Під час арешту Дозя зізналася, що є одруженою і має сім’ю, однак через 
бідність не має грошей на виховання дитяти [7].

Не зважаючи на трагедії, село продовжувало розвиватися і відбудовуватися. Того ж 
1930 р. політичне та культурно-релігійне життя мешканців було майже налагоджене. 
Скажімо, 15 червня 1930 р. дрогобицька преса опублікувала інформацію про урочисте 
освячення української гімназії імені Івана Франка у Дрогобичі, яке відбувалося 9 черв-
ня, і на якому серед інших сільських ґмін була представлена громада села Уличного. 
Зазначалося, що на урочистість прибули перемишльський унійний владика Йосафат 
(Коциловський), о. директор Заячковський і 32 священики з міста і повіту. Загальний 
урочистий хід організували численні українські товариства та громадські організації, а 
також колективи сіл Дрогобицького повіту, зокрема кооператив з Уличного.

Поступово Уличне відновило і свою політичну участь в регулюванні справами у 
повітовій раді. Так, 14 вересня 1930 р. газета «Głos drohobycko-borysławsko-samborski-
stryjski» опублікувала оголошення дрогобицького старости від 6 вересня 1930 р., згідно 
з яким встановлювалися місце та час проведення виборів до повітової ради. В Улично-
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му вибори повинні були одночасно проходити у місцевій школі та мурованому будинку 
ґмінної ради, адже станом на 1930 р. в селі вже проживало 2 939 осіб, яких одна будівля 
вмістити не могла.

Висновки. Таким чином, зважаючи на економічне (потужні сільськогосподарські 
угіддя, сполучення із трасою Стрий-Сколе та наявність соляних покладів) та культурно-
релігійне значення (наявність церков, шкіл та приходських інституцій різних конфесій 
та національностей), проблеми розвитку села Уличного були актуальними для журна-
лістів Дрогобицького краю. Врешті, краєзнавча тема, пов’язана з відображенням подій 
та фактів з історії села Уличного на сторінках періодики ХІХ – першої половини ХХ ст., 
є доволі громіздкою і потребує спеціального ґрунтовного дослідження, а тому дана роз-
відка є лише вступом для майбутнього більш розлогого дослідницького поля.
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ЧЕНЦІ-БРАТИ ДОБРОМИЛЬСЬКОГО МОНАСТИРЯ (1783 р.):
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ДО ДУХОВНОГО ПОКЛИКАННЯ

На підставі персональних даних укладено біограми ченців-братів Добромильського монасти-
ря. Подано загальну просопографічну характеристику братів за такими критеріями: загальний 
вік, територіальне та соціальне походження, вступ до чернецтва, час перебування у чернецтві, 
складення чернечих обітів, проходження освітніх студій, переміщення по монастирях Святопо-
кровської провінції для виконання монастирських та церковних обов’язків.
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MONKS-BROTHERS OF THE MONASTERY IN DOBROMYL (1783):
COURSE OF LIFE TO SPIRITUAL CALLING

On the basis of the personal information the biography of the monks-brothers of the monastery 
in Dobromyl is celled. The general prosopography description of the monks is given on next criteria: 
general age, territorial and social origin, prelude of monkhood, the time of abidance in a monkhood, 
drafting of the monastic oath, training in educational studios, moving through the monasteries of Saint 
Protection province for implementation of monasterial and church duties.
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МОНАХИ-БРАТЬЯ ДОБРОМИЛЬСЬКОГО МОНАСТЫРЯ (в 1783 г.):
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ К ДУХОВНОМУ ПРИЗВАНИЮ

На основании личных данных заключены биограммы монахов-братьев Добромильського 
монастыря. Представлена общая просопографическая характеристика братьев за следующими 
критериями: общий возраст, териториальное и социальное происхождение, вступление в монаше-
ство, время пребывания в монашестве, принятие монашеских обетов, получение образовательных 
студий, перемещение по монастырям Святопокровской провинции для выполнения монастырских 
и церковных обязательств.

Ключевые слова: брат, василиане, монашеские обеты, профес, новициат.
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Постановка проблеми. Чернецтво як один із різновидів духовного стану Речі По-
сполитої ранньомодерного часу досі залишається малодослідженим. Адже у церковній 
історіографії значна увага звертається на вивчення біографістики ієрархів Церкви та ви-
значних духовних діячів епохи бароко та просвітництва, але непомітною залишається по-
стать простого ченця, який прикладав чималих зусиль на своєму життєвому шляху для 
досягнення належного духовного рівня. Саме представники першого ступеня чернечих 
випробовувань (брати) стали об’єктом нашого дослідження, адже проходження духовно-
го вишколу у новіціаті створювало засади аскетичного укладу життя майбутнього монаха.

Аналіз досліджень. Добромильський василіанський монастир був об’єктом ви-
вчення як у краєзнавчих, так і вузькогалузевих дослідженнях. Зокрема, краєзнавці, ви-
вчаючи історію м. Добромиль та його околиць, розкривали основні віхи функціонуван-
ня обителі [1; 5; 7; 13]. Інша група досліджень представлена науковими працями двох 
напрямів: перший – зорієнтований на вивчення сакральної архітектури та мистецтва [6; 
14; 16], а другий – охоплює загальні праці з історії Церкви та Василіанського Чину [2; 3; 
4; 12; 15]. Хоча й дослідження Добромильської обителі представлено різними тематич-
ними напрямами, однак досі неповною мірою вивчено біографічні відомості про ченців 
цього монастиря періоду XVIII ст.

Огляд джерел. Завдяки збереженості до нашого часу значного пласту монастир-
ської документації маємо можливість в загальному встановити підставові біографіч-
ні відомості про окремих ченців, фрагментарна інформація про яких розпорошена по 
різних видах джерел. Зокрема, для проведення дослідження використано каталоги мо-
настирів та ченців Святопокровської провінції Чину Святого Василія Великого (далі 
ЧСВВ) [18; 19]. При написанні статті взято за основу «Cathalogus Alphabeticus Patrumet 
Fratrum Ordinis Sancti Basilii Magni in Provincia Polona Tituli Protectionis Beatissimae 
Virginis Mariae…», укладення якого розпочав у 1766 р. о. Анастасій Пйотровський, 
який, будучи секретарем Провінційної Управи, намагався зібрати та узагальнити жит-
тєписи ченців Святопокровської провінції ЧСВВ [9; 10; 11]. Ці життєписи доповнено 
інформацією про персональні дані ченців, яку подав о. Полікарп Волянський, ігумен 
Добромильського монастиря, в укладеному ним звіті для перемишльського єпископа у 
1783 р. [17]. Для визначення часу та місця смерті монахів використано опублікований 
некролог померлих ченців ЧСВВ (друга половина XVIII ст.) [8]. 

Мета дослідження – насвітлити життєвий шлях людини ранньомодерного часу, яка 
спрямувала свої зусилля до духовного покликання – у ченці. 

Виклад основного матеріалу. Хоча чернеча обитель у Добромилі офіційно фундо-
вана у 1613 р., однак до 1739 р. відходимо тільки поодинокі згадки про окремих ченців, 
які проживали в цьому монастирі. Із входженням монастиря до нової територіально-
адміністративної одиниці – Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 1780 рр.) розпо-
чато укладення каталогів монахів, які у розглядуваний період мешкали у Добромилі. 
На підставі опрацювання цих каталогів можемо простежити таку динаміку чисельності 
ченців: 1746 р. – 32 ченці (5 братів-новиків, 9 братів-професів, 18 отців), 1747 р. – 36 
ченців (16 братів, 20 отців), 1750 р. – 17 ченців (10 братів, 7 отців), 1754 р. – 37 ченців 
(11 братів-новиків, 13 братів-професів, 13 отців), 1770 р. – 26 ченців (10 братів, 16 от-
ців), 1772 р. – 14 ченців (7 братів, 7 отців), 1773/74 рр. – 19 ченців (5 братів, 14 отців), 
1775/76 рр. – 26 ченців (12 братів, 14 отців), 1778/79 рр. – 17 ченців (5 братів 12 отців) 
[15, 347–350]. 

Нестабільність складу монастирської братії Добромильського монастиря була зу-
мовлена функціонуванням при цій обителі школи новіціату та чернечих студій з філосо-
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фії і богослов’я. Спостерігалася постійна плинність братів-новиків та братів-професів, 
які по завершенні навчання скеровувалися на продовження студій в інших монастирях. 
Школу новіціату при Добромильському монастирі започатковано після переходу Пере-
мишльської єпархії до унії (1691 р.), на теренах якої знаходилася згадувана обитель. 
Входження до Унійної Церкви супроводжувалося запровадженням нововведень щодо 
організації монастирського укладу життя. Зокрема, постанови Перемишльського со-
бору (1693 р.) та Замойського синоду (1720 р.) регламентували особливості функціо-
нування монастирів, які визнавали унійні ідеї та пропагували їх поширення. Зокрема, 
радикальне нововведення стосувалося зміни підходів щодо прийняття кандидатів до 
чернецтва. Ігумени монастирів позбавлялися права приймати бажаючих у монахи, а 
натомість були зобов’язані відправляти таких осіб до спеціально створених шкіл но-
віціату, де під керівництвом магістра кандидати впродовж року проходили чернечі ви-
пробування та отримували духовні настанови в аскетичному укладі життя. Таких шкіл 
новіціату в Перемишльській єпархії до 1739 р. було дві (Добромиль, Щеплоти). Після 
вилучення монастирів із юрисдикції єпископів та входження їх до окремої адміністра-
тивної одиниці – Святопокровської провінції, де поширювалася юрисдикція протоігу-
мена, на її теренах функціонувало також два будинки для вишколу новиків (Добромиль, 
Почаїв). Якщо порівняти ці дві школи новіціату, то у кількісному співвідношенні пере-
важала Почаївська. Також траплялися поодинокі випадки, коли кандидати до вступу у 
чернецтво зголошувалися до Добромиля, оскільки були вихідцями з Перемишльської 
землі, однак скеровувалися для проходження Почаївського новіціату. Такий підхід 
очевидно був зумовлений обмеженими фінансово-майновими можливостями Добро-
мильського монастиря. Якщо порівняти чисельність монахів Добромильської обителі 
з іншими чернечими осередками Перемишльської єпархії, то наближеними до неї були 
монастирські братії у Лаврові та Спасі, у той час, як інші чернечі резиденції ледь на-
раховували від 5 до 8 монахів. Така суттєва диспропорція була зумовлена, очевидно, 
тими завданнями, які покладалися на конкретний осередок, а також враховувалася і 
фінансово-господарська діяльність [15, 36, 48]. 

Отже, Добромильський монастир був великим чернечим осередком в якому прожи-
вало в середньому 26 ченців. Наявність значної кількості насельників була обумовлена 
функціонуванням при монастирі різноманітних чернечих студій. 

За територіальним походженням переважали уродженці із теренів Перемишльської 
землі (п’ятеро ченців) на противагу вихідцям із Львівської землі (двоє ченців) Руського 
воєводства [9; 10; 11]. Такий факт свідчить про значний відсоток рекрутації до черне-
цтва серед місцевої людності (Топільниця, Тарнава, Канчуга, Береги, Бруска).

Відповідно до соціального стану у середовищі монастирської братії переважали ви-
хідці з місцевих дрібношляхетських родів Перемишльської землі (Гутковських, Кра-
цевських, Тарнавських, Шаблевських), а значно менший відсоток становили селяни 
(троє ченців) [9; 10; 11]. Такий факт, очевидно, свідчить про те, що представники із 
шляхетського стану мали більше можливостей у здобутті духовної освіти та релігійного 
виховання.

Загальний вік братів становив від 27 до 77 років. Переважали монахи 30 – 33 років, 
які перебували у чернецтві вже понад 20 років. Однак значний відсоток становили бра-
ти-лаїки, які тільки розпочинали свій духовний шлях і перебували в чернецтві тільки 3 
– 5 років. Подана статистика засвідчує, що не всім ченцям вдавалося досягнути ступеня 
ієромонаха. Певний відсоток із них продовжував залишатися до кінця свого аскетично-
го життя братами-лаїками, виконуючи найпростіші послушання. 
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Після завершення новіціату, який тривав один рік, брати опановували чернечі студії 
з риторики (монастир у Замості), філософії (Лаврів), теології (по монастирях у Замості, 
Щеплотах, Лаврові) та по здобутті духовної освіти отримували ієрейські свячення. Од-
нак на досліджуваний час (1783 р.) жодний з розглядуваних братів ще не встиг отрима-
ти всіх чернечих студій і відповідно ієрейських свячень. Із семи ченців тільки один (бр. 
Ісидор Рильський) 10.02.1781 р. отримав свячення у піддиякони. Проте всі ченці-брати 
вже завершили школу новіціату (двоє у Почаєві, а п’ятеро у Добромилі) та склали чер-
нечі обіти професа (послуху, чистоти, убогості) [17, 13]. 

Частина ченців (двоє із семи) перед вступом до чернецтва, ще у світському житті, 
здобули освіту з риторики та філософії. Практично всі ченці-брати вміли читати та пи-
сати «руською» (тогочасна назва української) мовою. І тільки двоє володіли знаннями 
з польської мови. Через відсутність джерельних свідчень не маємо змоги зробити зрізу 
знань цими ченцями латинської мови. 

Відповідного до свого покликання, освіти та здібностей на ченців покладалися пев-
ні монастирські (прокуратор, економ), церковні (ризник, соцій) та господарські (кра-
вець, кухар) обов’язки. Згідно з монастирським законодавством ченці-брати не могли 
посідати вищих керівних посад (ігумена, вікарія) або ж виконувати відповідальніші 
церковні обов’язки (сповідника, провідника), які вимагали належної духовної освіти 
[17, 13].

Висновки. На підставі опрацьованих джерел нам вдалося узагальнити біографічні 
дані ченців-братів, які проживали у Добромильському василіанському монастирі впро-
довж 1783 р. Під час проведення порівняльних характеристик встановлено, що роз-
глядуваний монастир належав до великих чернечих осередків Перемишльської єпархії. 
Наявність значної кількості ченців-братів була зумовлена функціонуванням при монас-
тирі школи новіціату та богословських студій. Брати як насельники даної обителі ви-
конували допоміжні обов’язки у духовній праці отців-василіан. Вікові характеристики 
засвідчують, що монастир населяли брати, які проходили духовний вишкіл у практику-
вані основ аскетичного укладу життя. Соціальна база рекрутації до чернецтва охоплю-
вала представників шляхетського та селянського середовищ. Освітній вишкіл братів 
був традиційно обумовлений навчанням у новіціаті, духовних семінаріях та студіями з 
риторики, філософії, теології.

Додаток І
Біограми ченців-братів Добромильського монастиря

станом на 01.08.1783 р.
Гутковський Герасим

Світське ім’я – Георгій. Батьки – Теодор та Анастасія. Народився 15.03.1755 р. у м. Ми-
колаєві Львівського дистрикту. Здобув філософську освіту у Львівській школі. 30.01.1780 р. 
вступив до чернецтва у Добромилі1. 02.02.1781 р. склав чернечі обіти професа та відправле-
ний на студії з риторики і теології до Замостя2. У серпні 1781 р. скерований до Щеплот на 
студії із моральної теології. З кінця року студіював догматичну теології у Лаврові. 16.07.1782 
р. повернувся до Лаврова для продовження теологічних студій. У квітні 1783 р. скерова-
ний до монастиря у Деревляній Волі для виконання обов’язків прокуратора. 16.06.1783 р. 
відправлений до Добромильського монастиря для оновлення обітів професа3. 17.03.1786 р. 
переїхав із Теребовлі до Сваричова для виконання послушання4 [9, 394]. 

1 за іншими даними, 30.01.1779 р. вступив до чернецтва у Добромилі [17, 13].
2 за іншими даними, 02.02.1780 р. склав чернечі обіти професа [17, 13].
3 станом на 1783 р. перебував у Добромильському монастирі. Продовжував залишатися 

братом, оскільки не отримав ще жодних свячень [17, 13]. 
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4 час та місце смерті не встановлені (авт.).
Жукевич Іринарх

Народився 1718 р. у с. Топільниця1. Вступив до чернецтва у 1755 р. в Добромилі2. До 
1784 р. – помічник прокуратора Добромильського монастиря3. 09.07.1786 р. переїхав із Ліска 
Яворівського до Добромиля4 [9, 686]. 

1 за іншими даними, народився у с. Чишів (Галичина) [17, 13].
2за іншими даними, 14.08.1751 р. вступив до чернецтва у Добромилі, а 26.08.1752 р. 

склав чернечі обіти професа. Станом на 1783 р. був братом та не отримав ще ієрейських 
свячень. Був обізнаним у слов’янській мові [17, 13].

3 з 1760 р. постійно проживав у Добромильському монастирі, виконуючи різні обов’язки 
по його резиденціях: 1773 – 1774 рр. – соцій у Журавині [18]. 1775 – 1776 рр. – прокуратор 
у Млинках [19].

4 час та місце смерті не встановлені (авт.).
Крацевський Августин

Світське ім’я – Андрій. Батьки – Михайло та Мар’яна. Народився 30.09.1750 р. в с. Брус-
ка, Перемишльського циркулу. 01.08.1778 р. вступив до чернецтва у Добромилі1. Після року 
новіціату 15.08.1779 р. склав чернечі обіти професа2. 08.01.1781 р. відправлений до Дрого-
бича, а через два роки, у серпні 1782 р., – до Лаврова, а звідтіля у 1783 р. – до Добромиля. У 
всіх цих монастирях виконував обов’язки кравця3 [11, 113]. 

1 за іншими даними, у 1775 р. [17, 13].
2 за іншими даними, у 1775 р. [17, 13].
3 час та місце смерті не встановлені (авт.).

Радзієвський Мойсей
Світське ім’я – Мартин. Батьки – Микола та Ірина. Народився 1739 р. Вступив до чер-

нецтва 06.10.1761 р. у Почаєві. Після року випробовувань у новіціаті 12.10.1762 р. склав 
чернечі обіти професа. Через 4 роки відправлений до Золочова на хутір Бучина для фундації 
монастиря. У березні 1772 р. переїхав до Жовкви, будучи економом обителі. Звідтіля у серпні 
цього ж року відправлений до монастиря у Віцині для виконання обов’язків економа1. У лип-
ні 1781 р. переїхав до львівського монастиря Св. Онуфрія, де також був економом. У вересні 
1782 р. відправлений до Добромиля2 [10, 848]. 

1 1773 – 1776 рр. – брат-послушник Віцинського монастиря [19].
2 станом на 1783 р. був братом у Добромильському монастирі, виконуючи обов’язки еко-

нома. На той час не пройшов ще жодних освітніх студій. Вмів читати тільки слов’янською 
мовою [17, 13]. Час та місце смерті не встановлені (авт.).

Рильський Ісидор
Світське ім’я – Іван. Батьки – Іван та Катерина. Народився 29.08.1753 р. у с. Тарнава 

поблизу м. Добромиль. Вивчив руську та польську мови. Був хористом та послушником. 
Вступив до чернецтва 12.08.1780 р. у Добромилі. Після року випробовувань у новіціаті 
18.08.1781 р. склав чернечі обіти професа. Залишився виконувати обов’язки помічника у 
захристії. 23.01.1782 р. отримав піддияконівські свячення з рук Перемишльського владики 
Максиміліана Рилла у Страшевичах1. Помер у 1789 р. в Кристинополі [9, 713].

1 за іншими даними, 10.02.1781 р. отримав піддияконівські свячення. Станом на 1783 р. 
– брат Добромильського монастиря, де виконував обов’язки ризника та прокуратора [17].

Тарнавський Гервасій
Народився 1705 р. у Канчузі, Перемишльська земля. У 1762 р. вступив до Добромиль-

ського монастиря1, однак обіти професа в 1765 р. склав у Почаєві2. Після цього скеровувався 
до різних монастирів провінції: Білина (1774 р.)3, Дрогобич (1774 – 1776 рр.)4, Щеплоти 
(1777 р.)5 [9, 419].

1 за іншими даними, 25.03.1761 р. вступив до чернецтва [17].
2 за іншими даними, 22.07.1763 р. у Почаєві склав чернечі обіти [17].
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3 1773 – 1774 рр. – брат-послушник монастиря у Білині [18].
4 1775 – 1776 рр. – соцій у Дережичах, як резиденції Дрогобицького монастиря [19].
5 у Щеплотському монастирі перебував ще у 1772 р. [17, 137]. 1783 р. – у Добромилі. Не 

проходив жодних студій і залишався впродовж всього чернечого життя лаїком [17]. Помер 
1791 р. на теренах Галицької провінції (місце смерті не встановлено)[8, 87]. За іншими дани-
ми, помер 1784 р. [20, 474].

Шаблевський Інокентій
Світське ім’я – Іван. Батьки – Василь і Теодора. Народився 15.09.1753 р. у с. Олешів Бро-

дівського циркулу біля Золочева. Вивчав риторику та польську мову. Вступив до чернецтва 
17.07.1781 р. у Добромилі. Після року випробовувань у новіціаті 03.07.1782 р. склав чернечі 
обіти професа. Проходив студії з моральної теології у цьому ж монастирі1. 1784 р. перебував 
у Язениці2 [9, 584].

1 станом на 1783 р. був економом, кухарем у Добромильському монастирі. Залишався ще 
братом, оскільки не отримав жодних свячень [17].

2 час та місце смерті не встановлені (авт.).
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доцент кафедри народних інструментів  Національної музичної академії України 
ім. П. Чайковського (Україна, Київ) kolesniks.v@mail.ru

ФОЛЬКЛОРНА ЛІНІЯ У ТВОРАХ ДЛЯ ДОМРИ 
В. ІВКА, Є. МІЛКИ, О. НЕКРАСОВА

У статті розглянуті домрові твори донецьких композиторів В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова, 
які умовно можна віднести до фольклорної лінії. Простежено два основні напрями в опрацюванні 
зазначеними композиторами фольклорного матеріалу: пряме цитування та опосередковане пе-
реломлення його характерних ознак. На основі аналізу та ретельного упорядкування домрових 
творів В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова виявляються стильові особливості, притаманні кожному з 
митців: симфонічний масштаб мислення і насиченість музики віртуозними елементами (В. Івко), 
використання найсучасніших форм висловлювання (Є. Мілка), майстерне перетворення народної 
стилістики в оригінальних темах (О. Некрасов). Наголошується на органічності фольклорного 
напряму для домрової музики.

Ключові слова: домрова творчість, донецькі композитори, фольклорний напрям.
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FOLKLORE LINE IN V. IVKO, E. MILKA, O. NEKRASOV’S 
MUSIKAL COMPOSITIONS FOR THE DOMRA

In this article Donetsk composers V.Ivko, E.Milka, O.Nekrasov’s domra creative activity is examined in 
which Western Europian musical culture the beautiful specimen is skillfully used. An attempt to determine 
the folklore material processing trend is also realized here. Among them it is possible to consider as 
fundamental - both the direct quotation and mediated interpretation of its distinguishing capacity. It is 
realized an analysis and careful arrangement of the the famous composers domra musical compositions 
who rely on folklore sources. The main stalystical pecularities inherent to masters are revealed here. For 
V.Ivko – symphony scale of music thinking and saturation by masterly elements, for E.Milka – the most 
modern expression forms and for O. Necrasov – a skillful corespondence to folk stylistic in the authentic 
subject matters. An accent is made on the folk direction for the domra music.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ЛИНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДОМРЫ 
В. ИВКО, Е. МИЛКИ, А. НЕКРАСОВА

В статье рассмотрены домровые произведения донецких композиторов В. Ивко, Е. Милки, 
А. Некрасова, которые условно можно отнести к фольклорной линии. Выделено два основных 
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направления в методах переработки указанными авторами фольклорного материала: пря-
мое цитирование и опосредованное преломление его характерных признаков. На основе анали-
за и тщательной систематизации домровых произведений В. Ивко, Е. Милки, А. Некрасова 
выявляются основные стилевые особенности, присущие каждому из авторов: симфонический 
масштаб мышления и насыщенность музыки виртуозным началом (В. Ивко), авангардные формы 
высказывания (Е. Милка), мастерское соответствие народной стилистике в оригинальных темах 
(А. Некрасов). Указывается также на органичность фольклорного начала в музыке для домры.

Ключевые слова: домровое творчество, донецкие композиторы, фольклорное направление.
Лит. 6.

Постановка проблеми. На різних еволюційних етапах становлення домрового ре-
пертуару, які виділяються дослідниками, досить часто матеріалом для створення му-
зики ставали елементи народної музики. Зі зміною та ускладненням форм висловлю-
вання, виходом композиторської техніки на нові щаблі розвитку, фольклор не втрачає 
своєї привабливості, актуальності, сучасності. Яскравим прикладом майстерного ви-
користання фольклорних джерел у творах для народних інструментів є музика відомих 
українських композиторів сьогодення – В. Зубицького, В. Рунчака та інших. Донецькі 
композитори – автори домрових творів, серед яких слід назвати В. Івка, Є. Мілку, О. Не-
красова, Є. Петриченка, також досить плідно залучають зразки народної культури до 
своєї музики. Одним з основних та визначальних напрямів у домровій творчості доне-
цьких авторів є використання фольклору – як за допомогою прямого цитування, так і 
опосередкованого переломлення його характерних ознак. 

Аналіз досліджень. Незважаючи на те, що у репертуарі домристів творам В. Івка, 
Є. Мілки, О. Некрасова фольклорного напрямку належить вагоме місце, цей пласт 
творчості досі не став предметом широкого наукового дослідження. Твори В. Івка роз-
глядаються у огляді домрового музичного надбання композитора в статті В. Варнав-
ської і Т. Філатової «Геній української домри: портрет в ескізах» [1]. У статті А. Утіної 
«Жанрова панорама камерно-інструментальної музики донецьких композиторів» [6], 
де здійснюється спроба систематизувати доробок донецьких митців, згадуються твори 
для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова виключно у контексті жанрової належнос-
ті. Тому завдання глибокого аналізу, ретельного упорядкування, виявлення стильових 
особливостей численних домрових творів донецьких композиторів, які спираються на 
фольклорні витоки, є досить актуальним і невідкладним.

Треба зазначити, що історія розвитку музичної культури Донбасу, і композитор-
ської зокрема, має свої особливості. Ґрунтується вона на процесах взаємопроникнення 
та асиміляції різних культурно-історичних традицій. Отже, однозначно стверджувати 
про наявність фольклорних традицій, характерних саме для Донецького регіону, не 
уявляється можливим. На сьогоднішній день в колі музикознавців і фольклористів це 
досі спірне питання. У своїй статті «Сучасне життя фольклорних традицій в музич-
ній культурі Донецького краю» О. Тюрикова вказує на таку неоднозначність: «…Виз-
начена історико-етнічна ситуація фактично сприяла утворенню у фольклористичному 
середовищі думки про відсутність на Донеччині регіональної фольклорної стилістики 
(а, отже, і традиційного фольклору як такого) і відповідний розвиток музичних тра-
дицій міської (приміської) культури з переходом її у річище академічно-професійного 
мистецтва. Проте сучасні спостереження показують різноманітну картину музичного 
буття Донеччини, в якому знаходиться місце і для автентичного фольклору, і для су-
часних форм музикування на фольклорній основі…» [5, 56]. Занепокоєння проблемами 
збереження фольклорних музичних традицій Донбасу виказує О. Некрасов: «Нині в 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Á±ëîóñîâà Ñ. Ôîëüêëîðíà ë±í±ÿ ó òâîðàõ äëÿ äîìðè Â. °âêà...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Донбасі практично є одне видання, яке систематично охоплює фольклор нашого до-
нецького краю. Це праця О. Іонова «Песни и сказы Донбасса», яка давно вже стала 
бібліографічною рідкістю. Що ж до зібрання власне музичного матеріалу, що досить 
повно відбиває інтонаційний запас, принаймні хоч би Донецької області, то цю роботу 
ще тільки належить розгорнути» [4, 60].

Метою нашої статті виступає аналіз фольклорної лінії у творах для домри компози-
торів донецького регіону В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова.

Виклад основного матеріалу. Існування різних форм народної музики з особли-
востями, притаманними саме донецькому регіону, не часто знаходять відображення у 
музиці для домри донецьких авторів. Виключенням можуть бути деякі твори академіч-
них жанрів В. Івка, де зустрічаються частівки («Репліки», «Поема-концерт»). У біль-
шості ж випадків використання фольклорного матеріалу у творах для домри донецьких 
композиторів ми маємо справу зі зразками фольклору, характерного для Західної Укра-
їни, які приваблюють майстрів своєю яскравістю і самобутністю. 

Необхідно виділити два основні методи використання і опрацювання фольклорного 
матеріалу композиторами. Перший і такий, що найчастіше зустрічається, – пряме циту-
вання теми пісні, танцю або коломийки. До таких можна віднести «Варіації на лемків-
ську тему», «Щедрівку», «Пісню» для домри і фортепіано (камерного оркестру домр) 
і «Андантино» для двох домр соло В. Івка, «Чотири коломийки» для домри та гітари, 
«Коломийка» для домри і бандури, «Молодечі жарти» з «Української сюїти» для камер-
ного оркестру домр Є. Мілки. Другий вид – створення композиторами оригінальних 
тем, що стилістично близькі до фольклору. Серед таких – «Гуцульське коло» для домри 
та фортепіано і триптих «Гуцульські гобелени» для оркестру домр О. Некрасова, По-
ема-концерт, Репліки В. Івка, «Коло» для камерного оркестру домр Є. Петриченка. При-
чому і у першому, і другому випадках композитори застосовують як традиційні форми 
музичного висловлювання, так і авангардні засоби художнього вираження.

Олександр Некрасов відомий представник Донецької спілки композиторів. Навчан-
ня у Львівській консерваторії наклало відбиток на творчий портрет композитора. Збага-
чене культурними традиціями середовище, у якому виховувався музикант, сформувало 
неповторний стиль митця, витоками якого є народна західноукраїнська музика. Л. Кия-
новська пише: «…Його доробок привертає увагу як жанровим розмаїттям, так і цікавим 
переосмисленням фольклорних витоків, зокрема карпатських – далися взнаки роки на-
вчання у Львові. Одна з провідних тенденцій його індивідуального стилю – тяжіння до 
“нової фольклорної хвилі”…» [3, 312].

Напрочуд майстерно створює свої теми відповідно народній стилістиці О. Некра-
сов. Прикладом цьому є надзвичайно популярна серед домристів п’єса «Гуцульське 
коло» (1969). «Інтенсивність мелодико-тематичних, тембрових і ритмо-інтонаційних 
пошуків у музиці українського композитора, як правило, ведеться на ґрунті старанного 
вивчення ним народних джерел. …Звертають на себе увагу теми композитора. Вони не 
запозичені з фольклору, але близькі йому. О. Некрасов наскільки чутливий до ритміки 
та інтонацій фольклору, що його теми часто створюють ілюзію цитування народного 
інструментально-пісенного матеріалу…» [2, 98].

«Гуцульське коло» – твір, спочатку задуманий як оркестровий, був втілений у фор-
тепіанному звучанні. У подальшому, вгледівши органічну здібність домри дуже вдало 
передавати національний колорит, О. Некрасов перероблює п’єсу для домри та фор-
тепіано і не помиляється. Відтворена у іншому тембральному забарвленні, де партія 
фортепіано виконує функцію оркестру, вона набуває нових виразних рис. 



58   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Остинатність ритмічних і мелодичних побудов, в купі з відверто рондоподібним 
викладенням тем, дуже картинно малює коло танцюючих. Розгортаючись у межах про-
стого мінорного ладу, п’єса набуває надзвичайної виразності за рахунок гри зі зміною 
метрів: композитор застосовує у головній темі розмір 7/8, а в останніх тактах епізодів, 
які чергуються з основною темою, розмір змінює на 4/4, ніби бажаючи додати стійкості. 
При цьому тема епізоду, яка викладена синкопами в купі з тривалою нотою в остан-
ньому такті на 4/4, наочно створюють відчуття руху по колу. Неординарні специфічні 
ефекти у вигляді стуків по деці, гострий ритмічний нерв, притаманний гуцульським 
інтонаційним зворотам, – все це робить твір надзвичайно привабливим для виконавців 
та здатним справити яскраве враження на слухача. Використання різноманітних фарб 
гуцульського колориту проходить своєрідною лінією повз усе творче надбання компо-
зитора. Так , у створеному для камерного оркестру «Лик домер» триптиху «Гуцульські 
гобелени», який складається з трьох частин – «Плотогони», «Наспів», «Коломийка», 
теж простежується зазначена вище тенденція.

Без сумніву, одним з композиторів, якому притаманне неординарне мислення і який 
вдало поєднав сучасні форми висловлювання з органікою фольклору, треба назвати Єв-
гена Мілку. Володар неповторного, яскраво-індивідуального типу мовлення, фундамен-
том якого можна вважати сміливі рішення у галузі поєднання горизонтальної перспек-
тиви різних ладових звукорядів з доволі складними за функціональним визначенням 
акордами, композитор у своїй творчості приділяє велику увагу фольклорним витокам. 
Серед творів цього напряму – п’єси для домри і гітари, домри і бандури, композиції 
для оркестру домристів, музика для бандури та капели бандуристів. Однак, «Чотири 
коломийки для домри та гітари» (1996) безперечно можна вважати одним з найцікаві-
ших творів для домри у доробку композитора і показовим прикладом сучасного методу 
опрацювання фольклорного матеріалу. Яскравий тематизм, насиченість віртуозними 
елементами, складне гармонічне та ритмічне вирішення, що не позбавляє музику демо-
кратичності, незмінно викликають захоплення у слухачів.

Коломийка, як жанровий різновид, в українській інструментальній музиці формува-
лась у другій половині ХХ століття. Як стверджують деякі музикознавці, в порівнянні з 
хороводом і веснянкою, коломийка набула сталості в народному мистецтві і збереглася 
дотепер не в двох, а в трьох близьких, але різних формах – пісня, танок і інструмен-
тальний твір.

Внаслідок невеликої історії існування домри і досить обмеженого оригінального ре-
пертуару, процес формування багатьох жанрів домрової музики знаходиться на етапах 
активного розвитку. Однак, з впевненістю можна констатувати, що коломийка як жанр 
за художніми та виражальними показниками органічно вплітається у сонм оригіналь-
них, «рідних» для природного звучання на домрі. Народні витоки інструменту, що не 
так давно приєднався до когорти академічних, надають звучанню коломийки на домрі 
особливого колориту.

У циклі «Чотири коломийки» Є. Мілки п’єси будуються за принципом чергування 
коломийки танцювального та пісенного характеру. Саме протиставлення характеру тво-
рів та змістовне навантаження стало визначним у встановленні послідовності коломи-
йок. Хронологія написання кожної окремої коломийки, яку вказує автор у оригінальних 
рукописних примірниках, не співпадає з послідовністю їх у існуючому опублікованому 
варіанті, а отже, свідчить про те, що як цілісне драматургічне явище твір був оформ-
лений пізніше. Так, першою (1 квітня 1996 року) була написана «Третя коломийка», 
другою – «Четверта» (16 липня 1996 року), наступною з’явилася «Друга коломийка» 
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(18 липня 1996 року) і останньою – «Перша» (11 вересня 1996 року). Цікаво, що зміна 
попередньої послідовності, насамперед, руйнує логіку тонального плану циклу. Так, у 
хронологічній послідовності крайні частини написані в тональності ля мінор (умов-
но основній), дві середні в тональності домінанти, що додає завершеності та стійкості 
циклу. Автор переміщує частини циклу, керуючись логікою їх художньо-змістовного 
тяжіння, тим самим робить твір розімкненим. 

Треба зауважити, що композитор ретельно фіксує в тексті принципи структурування 
звукового матеріалу. До речі, однією з важливих рис композиторського почерку Є. Міл-
ки є максимальне забезпечення нотного тексту авторськими ремарками, які, зберігаючи 
певний простір для виконавської інтерпретації, дають можливість найточніше збагнути 
і відтворити задум митця. 

Всі чотири коломийки запозичені Є. Мілкою зі збірки «Українські народні танці» 
з розділу «Побутові танці». Перша коломийка має концентричну форму: вступ, А, В, 
С, В1, А1, кода. Вступ і кода починаються з висхідної квартової інтонації призивного 
характеру. Разом з цим, використання високого регістру в партії домри на фоні акорду 
флажолетами у гітари дещо нівелюють стверджувальний характер квартового заспіву, 
привносячи елемент рафінованості та феєричності до танцювального жанру.

Розділ А будується на темі коломийки енергійного танцювального характеру, яка, 
завдяки насиченню синкопами, передає характерні для танцю підскоки. Супровід по-
єднує функції басу, секундні інтонації якого імітують кроки, та акомпанементу, що 
створює атмосферу постійного руху. У другому восьмитакті тема набуває рухливості, 
а в партію гітари переміщуються синкоповані призивні наспіви. В заключних тактах 
розділу А партія домри і партія гітари ритмічно співпадають і змальовують типову 
для троїстих музик гру барабану. Розділ В уявляє собою певну зв’язку, яка будується 
на ритмічних повторах синкопованих структур і секундних інтонацій з партії гітари 
розділу А. Показним є підготовчий момент до розділу С. Автор застосовує у соліста 
піцікато на тлі шестизвучного акорду, спрямовуючи увагу на очікування майбутніх по-
дій. Розділ С будується на темі, яка викладається у тональності паралельного мажору і 
вносить ефект новизни. Чисте звучання, за рахунок здвоєння квінти і пропуску терції 
першого акорду начального такту розділу, дуже швидко змінюється збільшеною квін-
тою, яка миттєво вносить пікантний дисонанс. Повтор теми в більш високій теситурі 
налаштовує на традиційне варіювання, але вторгнення теми в партії гітари тактом рані-
ше (в слабкому часі), зрушує встановлену метричну стійкість, тим самим ламає задану 
інерцію. Наступний розділ В1 є варіантом розділу В з більш розвинутим рухом. Розділ 
А1 віддзеркалює розділ А, але тема проходить у гітари в мажорному ладі (тональність 
субдомінанти з низьким VI ступенем). Кода нагадує вступ: композитор зберігає інтона-
ційну канву вступної побудови, зміна ж ритмічного викладення супроводу заключного 
чотиритакту за рахунок зменшення тривалостей цілком логічно приводить до стійких 
завершальних акордів.

Коло образів другої частини твору занурює слухача у світ мрій, який своїм харак-
тером нагадує естетику музики епохи середньовіччя. Темп оригінальної теми доволі 
швидкий, але автор бачить твір у більш повільному русі. Тема коломийки (№ 40) не-
проста за ритмічним викладенням. Квінтольне угрупування з гострим пунктиром на 
першій долі створює певну вагу, яка долається наступним прискоренням руху за допо-
могою зменшення тривалостей на другій долі. Це прискорення у другій половині такту 
стає ще відвертішим у третьому і четвертому тактах. Така зміна ритмічної пульсації у 
купі з неодноразовими повторами інтонаційних комплексів нагадує гру на лірі. Автор 
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використовує цікавий прийом. У першому ж проведені теми в партії домри композитор 
видозмінює мелодію, створюючи в ній кульмінаційну зону і подальшу тональну та рит-
мічну розрядку. Наступні ж два викладення теми в партії гітари автор надає незмінни-
ми, але вносить елемент новизни в партію домри за рахунок квінтольного супроводу, 
який, незважаючи на свою остинатність, додає певне відчуття коливання. Останнє про-
ведення теми автор застосовує на тлі тремоло домри, яке набуває особливого ефекту 
мерехтіння.

Одним з яскравих композиторських прийомів даного твору можна вважати цікаві 
рішення в площині метро-ритмічних поєднань. Складне ритмічне забарвлення теми на 
тлі чіткої метричної пульсації досить наочно імітує імпровізаційний тип викладення. 
Вказівка автора poco rubato цілком виправдана, адже композитор дуже точно відчуває 
алогічність тематичного матеріалу і старанно виписує всі відхилення за допомогою 
змін у ритмічних угрупуваннях.

«Третя коломийка» – взірець ролі темпу в якості засобу відтворення концепції твору. 
В оригіналі тема коломийки надається у дуже швидкому темпі, що однозначно вказує 
на її танцювальний характер. Є. Мілка надає чотиритактний вступ з нестійкими інтона-
ціями, що настроює на ліричний, пісенний лад. У формі твору ясно простежуються три 
розділи. У першому (А), чотири рази проводиться основна тема. Середній розділ (В) 
додає збудження, яке в партії гітари створюють низхідні, хроматичні інтонації, чисель-
ні повтори яких привносить ефект жалоби. У репризі (А1) напруга зростає за рахунок 
ускладнення основної теми у домри та проведення гітарою теми, викладеної секстами. 
Треба зазначити, що дуже ретельну увагу автор приділяє тембральній різнобарвленості 
і використанню специфічних засобів виразності обох інструментів – піцікато, флажоле-
тів, які додають твору ефірної легкості і прозорості.

«Четверта коломийка» складається з 5 розділів – А, В, С, В1, А1. Тема грайливого 
характеру (№ 19) будується автором на контрасті високої та низької терції. Своєрідною 
зв’язкою перед появою наступних тем виступає мажорний акорд призивного характеру. 
Середній розділ набуває рис розробки з елементами варіювання та яскравою, динаміч-
ною кульмінацією. За скороченою репризою з’являється заключний розділ, побудова-
ний на темах вступу. У заключній коломийці дуже цікавими видаються спроби автора 
порушити узгодженість квадратності структури за рахунок додавання непарних побу-
дов і тактів з паузами, які відіграють роль своєрідних фермат, що компенсують часову 
стислість попередніх великих розділів і завдяки ефекту очікування та непередбачливос-
ті справляють на слухача приголомшливе враження. 

Ім’я Валерія Івка – педагога, виконавця, композитора та диригента – стійко асо-
ціюється з історією домри кінця ХХ – початку ХХІ століття. Маючи у своєму ба-
гатому доробку домрові твори різних жанрів і стилів, композитор не міг пройти 
повз красоту та чарівність народного мелосу: «…Музика В. Івка становить значну, 
вагому частину сучасного домрового репертуару. В пошуках власного голосу, ін-
дивідуальної лексики композитор з легкістю проникає … до фольклорних пластів 
музичних діалектів (“Щедрівка”, Поема-концерт, “Репліки”, Варіації на лемківську 
народну тему)…» [1, 21]. 

Варіації на лемківську народну тему для домри і фортепіано (1968) та Щедрівка 
для домри і фортепіано (1986) В. Івка, незважаючи на майже двадцятирічний інтер-
вал у створенні, мають деякі спільні риси. В обох п’єсах цитуються оригінальні теми 
українських народних пісень. У основі їх формотворення покладений варіаційний 
принцип. До речі, у процесі еволюції та становлення оригінального домрового репер-
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туару варіації як жанр посідають вагоме місце. Одними з перших творів для домри 
(як композиторів аматорів, так і професійних авторів) були варіації на різні народні 
теми. Популярність такого типу творів пояснюється можливістю демонструвати різ-
нобічні можливості інструменту і доступність та легкість для сприйняття слухачем. 
У Варіаціях на лемківську народну тему для домри і фортепіано автор використовує 
українську народну пісню «Ой у мене черешеньки». У структурній тактовій органі-
зації твору непросте метричне співвідношення. Так, у даному творі такти підсумову-
ються не за бінарним принципом, а об’єднуються у тритакти. Підсилює ефект мовби 
зайвого третього такту зупинка у інтонаційному русі тритактової побудови за рахунок 
збільшення тривалості одного з елементів інтонаційного потоку, що дуже красномов-
но імітує один з інструментів троїстих музик. Зміни у кожній варіації відбуваються 
не за рахунок застосування різних видів фактури або ускладнення ладо-гармонічного 
устою, а поступовим, з кожною варіацією, пришвидшенням руху за допомогою ви-
користання менших тривалостей. Ясне окреслення вгадування теми у кожній варіації 
в різних голосах надає їй остинатного характеру, а прискорення швидкості – яскра-
вого віртуозного відтінку. Особливим прийомом, що наочно підкреслює український 
колорит, можна вважати каденцію у вільній імпровізаційній манері, яка імітує гру на 
трембіті.

У «Щедрівці» в якості одного з потужних засобів художньої виразності автор також 
створює метричну нестійкість додаванням у дводольну пульсацію тридольного такту: 
«Композитор намагається вписати специфічний народний інструмент у сучасний му-
зичний процес, не цураючись доволі незвичних та модерних ефектів виразності…» [3, 
313].

У творі також використовуються традиційні для жанру варіацій типи викладення, 
що дають змогу максимально продемонструвати різні види техніки і можливості до-
мри. Однією з особливостей викладення матеріалу є насиченість фактури партії фор-
тепіано підголосковою поліфонією. З одного боку, це свідчить про ємність і багатство 
можливостей, закладених у народній темі, з іншого, характеризує автора як володаря 
мислення симфонічного масштабу. Підтвердженням цього стало темброве перевтілення 
«Щедрівки» для камерного оркестру домристів.

У 2002 році В. Івко створює своєрідну сюїту для камерного оркестру «Лик домер», 
яку називає «Чотири композиції на теми українських народних пісень». У їх основу 
покладені оригінальні теми народних пісень і танців. «Пісня» (1 частина), «Варіації на 
лемківську народну тему» (2 частина) і «Щедрівка» (4 частина) спочатку були написані 
для домри у супроводі фортепіано. Також до оркестрового циклу увійшло «Андантіно» 
(3 частина) – твір, що виник як друга частина Сонати для двох домр соло. У основі 
композиції «майстерно інкрустована тема-цитата з українського фольклорного мелосу, 
одна з найяскравіших і найпроникливіших» [1, 24].

Важливою характерною ознакою стильових та жанрових особливостей більшості 
творів В. Івка є надзвичайна віртуозність. Музика, написана на основі народних ви-
токів, не є виключенням. Саме природна енергетика народної музики у поєднанні з 
потужним віртуозним потенціалом композитора створює особливий, індивідуальний 
колорит

Висновки. Фольклорний напрям є органічним для домрової музики, адже домра – 
інструмент що прагне посісти гідне місце серед інших академічних інструментів, разом 
з цим не втрачає характеристики «народний». 
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ТЕМПОВІ ВАРІАНТИ, АГОГІКА, ДИНАМІКА ТА АРТИКУЛЯЦІЯ
«ПРЕЛЮДІЯ ТА ФУГИ gis-moll» Й. С. БАХА (ДТК, ІІ-й том) У 

ВИКОНАВСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БАЯНІСТІВ

Стаття присвячена аналізу інтерпретації «Прелюдії та фуги gis-moll» Й. С. Баха із II-го 
тому ДТК баяністами крізь призму виконавської різноманітності піаністів Г. Гулда, С. Фейн-
берга, М. Юдіної, С. Ріхтера. Домінуючою складовою виступає темпова відмінність, яка прояв-
ляється в образному змісті твору та відчутті стилю композитора баяністами-інтерпретато-
рами на виконавській основі піаністів-сучасників. Агогічно-динамічну шкалу твору виконавець 
здійснює на власний розсуд і за професійною компетенцією, враховуючи при цьому: емоційний 
тонус твору, процеси ущільнення і розрідження фактури, інтенсифікації ритмічного пульсу, 
артикуляційний аспект, просування до теситурної вершини чи регістрових глибин, диференці-
ювання звуколіній у тканині, увиразнення каденційних зон і кульмінацій тощо. Водночас, баянні 
тембри (регістри) дають широкий простір для творчої фантазії баяніста-виконавця. Пропо-
нована ним артикуляційна палітра є тим індикатором, який виявляє у грі інтерпретатора його 
музикальність, професійну майстерність і, звичайно ж, глибоке розуміння стилю інтерпрето-
ваного твору.

Ключові слова: Бах, прелюдія, фуга, інтерпретація, баян, піаніно, темп, агогіка, динаміка, 
артикуляція.
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TEMPE OPTION, AHOHIKA, DYNAMICS AND ARTICULATION 
«PRELUDE AND FUGUE GIS-MOLL» J.S. BACH (WTC, VOLUME II) IN 

BAYANISTS’ INTERPRETATION PERFORMING

In the article it is analyzed the «Prelude and fugue gis-moll» J. Bach’ interpretation with the II-nd 
ago WTC bayanist in the light of the performing pianists G. Gould, S. Feinberg, M. Yudina, S. Richter 
diversity. The dominant constituent serves tempo distinction, which manifests itself in the fi gurative content 
of a work and style composer sensation for bayanist-interpreters to performance on contemporaries 
pianists. Ahohika-dynamic scale performer carries out of a work at its own discretion and professional 
competence, taking into account: work, process emotional tonus of compaction and rarefaction invoices, 
intensifi cation a rhythmic pulse articulation promotion aspect to the top of tesituras or register the sound 
lines depths differentiation in tissue expressiveness cadence zones and climaxes etc. At the same time, 
timbres (registers) bayan gives wide scope for creative fantasy performer. Proposed Articulation his 
palette is all the indicator which detects the game interpreter of his musicality, professional excellence 
and, of course, style interpretations work deep understanding.

Key words: Bach, Prelude, Fugue, interpretation, bayan, piano, pace ahohika, dynamics, articulation.
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ТЕМПОВЫЕ ВАРИАНТЫ, АГОГИКА, ДИНАМИКА И 
АРТИКУЛЯЦИИ «ПРЕЛЮДИЯ И ФУГИ gis-moll» И. С. Баха (ХТК, II-й 

ТОМ) В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БАЯНИСТА

Статья посвящена анализу интерпретации «Прелюдии и фуги gis-moll» Баха со II-го тома 
ХТК баянистами сквозь призму исполнительской разнообразия пианистов Г. Гулда, С. Фейнберга, 
М. Юдиной, С. Рихтера. Доминирующей составляющей выступает темповое различие, которое 
проявляется в образном смысле произведения и чувстве стиля композитора баянистами-ин-
терпретаторами на исполнительской основе пианистов-современников. Агогично-динамическую 
шкалу произведения исполнитель осуществляет по своему усмотрению и по профессиональной 
компетенции, учитывая при этом: эмоциональный тонус произведения, процессы уплотнения 
и разрежения фактуры, интенсификации ритмического пульса, артикуляционный аспект, про-
движение к теситурным вершинам или регистровым глубинам, дифференцировки звуколиний, 
выразительности зон каденции и кульминаций, и т.д. В то же время, тембра (регистры) баяна 
дают широкий простор для творческой фантазии исполнителя. Предлагаемая им артикуляци-
онная палитра является тем индикатором, который обнаруживает в игре интерпретатора его 
музыкальность, профессиональное мастерство и, конечно же, глубокое понимание стиля интерп-
ретируемого произведения.

Ключевые слова: Бах, прелюдия, фуга, интерпретация, баян, пианино, темп, агогика, дина-
мика, артикуляция.
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Постановка проблеми. XVIII поліфонічний цикл прелюдії з фугою із ІІ-го тому «Доб-
ре темперованого клавіру» Й.С. Баха – одна із найбільш натхненних і художньо вагомих 
сторінок клавірної творчості композитора. Цей соль-дієз мінорний міні-цикл не належить 
до числа надто часто й повсюдно виконуваних, тим паче «заграних», котрі не раз супрово-
джує звичне, згідливо прийняте слухачами й, відтак, заздалегідь передбачуване інтерпре-
таційне «кліше». Таку «багатоликість» показового для музики бароко твору можна вітати 
у новітній музично-педагогічній практиці, в концертних і конкурсних виступах виконав-
ців-піаністів та баяністів. Інтерпретаційний плюралізм в озвученні Бахової композиції – 
це завжди шанс відкрити свіжі чи й досі нерозкриті грані змісту барокового музичного 
послання та світовідчуття, з яким певною мірою перегукується наша сучасність.

Аналіз досліджень. Наприкінці ХХ століття загальна теорія баянного виконавства 
концентрується на питаннях упорядкування та систематизації існуючих напрацювань з 
метою комплексного підходу до проблеми формування виконавської майстерності. Цей 
новий напрямок наукових досліджень представлено у докторській дисертації М. Давидо-
ва [4], що стала вагомим теоретичним підґрунтям для баяністів-виконавців. 

Вагомим доробком виступають праці баяністів-акордеоністів Є. Борисенка [2], А. Бе-
рези, В. Власова [5], В. Дорохіна, А. Дудніка [8, 87–103], А. Душного, Ф. Ліпса [13], 
М. Оберюхтіна [15], А. Семешка [17, 110–131], А. Чернова [19, 3–17], В. Семенова які в 
широкому спектрі уособлюють різновекторність роботи над поліфонічними творами, ви-
світлюють основні аспекти аплікатури, голосоведення, динаміки, мелізмів, міховедення, 
виконавського тонусу, тощо. Науковою уніфікацією виступає дисертаційне дослідження 
автора статті «Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-виконавський аспект)» 
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(Львів, 2006) де вперше в українському музикознавстві концепційно обгрунтовано осно-
вні теоретико-виконавські засади інтерпретації барокової музики на баяні, осмислено та 
дефініційно конкретизовано поняття «універсальна інтерпретаційна модель», що базу-
ється на всебічному вивченні семантики та поетики барокових композицій [11].

Отже, мета статті полягає у детальному унаочненні темпових варіантів, агогіки, ди-
наміки та артикуляції «Прелюдії та фуги gis-moll» Й. С. Баха із ІІ-го тому ДТК у виконав-
ській інтерпретації баяністами-акордеоністами.

Виклад основного матеріалу. Темп виконання твору – ще один щабель пізнання й 
за тим виконавської реалізації баяністом задуму автора. Це є безумовно вирішальний 
фактор, який суттєво впливає на прочитання і втілення на концертній естраді образно-
художнього змісту барокової музичної композиції. Питання не стояло б так категорично, 
якби вказівка щодо конкретного темпу була у ній недвозначно сформульована самим її 
автором. У відношенні до Баха саме цей момент є проблематичним, оскільки композитор 
доволі рідко послуговувався такого роду «дороговказом». Тож у переважній більшості ви-
падків не знайдемо в бахівському нотному тексті очікуваного темпового орієнтиру. Соль-
дієз мінорний цикл не є винятком у цьому відношенні: жодних ремарок, причетних до 
означення темпу, тут немає. Відтак, перед сучасним музикантом, призвичаєним на ґрунті 
музики XIX–XX століть до точно детермінованого нотного запису, в тому числі і в тем-
пових деталях, постає дилема вибору: в яких конкретних темпових рамках виконувати 
даний твір Баха, які градації темпу тут вірогідні, допустимі і доречні?

Дезорієнтації можна б уникнути, якщо баяніст-інтерпретатор враховуватиме харак-
терні для барокової доби традиції музикування. Для тогочасних музикантів відсутність 
зазначень темпу не видавалася ані дивною, ані доконче необхідною. За часів Баха темп 
твору, без додаткових вказівок, визначали з чотирьох основних даних: з музичного афекту 
(який належало тонко «розгадати»); тактового розміру; найдрібніших тривалостей нот, 
які є у творі; кількості акцентів у межах такту. Таке бачення справи висловлює знавець 
барокової музики Н. Харнонкурт [18, 46]. Музикознавець Я. Друскін вказує сучасному 
виконавцеві на ще один «маяк» у пошуку правильного темпу: «активні центри» в музич-
них композиціях Баха [7, 17].

Український науковець І. Котляревський радить – задля визначення ідеально від-
повідного бахівському творові темпу – враховувати і узгоджувати між собою три 
взаємопов’язані орієнтири. Окрім словесної вказівки на очікуване враження від темпу 
(повільно, помірно, швидко і т.п.), повинні враховуватися метрична пульсація, часова 
тяглість лічильної долі і фактурна щільність. Остання визначається на ґрунті «подій», 
сумарна кількість яких у такті ділиться на кількість лічильних одиниць, зазначених у роз-
мірі. Результативний коефіцієнт узгоджується з усіма попередніми даними, що демон-
струє спеціально систематизована Таблиця еталонних даних [11, 92], яку музикознавець 
застосовує до темпової характеристики різних композицій Баха. А вже видатний органіст 
XX cт. І. Браудо справедливо адресує нас і до властивої творові артикуляційної палітри, 
без врахування якої неможливе жодне бодай наближене програмування темпу виконання 
(втім, ці закономірності є взаємозалежними). Не буде зайвим нагадати про те, що по-
одинокі італійські «вказівки темпу», які дуже рідко знаходимо в клавірних опусах Баха, 
вживаються ним не як безумовно темпові координати, а – згідно з їх значенням у по-
бутовій італійській лексиці – як окреслення певного афекту. Тож остаточна версія темпу 
випливатиме з самого контексту та емоційного тонусу твору.

Попри ті давні рекомендації (як неписані, загальновідомі сучасникам Баха, так і фік-
совані у численних наукових трактатах доби бароко) для визначення темпу не існувало 
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правил настільки твердих, щоби темпи не могли підлягати змінам. Зокрема, під впли-
вом таких «поза музичних» чинників, як акустика приміщення (з «вологою» чи «сухою» 
акустикою), якість резонансного відлуння у ньому, реверберація. Концертуючий баяніст, 
напевне ж бо, теж стикався у своїй виконавській практиці з подібним феноменом, будучи 
змушеним подеколи вносити ледь зауважувані, дискретні корективи у темповий образ 
твору, достосовуючи реальне його звучання до акустичних властивостей конкретного 
концертного приміщення. І, врешті, «тембро-динамічний лад» (вираз Браудо) самого 
інструмента, що був виплеканий багаторічною цілеспрямованою працею майстрів дав-
нього інструментарію та докладно обрахований в ході його конструювання. Приміром, 
фонічно-артикуляційні якості органу чи клавесину суттєво відмінні, і вони, в силу своєї 
специфіки, диктують певні умови щодо темпу виконання, артикулювання звуків та навіть 
зумовлюють – у тому чи іншому своєму регістрі – параметри динаміки. Транскрибування 
клавірного твору Баха для баяна, вочевидь, цей момент теж мусить враховувати.

Баяністові-інтерпретатору не слід скидати з рахунку і той незаперечний факт, що «ви-
числені» за усіма цими комплексними орієнтирами темпи бахівських композицій, що 
знаходять сьогодні своє вираження у численних (і доволі відмінних в стосунку до кон-
кретного твору) редакторських вказівках на кшталт Allegro чи Andante, не є абсолютно 
точно синхронізованими з уявленням про них музикантів барокових часів. Розбіжність 
між давніми і сучасними уявленнями про той чи інший темп загальновідома. Як би ми 
не намагалися грати істинного Баха, він так чи інакше буде осучасненим. Хоча б у незна-
чних, мікронних дозах. А в темпах, що прискорюються сьогодні, тим паче.

Щодо темпового аспекту виконання клавірного циклу gis-moll у практиці відомих пі-
аністів минулого спостерігалися дві виразно зауважувані і протилежні, по суті, тенденції. 
Їх прийнято узагальнено характеризувати як Vivace і Moderato. Ряд визначних музикан-
тів сучасності, в тому числі і авторитетний дослідник клавірної творчості Баха Я. Міль-
штейн, надає перевагу другій тенденції, так як вона убезпечує, за виразом музиколога, 
від надлишковості [14, 326]. У своїй «ДТК»-монографії Я. Мільштейн наводить широкий 
спектр темпових позначень у численних редакціях цього твору. Перший блок прикладів, 
що стосуються прелюдії, складають темпи поміркованого характеру: Un poco allegretto 
(Бішоф), Moderato assai (д’Альбер), Allegretto (Шмід-Лінднер і Муджеліні), Allegretto 
moderato (Ферте), Andante (Барток). Другий блок – більш швидкі темпові варіанти, в яких 
теж дають про себе знати, за висловом автора книги, «обмежувальні моменти»: Allegro 
moderato (Черні, Лонго), Vivace ma non Allegro (Бузоні), Vivace quasi Andante (Ріман), 
Allegro espressivo (Казелла). За одиницю відліку приймається чверть. Швидкість темпу 
деколи вказується і метрономічно: q = 80 (Бішоф, Келлер, Шмід-Лінднер), Барток реко-
мендує q = 88, тоді як Черні – q = 100. Останнє, на думку багатьох музикантів, є надмір-
ним прискоренням і межує з недоречним «perpetuum mobile», якого почасти не вдалося 
уникнути окремим виконавцям у своїй інтерпретації поліфонічних міні-циклів ДТК. Не 
вітає ухилу до обрання надто швидких темпів у творах Баха і І. Браудо, який критикує в 
цьому відношенні навіть славетних виконавців (учня Бузоні Е. Петрі, Г. Гулда, а в стосун-
ку до інтерпретації 48 прелюдій і фуг Баха – і С. Фейнберга). На противагу їм більшого 
схвалення у нього заслуговує М. Юдіна, котра, зі слів музиканта, досягає урівноважених 
результатів у своїх темпових рішеннях [4, 56]. Останній приклад, що поданий ним у поле-
мічній дискусії, не знаходить, на подив, підтвердження цьому в стосунку до gis-moll’ного 
циклу з ІІ-го тому ДТК. Навпаки, саме виконання його М. Юдіною позначене – порівняно 
з грою С. Ріхтера, С. Фейнберга і навіть Г. Гулда – деяким максималізмом, емоційним 
«екстримом» і, врешті, надмірною поспішністю. Щоправда, висловлене нами заперечен-
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ня ґрунтується на враженні від грамзапису конкретного концертного виступу піаністки, 
де не слід скидати з рахунку тогочасний емоційно-психологічний стан, чи естрадне само-
почуття виконавиці. Втім, у всіх зазначених вище ситуаціях йдеться передовсім про темп 
прелюдії і, отож, ніяк не про фугу, а тим більше про спільний для них темповий образ, 
який звести сумарно й узгодити в гармонійній єдності доволі проблематично.

Мільштейн відносить цикл gis-moll до численної групи міні-циклів ДТК, яка займає 
центральне положення в діапазоні темпів 48 прелюдій і фуг. П’єси цієї групи характери-
зує помірний темп, що дорівнює орієнтовно q = 80 і відповідає, як образно мовить до-
слідник, рівномірному биттю пульсу або нормальній ході спокійно крокуючої людини. За 
класифікацією Кванца, що подана ним невдовзі по смерті Баха у книзі «Спроба настанов 
до гри на флейті», цей темп ідентифікується з Andante. Властиво, саме такою темповою і 
характеристичною ремаркою відкривається цикл у відомій серед виконавців редакції Бру-
но Муджеліні. Проте, метрономічні вказівки тут інші: q = 92 – для прелюдії, а для фуги 
(Con moto tranquillo; uguale e dolce) – q = 76. Як бачимо, тут темпове позначення щодо 
прелюдії не співпадає із наведеними вище, й тим самим не підтверджує бачення Міль-
штейна та його класифікації. Порівняльна характеристика щодо темпів прелюдії і фуги 
у різних редакціях ДТК, що обчислюються десятками, ще більшою мірою підтверджує 
поліверсійність в інтерпретаційному тлумаченні цього твору. Завдячуємо цим як самим 
редакторам з їхнім різним стилевим заангажуванням («романтики» чи «неокласики»), так 
і численним виконавцям, які «прочитують» темпову палітру gis-moll’ного циклу досить 
індивідуально, подеколи й контаверсійно один до одного.

Темпові відмінності у виконанні циклу gis-moll сучасними піаністами підтверджують 
сказане. Баяніст-інтерпретатор може опиратися на той чи інший варіант, котрий найбіль-
ше відповідатиме його відчуттю стилю композитора, уявленню про образний зміст твору 
і, зрештою, резонуватиме його артистичному темпераменту. Деякі з них слугуватимуть 
орієнтиром для наслідування, інші – приводом для підтвердження або й коригування 
власної інтерпретаційної концепції. Можливо, що окремі із тих темпових версій викли-
чуть спротив, суперечливе враження. Подані нижче темпові дані обчислені за допомогою 
комп’ютерного метронома. За одиницю обліку стосовно темпу прелюдії взято четвертну, 
а фуги – четвертну з крапкою.

Звернемо увагу баяністів, найперше, на той факт, що темпи в аналізованих нами ви-
конавських версіях gis-moll’ного циклу з ІІ-го тому ДТК Баха є значно швидшими, аніж 
зазначені Мільштейном чи пропоновані давніми редакціями. Складається враження, що 
орієнтація на образ Moderato, приписуваний темповому характеру твору, залишився в іс-
торії виконавства далеко позаду. Навряд чи можна вважати це випадковим збігом, оскіль-
ки в особах Фейнберга, Юдіної, Гулда і Ріхтера (перечислюємо їхні записи твору Баха у 
хронологічному порядку) маємо винятково поважні фігури на музичному Олімпі, які, річ 
певна, визначали моду і тенденції у сфері сучасного виконавства. Чим продиктований 
такий виразний ухил до активізації темпу (не лише прелюдії, а й, на подив, фуги): гіпоте-
зою, що у часи Баха грали швидше (до чого схильним, за спостереженням очевидців, був 
і сам Бах), чи, може, експресивною динамікою «темпоритму» самого XX століття? Чи був 
винятково причетним до цього клавесин, «візія» якого має надихати виконавця у цьому 
творі? Питання залишимо відкритим, спонукаючи баяніста-інтерпретатора до роздумів.

Найшвидше виконують прелюдію Г. Гулд і С. Фейнберг (відповідно 128 і близь-
ко 130 ударів за хвилину). Такий динамічний темп відповідає натхненно-романтично-
му, навіть експресивно-«діонісійському» темпераменту Фейнберга, тоді як Гулдові-
«конструктивісту» не тільки не завадить, а й допомагає щонайефектніше представити 
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свою феноменально чітку і неповторно-індивідуальну «клавесинову» артикуляційну 
техніку. Дещо нижчий тонус темпоруху характеризує виконання М. Юдіної – 118, тобто 
майже дві четверті ноти за секунду. Різниця несуттєва, якщо зважити, що вона покрива-
ється ще й притаманною піаністці вольовою наснагою, внутрішньо заданою від перших 
же звуків активним імпульсом. На противагу їм С. Ріхтер обирає більш поміркований 
темп, що відповідає 105 ударам за хвилину. Це найповільніший із пропонованих піаніста-
ми «перебіг» часового плину прелюдії. При цьому він жодним чином не виглядає менш 
ініціативним чи розм’яклим в емоційному характері. Тільки безпосереднє зіставлення по-
чатків прелюдії у записах виконавців, яке можемо здійснити експериментально, виявить 
різний темповий «старт». Сумарне ж враження буде таким: швидко, і навіть швидше, аніж 
припускав у своїй редакції К. Черні, рекомендація якого – 100 ударів за хвилину – вважа-
лася багатьма за надто екстремальну (надлишкову, за виразом Мільштейна). І, очевидно, 
аж ніяк не Moderato, якого притримуються прихильники повільніших, більш «поважних» 
темпів, адекватних до «іміджу» Баха.

Різною є темпоральна картина і у виконанні піаністами фуги. Знову помічаємо майже 
повну аналогію її темпового рішення у Фейнберга і Гулда (відповідно 70 і 67). Можливо, 
фейнбергівська концепція принаймні в площині темпу правила Гулдові за зразок, тоді як 
з боку тлумачення художньо-образної концепції твору в лиці канадського музиканта ба-
чимо, як виглядає, повний антипод до його «романтизуючи» тенденцій у прочитанні Баха. 
Ледь уповільнена в порівнянні з Фейнбергом гулдівська версія оживляється вигадливо-
фантазійною артикуляцією, глибинно тонізуючою енергією творчого завзяття. Дві інші 
інтерпретації сильно відрізняються від цього темпового курсу. Фуга у Ріхтера інтонується 
найповільніше – 42, а темп Юдіної у порівнянні з цим є швидшим більш ніж удвічі (86 – за 
метрономом).

Ріхтерівська інтерпретація фуги в темповому аспекті по-своєму унікальна, насліду-
вання якої таїть у собі певний ризик для виконавця: слід остерігатися небажаного ефекту 
статики у фузі, яку мимоволі провокує різкий темповий перепад між частинами циклу й 
загальмування руху. Максимально повільна фуга – як провал у глибокий каньйон, «ни-
зинний» темповий рівень якого чудесно й неперевершено одухотворює такий безумовно 
високий майстер як С. Ріхтер. Вслід за тим окреме «але» висловимо в адресу Юдіної: 
одразу взятий нею доволі швидкий темп у фузі неприродно активізується й надалі, що зу-
мовлено понад міру застосовуваними агогічними прискореннями. Із кожною наступною 
фазою розгортання форми піаністка вживає щоразу новий і вищий щабель темпоруху. 
Таке неприродне й подекуди непогамовне «підганяння» темпу фуги викликає не лише у 
слухача, а й у самої виконавиці психологічний дискомфорт, не кажучи вже про художню і 
стилістичну недоречність цього експерименту стосовно образного змісту твору та, звісно 
ж, стилю самого Баха.

Агогічний спектр, якого не омине у своїй інтерпретації жоден музикант при виконанні 
Баха, мусить бути стилістично виваженим, обачно застосовуваним. Ріхтер у цьому відно-
шенні виявляє надзвичайну самодисципліну, витриманість: послуговуючись принагідно 
виразовими агогічними нюансами, жодним чином не переступає заявленого від початку 
темпового курсу. Активні ділянки форми, де розвиток інтенсифікується ритмічно і фак-
турно, знаходяться у нього «під контролем», не провокуючи емоційного нагнітання, а з 
ним і темпового зрушення. Дивовижним є у його грі баланс осмислено-інтелектуального 
й одухотвореного інтонування як цілої композиції, так і найдрібнішої її частки, де кожен 
звук, промовистий і ґрунтовний, «виспіваний» до кінця – без спеціальних відтягнень чи 
темпового форсування фрази, усіляких accelerando.
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Гулд теж залишається вірним своїй оригінальній «експресивно-аскетичній» манері 
музично-виконавського інтонування. 6 хвилин 40 секунд звучить його фуга – чітко, раці-
онально, з графічно вирізьбленим артикуляційним орнаментом і у незмінній метричній 
пульсації, не справляючи при цьому враження монотонії. Єдиний раз він дозволяє собі 
значуще ritardando, коли у 130-134-му тактах підкреслює низхідні тризвучні поспівки, в 
які вкладає особливий смисл – не фейнбергівські «сльози-зітхання», а ствердно-вольові 
інтонації.

З погляду агогічної сваволі деяких критичних зауважень баяністів заслуговує вико-
нання Фейнберга. Його характеризують рясно застосовувані прискорення й уповільнення 
(як у фузі, так і на тлі прелюдії). Останні вводяться доволі несподівано, але артистич-
но-натхненно, особливо у каденційних зонах. Ефектне «гальмування» при закінченні 
чи «передчутті» важливих структурних побудов (разом із супутнім цьому димінуендо) 
– прикметна риса романтико-психологічного портрету Фейнберга, яка може уважатися 
дискусійною й не завжди слушною з точки зору прихильників «чистої», автентичної ба-
рокової стилістики. Попри те, важко встояти перед чарами цього поетичного і напрочуд 
щирого таланта, у висловлюваннях якого так багато «емфатичного» і «риторичного». Пе-
реконливою ілюстрацією цього є, приміром, виконання піаністом передікту до репризи 
фуги (93-96-й такти). Ця ділянка форми – «знакова» в аналізованих інтерпретаціях твору. 
Кожен із виконавців виконує її абсолютно специфічно, у повній тотожності зі своїм інди-
відуальним стилем і артистичним амплуа.

Темпова диференціація прелюдії і фуги у циклі цілком логічна, і в загальних своїх об-
рисах та намірах відповідає образно-емоційній площині твору, його контрастно-складе-
ній «дилогії». Поряд із тим інтригує інше: чи можуть прелюдія з фугою як частки єдиного 
цілого набути якогось збалансування, творячи тим самим спільне лоно темпоритму? Чи 
може заданий прелюдією пульс відліку часового розгортання «перемайнути» кінцевий 
для неї кордон, влитись непомітно у широкий плин фуги й там надалі глибинно функ-
ціонувати? Питання це хвилює кожного виконавця, який шукатиме у цьому додаткового 
доказу прихованої єдності між складовими частинами циклу.

Одне із компромісних рішень можна би запропонувати баяністові-виконавцю, при-
наймні в якості творчого експерименту: узгодити ритмодинаміку «кроку» між різними за 
темпом прелюдією та фугою. З цього приводу висловимо наступну гіпотезу: тривалість 
половинної ноти прелюдії (у розмірі 4/4) повинна відповідати тривалості четвертної ноти 
з крапкою у фузі (у розмірі 6/8). Згідно з цим півтакт прелюдії у часовому вимірі відпо-
відатиме півтакту фуги. Інакше кажучи, прості такти в рамках складного такту прелюдії і 
фуги співпадатимуть за хронометражем. Як наслідок, укрупнений хронометричний пульс 
першої частини знайде своє продовження в другій частині циклу. За цієї умови темповий 
перепад між рухливою прелюдією і плинною фугою, звісно ж, збережеться. Уникнути 
надокучливої монотонії допоможе сам домінуючий ритмічний візерунок, що «вишитий» 
на цій канві спільного хронотопу: вісім шістнадцятих у прелюдії і – три восьмих у фузі.

Зазначимо, що із чотирьох аналізованих у роботі виконавських версій циклу gis-moll 
тільки дві виявляють часткове наближення до спеціально передбаченої спільно-наскріз-
ної темпової корекції (Фейнберг, Гулд). Проте найбільш переконливо це виглядає у С. Ріх-
тера, в чому можна вітати заздалегідь обміркований виконавцем художній план. Якщо 
навіть не наслідувати буквально всіх художньо вагомих деталей його інтерпретаційного 
рішення, то принаймі ця втілена ним ідея гідна уваги баяніста-інтерпретатора.

Динаміка як фактор виразності і компонент музичної драматургії циклу gis-moll – 
цікавий об’єкт дослідження в інтерпретаційних версіях цього твору. Динамічний спектр, 
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що його застосовують піаністи у чотирьох залучених до аналізу виконавських версіях 
циклу, представлений творчо і напрочуд індивідуально. Відмінності у гучнісних нюансах 
можна спостерігати як на фоні окремих, особливо показових ділянок музичної форми, 
так і в плані загальному, обґрунтованому концепційно. Останнє пов’язане з вибудовуван-
ням виконавцем такого логічно вмотивованого динамічного плану, котрий опосередкова-
но виражає індивідуальне відчуття формотворчих процесів у композиції Баха, а також – в 
сукупності з іншими засобами – його власне інтерпретаційне тлумачення її ідейно-худож-
нього змісту.

У цьому відношенні особливо промовистою є відмінність в динамічному нюансуванні 
виконавцями фуги і, головне, кінцевого у ній динамічного рівня. Так, наприклад, абсо-
лютно протилежний гучнісний «фінал» пропонують С. Фейнберг і Г. Гулд. У першому 
випадку – поступове динамічне згортання, коли останні звуки твору завмирають, наче 
погляд, що замислено лине далі – за межу кінцевої тоніки. Важко позбутися враження, що 
за останньою вібрацією звуку виконавцеві усе ще мислиться продовження, яке має від-
лунювати уже в уяві виконавця і слухача, зачарованого оповіддю фуги. Інакше виглядає 
у Гулда: закінчення фуги – найвищий щабель емоційного піднесення і вольової наснаги, 
вершинний рубіж, завойований усією попередньою логікою внутрішнього динамічного 
росту. Завершення фуги сягає максимального для усього твору порогу гучності, смисл 
якого сприймається так: утвердження активного творчого духу, тріумф будівничого – ком-
позитора, а водночас і виконавця.

Інший варіант осмислення динамічного параметру фуги та її закінчення дає С. Ріх-
тер. Піаніст жодним чином не порушує врівноваженої гармонії звучання, не вдається до 
спеціальних динамічних ефектів, – їх заступає раціональне і одухотворене інтонування 
розгалуженої поліфонічної тканини, яка таїть у своїх надрах власні динамічні резерви. У 
його грі присутня вища цілість, феноменальна всеохопність усіх живих мікродинамічних 
відхилень єдиним динамічним «обручем». Тим-то й зумовлюється, зокрема, узгодження 
динаміки початку та кінця фуги: благословенна тиша мудрого і виваженого слова – в міру 
дискретна і, як не парадоксально, повнозвучна – обіймає усі її неозорі обрії, включаючи й 
повернення наприкінці твору до вихідної динамічної константи.

Загальний динамічний образ фуги у Ріхтера надійний і, так би мовити, інтелекту-
ально забарвлений. Це викликає у слухача не лише повну довіру до виконавця, а й вище 
естетичне переживання – як бахівської музики, так і творчо-індивідуального “вимов-
ляння” її інтерпретатором. На противагу цьому менш переконливою саме у цьому ра-
курсі виглядає версія М. Юдіної: фуга в її виконанні у динамічній своїй площині позна-
чена зайвим емоційним перевантаженням. Початок її аж ніяк не тихий: це безумовно не 
piano, яке дало б можливість поступово і з запасом вибудовувати вищі рівні динамічної 
«тераси». Характерні для піаністки «владна енергетика» і внутрішній вольовий імпера-
тив подеколи прориваються у мало вмотивовані крещендо. Зашвидкий темп і деяка не-
рвозність в інтонуванні фуги призводять до несподіваних, невмотивованих динамічних 
спалахів. Так, минаючи перший небезпечний «віраж», коли з-під пальців піаністки нео-
чікувано «вислизає» текст (72-74-й такти), вона мимоволі інтенсифікує гучність, вда-
ючись вдруге до цього ж «рятівного», але не обґрунтованого заздалегідь прийому на-
прикінці твору: замість належних 19 заключних тактів репризи чуємо зімпровізований 
виконавицею заключний каданс, що супроводжується потужним гучнісним сплеском. 
Із попередньо описаною гулдівською висхідною лінією динамічного нагнітання цей ви-
падок має спільність хіба що у зовнішньому факторі прояву, але не в концепційному, 
ідейно-художньому підґрунті.
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Питання щодо динамічних градацій в аналізованому творі є принципово важливим 
для баяніста-інтерпретатора. Відомо, що Бах не надто щедро коментує в авторському тек-
сті цей виразовий параметр, а тим паче у ДТК. Рідкісним винятком із цього правила є 
якраз цикл gis-moll, де знаходимо принаймні дві авторські вказівки динамічного порядку. 
Тож, зазвичай, спланування динамічного «сюжету» виконавець здійснює на власний роз-
суд і за професійною компетенцією, враховуючи при цьому цілий комплекс зумовлюючих 
вибір тієї чи іншої динаміки факторів. До них належать: емоційний тонус твору, про-
цеси ущільнення і розрідження фактури, інтенсифікації ритмічного пульсу, артикуляцій-
ний аспект, просування до теситурної вершини чи регістрових глибин, диференціювання 
звуколіній у тканині, увиразнення каденційних зон і кульмінацій тощо. Враховується і 
загальновизнана рекомендація щодо барокової терасоподібної динаміки, відстоюваної ще 
на початку XX століття Ф. Бузоні: вона ефективно формує композиційний рельєф му-
зичної форми та поглиблює смислові й тонально-гармонічні цезури між її масштабними 
розділами.

Слідуючи цій настанові, баяніст-інтерпретатор може, однак, оживити масштабні 
уступи цієї динамічної «тераси» внутрішніми животворними відтінками. Тоді вступати-
ме в дію зонна природа динаміки або й поступове градаційне нюансування – щось на 
зразок, скажімо, плавно регульованого «динамічного реостату». Наслідком останнього 
буде завоювання нового рівня гучності при завершенні великого композиційного розді-
лу. Такий підхід спостерігається і у виконавських версіях видатних піаністів. При цьому 
нова планка динаміки безумовно узгоджується з усією широкоформатною динамічною 
драматургією твору.

Окремим проблемним завданням для баяніста-інтерпретатора, що виконує баянну 
транскрипцію твору Баха, є пошук звуконаслідувальної динаміки (у «співпраці» з арти-
куляцією), котра була б спроможною імітувати, якщо не ідеально відтворювати акусти-
ко-динамічні якості інструмента, для якого цей твір реально написаний. У стосунку до 
циклу gis-moll йдеться про клавесин, чиє звучання баяніст намагатиметься «вписати» у 
звукову палітру баяна. «Образ клавесину» фігурує і в інтерпретаціях gis-moll’ного циклу 
виконавцями-піаністами.

Із численних суперечливих гіпотез щодо інструментальної приналежності цієї ком-
позиції – до клавікорду, чембало (клавесину), ранніх конструкцій Hammer-Klavier’у чи 
навіть органу – однозначно утвердженою в концертній практиці є клавесинова версія. До-
казом останньої вважається мало не єдина у всьому ДТК авторська фіксація динаміки, 
що запрограмована композитором на початку прелюдії у вигляді своєрідної динамічної 
«антитези». Бах пропонує тут – спеціально виписаними термінами – виразно диферен-
ціювати дві початкові фрази твору чітким зіставленням forte у початковому двотакті та 
piano – у другому.

Вслід за науковцями сучасні виконавці схильні вбачати у цьому натяк композитора 
на клавесин із двома мануалами (клавіатурами), звучання яких відрізняється гучністю. 
Проте окремі дослідники барокової музики слушно зауважують, що ці авторські позна-
чення слід розуміти дещо ширше: як тембральну диференціацію клавіатур, оскільки «ти-
хіша» із них за умови підключення відповідних регістрів-тембрів може породити більш 
потужний динамічний ефект, аніж інша, гучніша за неї клавіатура-«суперниця», звучання 
котрої можна знівелювати у той самий спосіб (регулюванням звучності регістрів). Вре-
шті, контрастна тембральна диспозиція – цілком у можливостях баяна, який у цьому від-
ношенні значно перевершує тембральні резерви фортепіано. Баяніст-виконавець може 
успішно її застосувати для створення ефекту звукового «відлуння».
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До природи барокових уявлень про художній простір це має пряме відношення. Ним 
послуговуються і піаністи, рельєфно зазначаючи контраст між початковими двотактами 
прелюдії: у Ріхтера та Юдіної друга фраза звучить різко стишено – немов віддалене у 
просторовій перспективі ехо. Цікаво, що у Гулда ця виразова деталь зовсім відсутня (так, 
буцім він ігнорує авторські динамічні вказівки), а у Фейнберга, навпаки, виступає подріб-
неною і творчо переосмисленою, психологічно забарвленою: від вдається до контрастного 
нюансування не між фразами, а всередині них, підкреслюючи емоційний контраст голо-
вних мотивів.

Тембральні резерви баяну можуть виявитися дуже доречними при виконавському інто-
нуванні фуги, де слугуватимуть рельєфному втіленню її звуколіній і структурних етапів. 
Фуга, яка звучить у тембрі «баян», дає широкий простір для творчої фантазії баяніста-ви-
конавця. Пошук ідеальної (наближеної до автентизму) інтерпретаційної моделі спонукає 
до врахування деяких показових у цьому плані знахідок піаністів, які намагаються у сво-
єму виконанні динамічно диференціювати голоси поліфонічної тканини або й делікатно, 
не надто прямолінійно цезурувати засобами динаміки окремі розділи форми. З огляду на 
монотемброві якості фортепіано, вони вдаються до градацій і одночасного комбінування 
різних гучнісних рівнів, з чого черпають ефекти уявної політембральності.

Баян же здатний більш виразно реалізувати ці наміри. Звернемо увагу, зокрема, на 
зініційоване Фейнбергом виділення хроматичного контрапункту у 19-21-му чи його від-
луння у 37-38-му тактах. Саме з оцих інтонацій «проросте» згодом друга тема фуги. Таке 
смислове випередження теми дуже виразно і переконливо накреслене піаністом, мис-
тецька інтуїція якого здатна відгадувати щонайглибше захований композитором ліричний 
«код» твору. Надалі друга у фузі тема завжди інтонуватиметься й динамічно виділяти-
меться ним як особливо значуща – мов думка, огорнена глибоким смутком і стражданням, 
що незмінно супутня всім емоційним перипетіям лірико-філософської оповіді. Психоло-
гічне, проникливо-задушевне інтерпретування Фейнберга відкриває слухачеві й інші про-
мовисті інтонаційні деталі: ямбічні імпульси-пориви висхідної кварти (середній голос, 
45-48-й, 56-59-й такти), жалібно-зітхальні «мікрохвильки», що виливаються наприкінці 
фуги із «страдницької» теми і поволі «спливають» додолу, мов сльози (129-134-й такти). 
В інших інтерпретаціях не знайдемо такого пронизливо ліричного смислового компонен-
ту, хоча натяк на нього присутній, наприклад, у Ріхтера.

Засобами динаміки піаністи подеколи підкреслюють членування фуги на окремі 
етапи. Так, у ній доволі рельєфно зазначається – вищим динамічним рівнем – початок 
експозиції другої теми Ріхтером; він же (зазвичай, доволі скупий на відверте динамічне 
нюансування) спеціально виділяє додаткові в експозиціях тематичні проведення або й 
динамічно виопуклює крайні у фактурі регістрово-теситурні позиції теми. Окремого роз-
гляду вимагають каденційні ділянки форми, зокрема, дуже по-різному інтерпретований 
передікт (93-96-й такти) до «синтезуючої» двотемної репризи фуги. Показовим є абсо-
лютно протилежний підхід до його втілення у Гулда і Фейнберга: перший з виконавців 
поступово форсує динаміку і розгортає на фоні домінанти потужно експресивну гучність, 
тоді як другий, навпаки, її раптово «згортає», і музика уповільнено й невагомо пливе, 
наче протягнена у часі зачарована мить. Інтерпретація цього фрагменту баяністом може 
залежати від попередньо спланованого ним динамічного профілю, – з урахуванням як 
передуючої йому побудови, так і наступної.

Артикуляція – ще одна із мистецьких загадок, яка постає перед виконавцем в його 
інтерпретації циклу gis-moll з ІІ-го тому ДТК Баха. Бахівський нотний текст у цьому від-
ношенні – своєрідна tabula rasa, без зазначених на ній у докладний спосіб конкретних 
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артикуляційних рекомендацій автора. Виконавцеві слід творчо й ініціативно заповнити 
цю «прогалину», спираючись не лише на власну художню інтуїцію, а й на фахову компе-
тентність. Пропонована виконавцем артикуляційна палітра є тим індикатором, який ви-
являє у грі інтерпретатора його музикальність, професійну майстерність і, звичайно ж, 
глибоке розуміння стилю інтерпретованого твору. Барокова поліфонічна партитура – з 
її диференціацією і, водночас, гармонійною синхронізацією різних звукових ліній та ще 
й промовистим кодом – зобов’язує до цього окремо. Під останнім розуміємо одну із ху-
дожньо аргументованих вимог барокової музичної естетики, яка постулює присутність у 
музиці тієї доби чітко окресленого мовного шару – декламаційних інтонацій, подеколи й 
ораторського жесту, «перекладених» на «мову» музики. Інкрустовані у звукоідеї музич-
ного твору, вони покликані – разом з іншими музично-виразовими засобами – не лише 
вражати, а й виражати. А інтерпретатор ( і паралельно з ним слухач) – не лише відчувати 
їх, а й розуміти. Увага баяніста-виконавця до потенційних можливостей музичної артику-
ляції саме під цим оглядом змикається з герменевтичним аспектом, із смисловим полем та 
тлумаченням художньо-поетичної ідеї інтерпретованої композиції.

До осмислено інтонованого виконавського фразування і фазового синтаксису безпо-
середньо причетний специфічний артикуляційний параметр – не тільки з членувальною 
та інтегруючою (роздільною і зв’язуючою) його функціями, а й супутньою цьому штри-
ховою градацією, котра увиразнює у намірах виконавця рельєфне інтонування мотивних 
мікроструктур. Дослідження Б. Єгорова [9] і Ф. Ліпса [13] у цьому напрямку (від загаль-
ної артикуляційної ідеї – до вибору конкретного виконавського штриха) зберігають акту-
альність для баяніста-практика і в наш час. Суттєве доповнення до них складає концепція 
М. Імханицького, яка грунтується на залученні у цю артикуляційно-штрихову пробле-
матику баянного виконавства аспекту акцентності – безакцентності та міри їх вияву у 
площині стилістики і семантики музичного твору [10].

Животрепетному тлу акцентності – безакцентності в артикуляційній конфігурації ба-
янної інтерпретації клавірного циклу gis-moll Баха варто приділити особливу увагу. Воно 
покликане не лише оживити канву темпоруху цієї композиції (передусім, у «моногонії» 
фуги), а й внести цікаві смислові нюанси у розкриття її змісту.

Із широкого спектру артикуляційно-штрихових рішень і знахідок, якими позначені 
індивідуально-неповторні виконання аналізованого твору піаністами XX століття, виді-
лимо окремі, найбільш показові. Деякі з них творчо репродуковані сучасними баяністами 
у концертному виконанні циклу gis-moll, інші ще чекають своєї апробації у баянних ін-
терпретаціях. Врахування та «випробування» їх (в якості творчого експерименту) мож-
ливе і в баянно-педагогічній практиці. Зазначимо, зокрема ті із них, котрі значною мірою 
впливають на інтерпретування інтонаційно-образного змісту Бахового твору.

Так у прелюдії окремого відзначення заслуговує артикулювання акордів її першого і 
третього тактів. У С. Ріхтера спостерігаємо точно витриману їх тривалість і повне врів-
новаження акордового підґрунтя із моторикою верхньої верстви фактури, без будь-якого 
спеціального штрихового його виділення із звукової тканини. Художнім результатом є 
гармонія цілості, не порушувана жодним суб’єктивно-психологічним підтекстом.

С. Фейнберг чинить інакше, у згоді зі своїм романтично-експресивним баченням му-
зичної поетики Баха: вкорочує звучання акордів, надаючи їм загостреного артикуляцій-
ного відтінку, рвучкого імпульсу. Творча фантазія Гулда породжує нове альтернативне 
рішення – блискавичний арпеджований сплеск на акордах, чим явно і недвозначно додає 
тонусу звучання у прелюдії. Активно-дієвий первень, властивий його виконавській мане-
рі, заявлений уже з перших звуків твору і вносить в його образний стрій позитивно-енер-
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гетичний «заряд». Власні привнесення деяких деталей у текст Баха пропонуються піа-
ністом і у фузі (наприклад, подібні за «тонізуючим» характером морденти у контрапункті 
нижнього голосу у 19-22-му тактах та інших).

Другий показовий момент – артикулювання емфатичних «мотивів коливання» у дру-
гому і четвертому тактах, повторюваних багаторазово упродовж розгортання прелюдії. 
С. Ріхтер і тут залишається вірний обраній інтерпретаційній моделі, налаштованій на 
об’єктивний ракурс інтонування авторського тексту. Це феноменальна ритмічна точність 
та артикуляційна рельєфність: ясно цезурований ямбічний «префікс», в міру акцентова-
ний сильний час у долі, вчасне і заокруглене «зняття» мотивного закінчення на слабкому 
часі. Так гармонійно сполучаються у виконавця артикуляційна пластичність і графіка мо-
тивного рисунку, що є показником тонкого відчуття бахівського стилю.

Підхід М. Юдіної в озвученні цієї ж мікроструктури доволі специфічний, навіть сва-
вільний – з деяким афішуванням свого безперечно індивідуального, імперативного вико-
навського почерку. Замість двох вісімок на другій тривалості такту піаністкою подається 
– уривчасто і примхливо – укорочена шістнадцяткова група. Відтак, ефекту питання-зі-
тхання мотиви не несуть. У рівномірно пульсуючій течії прелюдії ця «пікантність» ви-
дається швидше чужорідним елементом, аніж стилістично обґрунтованим розшифруван-
ням форшлагу. Схильність М. Юдіної до імпульсивного артикуляційного заакцентування 
виявиться і в різкому загостренні іктів у ямбічних мотивах на початку 8-го, 9-го та 10-го 
тактів. Подібне явище зустрічаємо у надмірно експресивних «вигуках» Фейнберга в ба-
сових мотивах у 25-му, 29-му, 30-му, а також 47-му, 49-му тактах. Такі оригінальні (на 
перший погляд) ознаки виконавського волевиявлення піаністки сприймаються як зовні 
показні і неприродно настирливі, що мають за мету якось «реабілітувати» (мабуть, не-
усвідомлено самою виконавицею) подальші часто непогамовані нею темпові прискорен-
ня. Естетичне враження від її виконання доволі суперечливе, оскільки відзначений факт 
більшою мірою привертає увагу слухача до непересічної особистості концертантки, аніж 
до безпосереднього сприймання самої музики Баха.

Ряд специфічних, місцями й контроверсійних артикуляційних рішень простежується 
і у фузі. Дрібною, але показовою для виконавського стилю піаністів деталлю є артикулю-
вання басу у 49-50-му тактах. Наприклад, цілком протилежно до версій інших виконавців 
(відокремленого «переступання» і м’якого туше) інтонує його С. Ріхтер – зв’язно, тягуче, 
без помітних цезур (до речі, всупереч зазначеним у нотах паузам), споріднюючи даний 
фрагмент фуги з обраною ним для інтерпретування її змісту «нескінченною лігою» – без-
конечним кантиленним виспівуванням кожного звуку. У виконавській практиці баяністів 
цей прийом не знаходить підтвердження, як, врешті, і художньо унікальний для практики 
сучасного виконавства повільний плин ріхтерівського «кантабільного» висловлювання.

Цікавими для виконавця-баяніста можуть виявитися деякі артикуляційні ініції 
С. Фейнберга у виконанні соль-дієз мінорної фуги. В них присутній художньо-поетичний 
первень та інтуїтивно відгадуванні у нотному тексті мовні інтонації. На фоні безумовно 
домінуючого легато, плавного перетікання звуку в звук, С. Фейнберг подекуди артикуля-
ційно виокремлює висхідні двозвучні мотиви – у тактах 45, 46, 56 (у партії лівої руки). 
Ці ямбічні «поштовхи-ривки» – відбиток декламаційних зворотів, промовистого жесту, 
які він одухотворено вплітає в співучу і назагал моноартикуляційну палітру. Схильність 
піаніста до виявлення ямбічних потенцій бахівської ритміки зауважується в його грі у 
111-114-му тактах (субмотиви нижнього голосу). Поряд із цими роздільними артикуля-
ційно-синтаксичними «позначками» нераз застосовується протилежне явище – інтона-
ційно-смислове лігування (імітаційні перегуки в 90-92-му тактах), мікроліги в широкій 
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фразовій лінії – з емфатично-штриховим притиском-наголошенням опорної точки мікро-
побудов (129-134-й такти). Той же живильний ямб зазначений ним у спадних секундах 
другої теми фуги, що надає їй більш експресивного характеру, а власне болісно-печаль-
ного зламу-«присідання». В аналізованих нижче баянних інтерпретаціях цього твору цей 
штриховий нюанс поданий більш індиферентно, принаймні у відношенні смислового на-
вантаження цих промовистих ритмо-інтонаційних мікроструктур.

Особливо інтригуючою у виконавських інтерпретаціях фуги є артикуляція Г. Гулда. 
Вона є особливим ракурсом у творчо-виконавському прочитанні піаністом образної се-
мантики фуги, аналогів якому досі немає. Гулдівське рішення є повним антиподом ар-
тикуляційній, як і художньо-концепційній, версії С. Ріхтера. Це – протилежні полюси у 
плюралізмі виконавського артикулювання даного твору. Шляхетно-одухотвореній, напро-
чуд цілісній у своєму винятково пластичному legato і навіть legatissimo (з тонким підклю-
ченням педалі і ледь помітними звуковими «напливами») артикуляційній палітрі Ріхтера 
протиставлена жива, внутрішньо динамічна і постійно мінлива в’язанка артикуляційно 
злитих і роздільно карбованих мікроструктур. Артикуляційно-штрихові «вигадки» Гулда 
не підлягають уніфікації, не набувають вигляду застиглого штампу, доказом чого є, пере-
дусім, головна тема фуги: кожне з її проведень набуває щоразу іншого артикуляційного 
візерунку. Постійно оновлюваною є у ній комбінація legato, staccato і non legato, а також 
дактилічних, хореїчних та ямбічних стоп в оформленні внутрішнього, мікроструктурного 
фразування. Ніяк не передбачувані слухачем наступні варіанти її артикулювання, ство-
рювали б враження довільної виконавської імпровізації піаніста, якби не супутнє цьому 
виконанню раціональне підґрунтя (знакове для стилю музиканта), а саме: переконливо 
реалізована Г. Гулдом ідея артикуляційно-характеристичного виділення теми в контексті 
поліфонічного багатоголосся.

Такий спосіб артикуляційно-штрихової диференціації звукової тканини вимагає не 
лише «багатоканальної» уваги виконавця, але й інтегруючого слухового сприйняття, що є 
надзвичайно складним аналітичним завданням в процесі інтерпретації. Запис артикуляції 
Гулда у фузі gis-moll з ІІ-го тому ДТК Баха експериментально занотований у повному 
викладі артикуляційної «партитури», міг би бути доречним у педагогічній практиці су-
часних баяністів (принаймні, повчальним – з точки зору увиразнення мотивних структур 
та їх виразового значення, яке канадський піаніст надзвичайно вдало демонструє). Звісно, 
графічна фіксація артикуляції, що базується виключно на слуховому аналізі, не гаранто-
вана від можливих похибок, хоча б з причини двозначності дрібних ліг – фразувальних і 
«акцентно-штрихових» (з наголошенням під ними початкового звуку). В якості експери-
ментального заходу у цьому напрямі наведемо вибіркові фрагменти із експозиції фуги, 
концентруючи увагу головним чином на артикуляції її першої теми.

Схожий до гулдівського підхід до артикуляційної проблематики виявляв свого часу 
віолончеліст Пабло Казальс. За свідченням сучасників, він, пізнавши достеменно зако-
номірності мотивної структури конкретного твору Баха, надалі у своїх інтерпретаціях (у 
віолончельних сюїтах, зокрема) безнастанно варіював його артикуляційну і штрихову па-
літру [20]. І останнє: попри враження «монотонної розкоші» артикуляції Гулда, не можна 
не визнати закладеного у ній виразного енергетичного тонусу, величезної творчо-вольо-
вої наснаги. Цей смисловий компонент суттєво змінює традиційно інтерпретоване лице 
фуги gis-moll. В інтерпретації Гулда тепер не dolente, не печаль лірико-філософського 
роздуму визначатимуть його вираз, а жага самореалізації творчої волі, а з нею – насна-
ження музики конструктивно-творчим і, головне, «позитивно зарядженим» емоційним 
духом і колоритом.
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Висновки. Складність баянної інтерпретації клавесинного циклу «Прелюдії та Фуги 
gis-moll» Й. С. Баха (ДТК, ІІ-й том) полягає у поліморфності її будови та викликаної цим 
фактором полісемантичною множинністю трактувань їх образно-поетичного змісту. Твір 
як один з найбільш натхненних і художньо-довершених творінь композитора є мало ви-
вченим, а для концертної практики баяніста все ще залишається «незайманою територі-
єю». Інтерпретаційними прототипами у вивченні даного твору служитимуть версії ви-
датних піаністів сучасності які спонукатимуть баяністів обрати за орієнтаційну модель 
одну з них, або ж з наявних декількох вибірково заакцентувати ті риси інтерпретації, які 
є найбільш суголосними зі стилем клавірної композиції Баха та власною виконавською 
манерою баяніста.
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ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ 

МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

На основі проведених автором досліджень у статті констатується, що суттєву роль у фа-
ховій підготовці вчителя музики відігріє її музично-виконавський аспект, основою якого є форму-
вання особистості як творчого організатора і пропагандиста музичного мистецтва в загально-
освітній школі. Доведено, що зміст фахової підготовки майбутнього вчителя музики має бути 
спрямований на поглиблення та поширення, інтеграцію загальнокультурних, психолого-педагогіч-
них і спеціальних музичних знань з метою створення спеціальних умов для формування сучасного 
вчителя-просвітителя, спеціаліста широкого гуманітарного профілю, що передбачає оволодіння 
комплексом психолого-педагогічних, педагогічних і музично-виконавських компетенцій. Фахову 
підготовку майбутніх учителів музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін ав-
тором розглянуто як оптимальну організацію педагогічного процесу на основі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, яка здійснюється завдяки систематизації знань зі споріднених предметів фахового цик-
лу, що передбачає їх об’єднання у цілісність. 

Ключові слова: музично-виконавська діяльність, інтеграція музично-виконавських дисциплін, 
навчально-пізнавальна діяльність, фахова підготовка, педагогічна задача, педагогічна ситуація, 
організаційно-методична модель.
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Zhanna KARTASHOVA,
Ph.D. in Education, Associate Professor of Music Art Department, 

Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University 
(Ukraine, Kamianets-Podilsk) lab_ioanna@ukr.net

THE METHODS OBJECTIVATION OF FUTURE MUSIC 
TEACHER SPECIAL PREPARATION UNDER THE INSTRUMENTAL 

PERFORMANCE DISCIPLINES INTEGRATION

Based on the author’s case study the importance of instrumental performance aspect of future music 
teacher’s special training is stated in the article. Its foundations are personal development as a creative 
facilitator and advocate of music art in comprehensive school. It is argued that the content of future music 
teacher’s training has to be aimed at enrichment, expanding, and integration of their common cultural, 
psychological, pedagogical, and special skills, the prime objective being creation of special formative 
circumstances for the contemporary teacher-enlightener, humanitarian generalist. This goal can be 
reached through psychological, pedagogical, and performance competence complex acquisition. Special 
training of future music teachers under the integration of instrumental performance disciplines is viewed 
as optimal organization of the educational process based on subject-to-subject interaction accomplished 
through systematization of knowledge in cognate special training disciplines aimed at their unifi cation.

Key words: instrumental performance activities, integration of instrumental performance disciplines, 
educational activities, special training, pedagogical problem, psychological situation, organizational 
methodical model.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДИСЦИПЛИН

На основе проведенных автором исследований в статье констатируется, что существен-
ную роль в профессиональной подготовке учителя музыки играет ее музыкально-исполнительский 
аспект, основой которого является формирование личности как творческого организатора и 
пропагандиста музыкального искусства в общеобразовательной школе. Доказано, что содер-
жание профессиональной подготовки будущего учителя музыки должно быть направлено на 
углубление и расширение, интеграцию общекультурных, психолого-педагогических и специальных 
музыкальных знаний с целью создания специальных условий для формирования современного 
учителя-просветителя, специалиста широкого гуманитарного профиля, что подразумевает 
овладение комплексом психолого-педагогических, педагогических и музыкально-исполнительских 
компетенций. Профессиональная подготовка будущего учителя музыки в процессе интеграции 
музыкально-исполнительских дисциплин автором рассмотрена как оптимальная организация пе-
дагогического процесса на основе субъект-субъектного взаимодействия, которое осуществляет-
ся благодаря систематизации знаний по родственным предметам профессионального цикла, что 
подразумевает их объединение в целостность.

Ключевые слова: музыкально-исполнительская деятельность, интеграция музыкально-
исполнительских дисциплин, учебно-познавательная деятельность, профессиональная подготов-
ка, педагогическая задача, педагогическая ситуация, организационно-методическая модель.

Лит. 8.

Постановка проблеми. Музично-виконавська підготовка майбутнього вчителя му-
зики є невід’ємною й важливою складовою його фахової підготовки. Для здійснення 
музично-педагогічної діяльності вчитель музики повинен виконувати твори різного 
ступеня складності, знайомити дітей з історією їх створення, вчити розрізняти стиліс-
тичні особливості та засоби музичної виразності композиторських шкіл різних епох, 
акомпанувати, читати з листа, транспонувати, володіти уміннями та навичками твор-
чого музикування. 

Аналіз досліджень. Пpoблeми iнтeгpoвaнoгo пiдxoду в ocвiтi aктивнo 
дocлiджуютьcя у cучacнiй пeдaгoгiчнiй тeopiї зa нaпpямaми: мeтoдoлoгiчнi пpoблeми 
iнтeгpaцiї (C. Гoнчapeнкo, I. Кoзлoвcькa, Ю. Мaльoвaний), iнтeгpaцiї змicту пpoфeciйнoї 
ocвiти (P. Гуpeвич, Я. Coбкo), ocoбливocтi iнтeгpaтивниx пpoцeciв у пpoфeciйнo-
тexнiчнiй шкoлi (Д. Кoлoмiєць), взaємoзв’язки iнтeгpaцiї тa дифepeнцiaцiї (В. Мopгун), 
cтpуктуpувaння iнтeгpoвaниx знaнь тa цiлicнicть змicту пpиpoдничo-нaукoвoї ocвiти 
(В. Iльчeнкo, A. Cтeпaнюк, Б. Будний), iнтeгpaцiя у cтупeнeвiй ocвiтi (Ю. Жидeцький), 
фopмувaння cиcтeми знaнь iнтeгpaтивними мeтoдaми (O. Джулик), iмoвipнicнo-
cтaтиcтичнi acпeкти iнтeгpaцiї (В. Якиляшeк), iнтeгpaцiя eлeмeнтiв кoнтpoлю у нaвчaннi 
(Л. Джулaй), iнтeгpaцiя у тeopeтичнoму тa виpoбничoму нaвчaннi (Т. Якимoвич), 
iнтeгpaтивнe нaвчaння з викopиcтaнням кoмп’ютepнoї тexнiки у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi 
(P. Coбкo), iнтeгpaцiя зaгaльнoтexнiчниx тa гумaнiтapниx знaнь (Л. Cлiпчишин), 
викopиcтaння iнтeгpaтивнo-дифepeнцiйoвaнoгo пiдxoду дo cтpуктуpувaння змicту 
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знaнь (Л. Дoльнiкoвa). Paзoм з тим, фopмувaння здaтнocтi у мaйбутнix учителів му-
зики викopиcтoвувaти нaбутi музично-виконавські вміння і навички у пpaктичнiй 
дiяльнocтi вимaгaють peaлiзaцiї iнтeгpoвaнoгo пiдxoду дo cтpуктуpувaння змicту му-
зично-виконавських знaнь у ВНЗ. Oзнaчeнa пpoблeмa щe нeдocтaтньo дocлiджeнa як у 
тeopeтичнoму, тaк i у пpaктичнoму acпeктax. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні методики фахової підготовки майбутнього 
учителя музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін, визначенні про-
дуктивних методичних засад формування в студентів-музикантів інструментально-ви-
конавських умінь та навичок, реалізація яких забезпечить їхню готовність до роботи в 
загальноосвітніх і позашкільних закладах освіти.

Виклад основного матеріалу. Здійснення інтеграції музично-виконавських дисцип-
лін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики має дидактичні основи. 
Їх визначають сучасні пріоритети й установки освіти, що передбачають формування 
системності знань і умінь, ціннісних орієнтацій, досвіду та здатності особистості до їх 
перенесення до узагальнюючих понять у відповідності до світоглядних проблем. 

Фахова підготовка студентів у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін, 
яка охоплює анатомо-фізіологічний, психолого-рефлексивний, операційно-аналітич-
ний, виконавсько-технологічний, художньо-педагогічний та узагальнено-методичний 
блоки, передбачає створення організаційно-методичної моделі, яку можна розглядати 
як теоретичну базу для формування фахової підготовленості майбутніх учителів музи-
ки у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін. Вважаємо, що метод теоре-
тичного моделювання передбачає не лише схематичне відображення елементів кожного 
з обраних нами компонентів, але й сфери активного їх застосування. Ми виходили з 
визначення методу теоретичного моделювання, запропонованого В. Штоффом. Його 
сутність полягає в уявній або матеріально реалізованій системі, яка відображує або від-
творює об’єкт дослідження і при цьому здатна заміщувати його таким чином, що її ви-
вчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт [8].

У дослідженні ми дотримувалися висновку Н. Ничкало, що у моделюванні системи 
доцільно виходити з того, що вона складається на основі єдності мети, завдань, різнома-
нітних видів діяльності, організаційних форм, критеріїв функціонування як системи в 
цілому, так і окремих її підсистем. Підсистема, як правило, виступає компонентом сис-
теми більш високого рівня. Тому для визначення мети і завдань її функціонування необ-
хідно враховувати завдання, поставлені перед системою більш високого порядку [6].

Прийнявши за основу розробки моделі фахової підготовки майбутніх учите-
лів музики узагальнену модель їх професійно зумовлених особистісних якостей та 
узагальнену модель музично-виконавської діяльності, ми намагалися проаналізува-
ти дані про основні вимоги та тенденції до учителів музики, наявні й перспектив-
ні сфери їхньої професійної діяльності, професійні функції, ролі завдання та багато 
інших аспектів. Суттєвою перевагою такого підходу є те, що він розширює діапазон 
бачення завдань підготовки та використання фахівців, оцінки якості роботи різних 
структурних компонентів системи інтегрованого музично-виконавського навчання, 
сприяє побудові моделі як еталону, спираючись на який, можна організувати процес 
фахової підготовки майбутніх учителів музики у прогностичному аспекті, зокрема 
передбачення змін у галузі майбутньої музично-виконавської діяльності спеціаліс-
тів. У нашому дослідженні спираємося на підхід М. Чапаєва [7], що можливе різне 
поєднання, варіювання компонентів педагогічної інтеграції: внутрішньоструктурна 
інтеграція: поняття з поняттями, принципи з принципами, знання із знаннями, уміння 
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з уміннями тощо; міжструктурна інтеграція: знання з вміннями, знання з досвідом 
творчої діяльності; зовнішня інтеграція: компоненти змісту з тими або іншими фор-
мами, методи з засобами тощо. 

У число компонентів педагогічної інтеграції ми включаємо також елементи «логіч-
ної структури» інтеграції: базис-кооперуючу дисципліну (основний музичний інстру-
мент), що визначає інтегративну мету і виражає на своїй мові інтегративний результат; 
завдання – початкову проблему, що формується в межах базової або побічної кооперації 
дисципліною, або ж поза обома дисциплінами – на загальнонауковому рівні або на рівні 
методологічної рефлексії; засіб – теоретичний і технічний інструмент та пов’язану з 
ним методику дослідження.

Особливе місце займають проблеми інтегрованого навчання у процесі перебудови 
змісту мистецької освіти. Метою такого навчання є формування в студентів розуміння 
єдності рiзних аспектiв змiсту дiяльностi фахівця і реалiзацiя цього завдання спрямо-
вана на формування в студентiв цiлiсностi в сприйняттi сучасного свiту, усвідомлен-
ня ролi та мiсця кожної з дисциплiн, що вивчаються, в загальному процесi пiзнання, 
розумiнню їх взаємозв’язку. Студент має вмiти розчленити дисципліну на складовi час-
тини з метою глибшого пiзнання засобами аналiзу та знову з’єднати воєдино, вникаючи 
у взаємодії i відношення складових частин за допомогою синтезу. Труднощі виникають 
у процесі вивчення основ наук через недостатній взаємозв’язок знань і вмінь, що при-
зводить до зайвого дублювання знань [4, 81].

У процесі формування усвідомлених знань та умінь iнтеграцiя вiдiграє винятково 
важливу роль. Рiзностороннiй пiдхiд до явищ та об’єктів, можливість розглянути їх під 
різними кутами зору сприяє глибшому розумінню та засвоєнню знань, умінь та нави-
чок. Особливо важливим це є у фаховій підготовці, коли на порядку денному стоїть 
питання про формування в майбутніх учителів цілісної системи знань та умінь, яка за 
своєю суттю є динамічним утворенням. Це утворення змінюється під впливом зовніш-
ніх чинників, відбувається переструктуризація знань та їх оптимізація. Тому однією з 
важливих вимог до змісту навчального матеріалу є оптимально доступна та економна 
логіка формування музично-виконавських знань, умінь та навичок, розкриття осно-
вних галузей практичного застосування теоретичного знання, необхiднiсть реалiзацiї 
мiжпредметних зв’язків.

Л. Масол зазначає що, предметність як конституційна властивість освіти забезпечує 
її фундаментальність, але без інтеграції, хоча б на елементарному рівні міжпредметних 
зв’язків, породжується явище, коли «за деревами не бачать лісу». Важливими резуль-
тативними показниками інтегрованого типу освіти є здатність переносу знань і умінь, 
утворення узагальнених, системних знань («знань на межі», метазнань), об’ємність і 
панорамність уявлень і ціннісних орієнтацій, досвіду творчості. Тому закономірним є 
поєднання в освітньому процесі предметності й інтегративності, але співвідношення 
між ними в єдиному процесі інтеграції (диференціації) змінюватиметься залежно від 
пріоритетності одного або іншого підходів [5]. 

До особливостей фахової підготовки майбутніх учителів музики у процесі інтегра-
ції музично-виконавських дисциплін ми відносимо:

- можливість прямого впливу на формування системи інтегрованих знань, 
умінь та навичок майбутніх фахівців через вивчення професійно орієнтованих курсів, 
на які впливає низка суб’єктивних факторів (контингент студентів, можливості навчаль-
ного закладу, профільна орієнтація навчальних груп тощо), що потребує розроблення їх 
науково-методичного обґрунтування та забезпечення;
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- зміст музично-виконавських дисциплін є професійно детермінований в прик-
ладній, практично значущій частині, що виявляється у змістовій інтеграції;

- єдність навчальної і проектної діяльності студентів, підвищує продуктивність 
та інтенсивність навчання, визначає доцільність застосування набутих виконавських 
знань, умінь та навичок і розвиває їхнє музично-аналітичне та творче мислення;

- використання інноваційних підходів у викладанні музично-виконавських дис-
циплін;

- зростання ролі професійної мотивації в підвищенні власної музично-виконав-
ської культури.

Підходи до впровадження інтеграції змісту навчання, інтегрованих форм і методів 
навчання залежать від типу навчального закладу та особливостей контингенту студен-
тів. Важливим моментом є і вибір вихідних інтегративних компонентів. Тематичний 
підхід до інтеграції не порушує логіки окремих навчальних дисциплін і водночас забез-
печує потенційно можливі зв’язки між дисциплінами. При цьому ліквідується дублю-
вання навчального матеріалу, усувається перевантаження студентів, загальні та технічні 
знання викладаються за такого підходу на більш високому рівні узагальнення та водно-
час ущільнюються. Це розвиває інтелект, мислення студентів і сприяє цілісності засво-
єння знань, веде до усвідомленого сприйняття явищ і законів техніки загалом [4, 115].

Для того, щоб оптимізувати процес підготовки майбутніх учителів музики з ура-
хуванням викладених вище особливостей, доцільно розробити такі методичні засади 
здійснення інтеграції музично-виконавських дисциплін:

- корекція навчальних планів та програм з урахуванням можливостей новітніх 
методик у галузі музичного мистецтва;

- оновлення змісту освітньо-професійних програм з урахуванням вимог сього-
дення;

- орієнтування на музично-виконавські види діяльності майбутнього вчителя 
музики (ілюстрація музичних творів, акомпанування солістам-вокалістам, солістам-ін-
струменталістам, вокально-хоровим та хореографічним колективам);

- урахування індивідуальних особливостей, здібностей та запитів студентів;
- фундаменталізація змісту музично-виконавських знань, умінь та навичок як 

основи перспективного розвитку виконавських можливостей майбутнього вчителя му-
зики;

- розроблення методичного забезпечення для інтеграції музично-виконавських 
знань, умінь та навичок студентів у процесі фахової підготовки у вищому навчальному 
закладі.

Інтеграція професійних знань, умінь та навичок майбутніх учителів музики у про-
цесі музично-виконавської підготовки передбачає їх варіативність, завдяки якій під час 
навчання можна враховувати реальний рівень творчих здібностей, інтелектуальних 
можливостей та пізнавальних інтересів студентів. Визначення ролі й місця кожної му-
зично-виконавської навчальної дисципліни в підготовці майбутнього вчителя музики 
з урахуванням кваліфікаційної характе ристики й навчальної програми передбачає ви-
значення характеру й обсягу знань та умінь, що мають бути засвоєні студентом під час 
вивчення дисципліни.

Наявність методичного апарату забезпечення організації самостійної роботи сту-
дентів; ознайомлення з методами пізнання або формами діяльності; ознайомлення з 
творчим доробком і внеском видатних композиторів та виконавців у скарбницю сві-
тового мистецтва; інтегрованість у технологію навчання; розвиток пізнавальних зді-
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бностей студентів, спонукання їх до творчої діяльності, продуктивного музично-ана-
літичного мислення; проектування способів закріплення знань та навичок і здійснення 
зворотного зв’язку; визначення зв’язку з іншими засобами навчання – це положення, 
які забезпечують ефективну інтеграцію професійних знань та умінь у процесі музично-
виконавської підготовки. Вони ураховують як досвід традиційної методики, так іннова-
ційні підходи до навчання у процесі фахової підготовки.

У дослідженні інтеграції музично-виконавських дисциплін в процесі фахової під-
готовки майбутніх учителів музики ми спираємося на аналіз параметрів знань у процесі 
їх інтеграції у роботі І. Козловської [3]. Повнота знань визначається кількістю знань, 
характеризує «фізичний обсяг» знань. Основну роль тут відіграє інформаційно–рецеп-
торний метод навчання: головне в змісті навчання має бути розкрито точно і повно, не 
перевантажуватися деталями. Інтеграція знань сприяє їх повноті – однакова кількість 
інтегрованих знань є дидактично більш повноцінною, ніж предметних. Глибина знань 
визначається числом усвідомлених зв’язків, інакше – вимірюється числом існуючих 
зв’язків, що доступні студентам. Самостійне розкриття зв’язків великих складних сис-
тем, які непосильні студентам, але де це можливо – необхідно це робити самостійно.

Модель фахової підготовки майбутнього вчителя музики, як система, характери-
зується зовнішніми і внутрішніми параметрами. До зовнішніх параметрів відносимо 
музичне мистецтво, музичне виконавство, базові якості студента (знання, уміння, 
навички, досвід, світогляд, вихованість, індивідуальні особливості, творчі здібності та 
запити) і передумови навчання (зміст професійного навчання майбутнього вчителя му-
зики в вищих навчальних закладах, програми дисциплін, тощо).

Внутрішніми параметрами моделі фахової підготовки майбутнього вчителя музики 
є зміст музично-виконавських дисциплін, з яких має бути сформована система інтегро-
ваних знань, умінь та навичок майбутнього учителя музики; шляхи інтеграції, методи 
і засоби. Цільовими функціями оптимізації функціональної моделі інтеграції музич-
но-виконавських дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики 
виступають особистісні якості, особистісний досвід і музично-виконавська компе-
тентність студентів (які є вихідними параметрами системи). Обмеження на вихідні 
параметри організаційно-методичної системи встановлені кваліфікаційною характе-
ристикою вчителя музики.

Теоретичні дослідження й аналіз практичної діяльності дозволили виділити два 
основні не вирішені взаємозалежні завдання: в основі першого лежить невідповідність 
між потребою в здійсненні інтеграції музично-виконавських дисциплін в процесі фахо-
вої підготовки майбутніх учителів музики, здатних організувати музично-виконавську 
діяльність і реалізацією цих процесів з опорою на випадкові критерії (не розробленість 
питань визначення базових ідей, критеріїв); в основі другого незлагодженість між ре-
альними вимогами дійсності мистецьких та музично-педагогічних факультетів вищих 
навчальних закладів до організації фахової підготовки майбутнього вчителя музики, 
спрямованої на здійснення інтеграції музично-виконавських дисциплін та відсутністю 
методики – механізму методичної підготовки, що активізує формування творчого му-
зично-виконавського та педагогічного потенціалу студента.

Під методикою здійснення інтеграції музично-виконавських дисциплін ми розумі-
ємо організацію пізнавально-активного навчання і науково-методичного забезпечення 
цілісної музично-виконавської підготовки, що спрямована на розвиток креативної, са-
модетермінуємої особистості, яка формується в процесі музично-виконавської творчос-
ті за рахунок власних рефлексивно-творчих зусиль студента, його суб’єктної активнос-
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ті, джерело якої переважно – він сам. Механізм актуалізації творчого виконавського та 
педагогічного потенціалу майбутнього вчителя музики, у свою чергу, забезпечує прояв 
креативності студента, коли він на екзистанційному рівні професійно-педагогічного 
буття виходить за рамки стереотипів свого соціокультурного контексту і стає творцем 
педагогічних цінностей, мети, завдань и смислів педагогічної професії [2, 122]. 

Оскільки прикінцевою метою педагогічного процесу, його вершиною у професійно-
му навчанні є ефективне формування умінь та навичок виконувати певні дії, що забез-
печуються сукупністю набутих знань і навичок, то основним завданням організаційно-
методичної роботи з підготовки майбутніх учителів до музично-виконавської діяльнос-
ті в школі було визначено формування спеціальних умінь, що окреслені параметрами 
розробленого критеріального апарату готовності до даного виду діяльності, а саме:

- спрямовувати навчальний процес на розкриття індивідуальності студентів, їх 
творчу самореалізацію в процесі музично-виконавської діяльності;

-  раціонально поєднувати індивідуальну (основний музичний інструмент, кон-
цертмейстерський клас) та спільну (ансамблева гра) музично-виконавську діяльність 
студентів, враховуючи їх індивідуальні особливості, нахили та уподобання;

-  визначати стиль, методи, прийоми керівництва, адекватні конкретній ситуації;
-  розподіляти педагогічну увагу на різних аспектах роботи;
- захоплювати студентів музично-виконавською творчістю, створювати атмос-

феру емоційної відкритості та доброзичливості на основі полілогу;
- зберігати емоційну сталість, витримку в несподіваних та складних ситуаціях;
- рефлексивно осмислювати, аналізувати педагогічний процес; 
- вміло використовувати досвід кращих педагогів-музикантів, сучасні педаго-

гічні тенденції в галузі музичного навчання і виховання.
Формування цих умінь та навичок сприяє розвиткові таких особистісних якостей 

фахівця як гуманістична спрямованість, комунікативність, емпатійність, креативність, 
ініціативність, впевненість, рефлексивність, а також максимальному прояву свого інди-
відуального творчого потенціалу в професійній діяльності. Це, в свою чергу, забезпечує 
умови для розвитку індивідуальності студентів, стимулює їх самовираження, творчу 
самореалізацію у музичній діяльності.

Аналізуючи особливості процесу засвоєння музично-виконавських знань, умінь та 
навичок, ми дійшли до висновку, що інтеграція музично-виконавських дисциплін пови-
нна відбуватися насамперед в процесі виконання педагогічних ситуацій та вирішення 
складних задач. Дійсно, основою практичної підготовки студентів є розв’язання вели-
кої кількості педагогічних задач, тому сформованість комплексу виконавських умінь 
та навичок слід вважати кінцевою метою засвоєння змісту музично-виконавських дис-
циплін. Причому практичні задачі з основного музичного інструмента, ансамблевої гри 
та концертмейстерського класу мають багато спільного: розвиток біомеханістично-до-
цільних музично-ігрових прийомів інструменталіста; формування оперативної техні-
ки інструменталіста; адекватне розкриття виконавцем змісту музичного твору та його 
ставлення до нього, формування суб’єктивного музичного образу виконавця; досягнен-
ня художньо-доцільного музичного образу виконавця. 

Отже, є всі реальні підстави для того, щоб вважати педагогічну задачу основним 
інтегративним чинником у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін.

У дидактиці задача пізнавальна – це навчальне завдання, яке передбачає пошук но-
вих знань, способів (умінь); стимуляцію активного використання в навчанні зв’язків, 
відношень, доведень [1]. З точки зору психології задача – це проблема, яка задається або 
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формулюється самостійно і вимагає від суб’єкта певних дій при пошуку відповіді на те 
чи інше питання, що міститься в умові. У багатьох випадках в психологічній літературі 
задача розглядається як задана в визначених умовах (наприклад, в проблемній ситуації) 
мета діяльності, яка повинна бути досягнута перетворенням цих умов згідно з певною 
процедурою. Задача включає в себе вимогу (мету), умову (відоме) та шукане (невідоме), 
що формулюється у вигляді певного завдання.

Аналіз фахової підготовки майбутніх учителів музики показав, що педагогічні 
ситуації та задачі, що використовуються у процесі музично-виконавської підготовки 
студентів, є проміжною ланкою між педагогічною теорією і практикою, тобто пере-
кладаються на мову практичних дій, практичної діяльності. Моделювання типових 
педагогічних ситуацій у процесі підготовки вчителя музики (аналіз цих ситуацій, про-
ектування способів дії в цих ситуаціях, розігрування дій в умовах запропонованих си-
туацій) дає змогу заздалегідь, ще до безпосередньої практики в школі, перетворювати 
і синтезувати знання та уміння, набуті під час вивчення музично-виконавських дис-
циплін, і плідно використовувати їх для досягнення належних результатів у фаховій 
діяльності.

Основними недоліками в організації музично-виконавської діяльності студентів з 
розв’язування педагогічних ситуацій та задач є: відсутність системи у застосуванні пе-
дагогічних задач та ситуацій, їх випадковість; рівень складності пропонованих музич-
но-виконавських завдань не відповідає можливостям, рівню виконавських досягнень 
студентів; студент постає як пасивний виконавець; не продумані ефективні форми са-
моконтролю музично-виконавської діяльності. 

Висновки. Сутність інтеграції музично-виконавських дисциплін полягає не лише 
у структуруванні навчального матеріалу на основі інтегративного підходу, а в більшій 
мірі зводиться до розробки комплексу педагогічних задач, який би відобразив інтегра-
тивний характер навчального матеріалу. Це одна з найважливіших умов формування у 
студентів цілісної системи виконавських умінь та навичок, яка є важливою складовою 
професійної підготовки майбутніх учителів музики. 

Отже, методика інтегрованого навчання музично-виконавських дисциплін пе-
редбачає не лише різноманітні рівні інтеграції (внутрішньодисциплінарний, між-
дисциплінарний, методологічний синтез), а також основні компоненти цієї системи, 
провідні структурні елементи подання навчального матеріалу в формі міждисци-
плінарних навчальних проблем та через використання різних засобів та методів на-
вчання.
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СТАНОВЛЕННЯ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФЕНОМЕНУ 
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 20–30-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

У статті автор характеризує процеси становлення джазового мистецтва України в 20–30-х 
рр. ХХ століття. Центром розвитку джазового мистецтва України стає Одеса. Зароджується 
вітчизняний джаз, якого вважали буржуазним мистецтвом і було в певній мірі під забороною. 
Починають функціонувати джазові концерти в Україні – 1924, 1929 у Харкові (п/к Ю. Мейтуса, 
Б. Ренського). Намітилися три напрямки в розвитку та становленні джазу: перший – пов’язан з 
ексцентричним оркестром В. Парнаха; другий – з пріоритетом інструментальної танцювальної 
музики; третій – з появою джаз-оркестрів в естрадних програмах.

Ключові слова: джазове мистецтво, джаз в Україні, концерти, джаз-оркестри, використо-
вується елемент театралізації.
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JAZZ ART BECOMING AS MUSICAL CULTURE PHENOMENON 
DURING 20-30TH ХХ CENTURY IN UKRAINE

In the article author characterized jazz art becoming in Ukraine during 20-30th ХХ century. Odesa 
became Ukraine jazz art development center. Jjazz which considered a bourgeois art and it was in a certain 
measure under prohibition was engendered. Jazz concerts began to function in Ukraine – 1924, 1929 in 
Kharkiv (uпder J. Mejtusa, B. Rеns’kоgo management). Three directions were set in jazz development and 
becoming: fi rst – related with the V. Pаrnahа eccentric orchestra; second – with the instrumental dance 
music priority; third – with jazz bands appearance in the vaudeville programs.
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О СТАНОВЛЕНИИ ДЖАЗОВОГО ИСКУССТВА КАК ФЕНОМЕНА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 20–30-х гг. ХХ ВЕКА В УКРАИНЕ

В статье автор характеризует процессы становления джазового искусства Украины в 
20–30-х гг. ХХ века. Центром развития джазового искусства Украины становится Одесса. В 
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Украине зарождается отечественный джаз, которого считали буржуазным искусством и было 
в определенной мере под запретом. Начинают функционировать джазовые концерты в Украине 
– 1924, 1929 в Харькове (п/у Ю. Мейтуса, Б. Ренского). Наметились три направления в развитии 
и становлении джаза: первый – связан с эксцентрическим оркестром В. Парнаха; второй – с при-
оритетом инструментальной танцевальной музыки; третий – с появлением джаз-оркестров в 
эстрадных программах.

Ключевые слова: джазовое искусство, джаз в Украине, концерты, джаз-оркестры, исполь-
зуется элемент театрализации.

Лит. 7.

Актуальність теми статті зумовлена необхідністю всебічного вивчення культурно-
го життя та культурно-мистецьких здобутків України як невід’ємної складової україн-
ської національної культури. Завдання полягає насамперед у висвітленні шляху станов-
лення та розвитку джазового мистецтва в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.

З позицій глобального осмислення мистецтвознавчих проблем слід зауважити, що 
розвиток джазу продемонстрував феномен прискореного трансформаційного процесу 
в мистецтві. Джаз, являє собою унікальний полікультурний синтез афроамерикан-
ських та європейських музичних традицій і виступає еталоном засвоєння «чужої» 
мови, «іншого» мислення, «нових» звучань. Для кращого розуміння специфіки, ролі і 
значення музики в культурі сучасності необхідно досліджувати становлення і розви-
ток джазу, який ставши принципово новим явищем не лише в музиці, але в духовному 
житті декількох поколінь. Джаз вплинув на становлення нової художньої реальності 
в ХХ ст.

Аналіз досліджень. Українська джазологія як окрема наукова дисципліна перебуває 
на стадії активного становлення. Проблемам джазової музики в галузі музичної педаго-
гіки і психології, а також соціології та історії мистецтва присвятили роботи українські 
дослідники Володимир Симоненко, Іван Горват, Вадим Олендарьов, Андрій Карнах, 
Володимир Романко, Вероніка Тормахова, Марина Булда, Олена Супрун.

Вивчення джазу в Україні наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. відкрило нові перспективи і 
отримало інші акценти в проблематиці, серед котрих намічені: джаз як соціокультурний 
феномен (Ф. Шак); функціонування джазу в музичній культурі України (В. Романко); 
контакти джазу з масовим мистецтвом та фольклором (О. Строкова, А. Цукер, В. Тор-
махова); взаємодія джазу з академічною композиторською традицією XX ст. (М. Матю-
хіна, А. Чернишов, О. Воропаєва).

Виділяються автори, які поставили і широко освітили проблеми дослідження джазо-
вого мистецтва: виникнення і становлення джазу (В. Конен, Є. Овчінніков, В. Фейєртаг, 
Ю. Чугунов, Л. Переверзєв, В. Сиров); джазове виконання та імпровізація (Є. Барбан, 
О. Баташев, Б. Гнілов); історія джазових стилів і питання еволюції (В. Єрохін, К. Уша-
ков, І. Юрченко); теорії музичної імпровізації (І. Бриль, В. Озеров); взаємодія джазу з 
іншими жанрами музики (А. Казурова, А. Козлов).

Окрему групу робіт становлення довідково-біографічного видання присвятили ав-
тори (Г. Гаранян, В. Озеров, А. Медведєв, В. Фейєртаг), роботи, присвячені життю і 
творчості виконавців (А. Галицький, Л. Переверзєв); навчально-методичні видання пе-
дагогічної спрямованості (І. Бриль, В. Кузнєцов, Ю. Чугунов).

Ставши професійним видом мистецтва джаз займає важливе місце і в українській 
музичній культурі, збагатився й урізноманітнився новими напрямками. Визначилися 
характерні особливості розвитку джазу і в Україні. У зв’язку з цим зріс інтерес україн-
ських вчених-музикознавців до питань теорії та історії джазу.
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Дослідження ставить за мету: проаналізувати шляхи становлення та розвитку джа-
зового мистецтва 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні.

Виклад основного матеріалу. В першій третині ХХ ст. весь радянський джаз орієн-
тувався на кращі американські та європейські досягнення в різних стильових напрямах 
джазу, використовуючи досвід видатних джазменів. Це відбувалося за умов відсутності 
спеціальної джазової освіти та малої кількості друкованого нотного матеріалу (особли-
во партитур для великих джаз-оркестрів).

В Україні не було ще ні джаз-бендів, ні тим більше своєї оригінальної джазової му-
зики (якщо не враховуючи спроб В. Парнаха і Л. Варпаховського). Але виходили статті 
В. Парнаха, М. Малько, М. Кузьміна, А. Цукера, книга Івана Маци та збірка С. Л. Гінз-
бурга, де повідомлялися усі відомості про джаз, що дають загалом вірне уявлення про 
нього як про художнє явище [1, 30].

Одне з найважливіших завдань в сфері культури радянський уряд вбачав ліквідацію 
культурної відсталості населення. Керівництво духовним життям суспільства передава-
лося Наркому освіти. В період непу слово джаз у більшості населення пов’язувалося з 
потворними явищами комерційної естради, з фокстротом, з ресторанним чадом і става-
ло синонімом буржуазного способу життя. Музиканти і діячі культури відрізняли джаз 
як новий жанр музики від прикладного його вживання – акомпанементу модним танцям 
і від самих цих танців. Одним з них був А. В. Луначарський – видатний діяч РКП(б), 
літературний критик і публіцист. Не будучи любителем джазу, він бачив цю відмінність, 
і, відповідаючи на запитання американської журналістки Лаури Патрік Нікербокер, пи-
сав: «9. Я бачив танець чарльстон і вважаю його вкрай огидним і шкідливим. 10. Я чув 
хороші американські джаз-банди і знаходжу їх дуже дотепними» [3, 55].

Наприкінці Першої світової війни (липень 1914 – листопад 1918) американські вій-
ська завезли до Європи джаз – дивну танцювальну музику, настільки незвичну для єв-
ропейців, що спочатку її сприйняли як екзотичну, шокуючу новинку. Але шок швидко 
пройшов, і вже на початок 20-х рр. повсюдно з’явилися танцювальні оркестри, які ви-
користовували характерні ритми та прийоми американського джазу. У цей час у Москві 
успішно функціонував театр мініатюр МАСТФОР – «Майстерня Форрегера». Театр 
Миколи Форрегера був видатним естрадним колективом, в якому об’єдналися тала-
новиті актори, драматурги, художники, музиканти. Художниками театру були Сергій 
Ейзенштейн і Сергій Юткевич, а завідувачем музичною частиною та акомпаніатором 
– молодий Матвій Блантер [2, 28].

Після революційних подій 1917 р. немало майстрів культури емігрувало. Але для 
тих, хто залишився в Україні, на перших порах відкрилися нові можливості. До кінця 
20-х рр. ХХ ст. зберігалося насичене концертне життя. Багато композиторів прагнули 
збільшити кількість слухачів класичної музики, працювали над творами, які були б, з 
одного боку, доступні будь-якій людині, з іншого, засновані на останніх відкриттях в 
музичному мистецтві [4].

У 1921 р. радянський музикознавець Осип Брик привіз з Парижа і передав Миколі 
Форрегеру «Збірку сучасних танців для джазу». З цієї миті музика для багатьох номерів 
спектаклю «Вечір театральних пародій» МАСТФОРА черпалася з цієї збірки. Спектаклі 
з американською музикою мали великий успіх у москвичів. Одним із палких відвідува-
чів театру був Леонід Утьосов [2, 28].

З 1922 р. Україна входила до складу CРСР, у якій будувався соціалістичний лад. 
Упродовж усього ХХ ст. влада намагалася контролювати культуру і ставити її в певні 
ідеологічні рамки, диктувати свої правила. Тому багато років у ХХ ст. процвітала воєн-
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на тематика. Найвищі органи урівнювали права кожної людини, не виділяючи нікого. 
Це також стосувалося і музичного мистецтва ХХ ст. [6].

Одним із центрів українського джазового мистецтва вважають Одесу. У ХХ ст. 20-х 
рр. місто було в захваті від популярних закордонних танців: шиммі, уанетек, матчіш. В 
цей період в Україні зароджується вітчизняний джаз, який визнавали буржуазним ви-
дом мистецтва, яке було певною мірою під забороною. Відомо, що перші джазові кон-
церти в Україні почали функціонувати з середини 20-х рр.. Так, у 1924 р. було створено 
перший український джазовий ансамбль у Харкові п/к Юлія Мейтуса – студента музи-
кально-драматичного інституту та завідувача музичним відділом факультету. Сольний 
концерт харківського джаз-ансамблю відбувся у 1925 р. в місцевому драматичному те-
атрі, причому, оркестранти виконували твори як європейських джазових композиторів, 
джазові стандарти, так і негритянські твори, багато в чому близькі до «пражанру». Па-
ралельно з афроамериканським джазом і його різновидами функціонував і «пісенний 
джаз», яскравим представником якого був «Теа-джаз» Леоніда Утьосова (Одеса) [6].

У 1929 р. в Харкові дебютував ще один український «Теа-джаз» п/к Бориса Рен-
ського. Варто зауважити, що паростки вітчизняного джазу 20-х рр. піддавалися критиці 
з боку асоціації пролетарських музикантів в особі «художньої ради», що існувала в 
кожному обласному центрі колишнього Радянського Союзу. Внаслідок такого жорстко-
го регламентування творів музикантів чимало джазових колективів були змушені при-
пинити свою діяльність. Тогочасна мистецька наукова думка трактувала джаз як «бур-
жуазну» зброю ідеологічної боротьби за свідомість радянських людей, аналізуючи цю 
музику досить поверхово і не вважаючи її новим оригінальним жанром у вітчизняному 
музичному мистецтві, навіть намагаючись заборонити виконувати джазові твори [6].

Наприкінці 20-х рр. багато писалося про джаз як про «оригінальну музичну культу-
ру». Джаз визначався як «щасливий конкурент румунських оркестрів», як «танцюваль-
ний оркестр з ресторану», [1, 30] «як засіб шаржу і пародії…, як грубий, але хльосткий 
і пікантний ритмічний і тембровий апарат, придатний для танцювальної музики та для 
дешевих “музичних підмальовувань” в театральному ужитку» [5].

В Україні намітилися три напрямки в розвитку та становленні джазу:
Перший напрямок пов’язаний з ексцентричним оркестром Валентина Парнаха, 

з багатьма випадково зібраними складами, в яких джаз був представлений як синко-
пована і тембрально незвичайна, а іноді як шумова музика. Ініціаторами створення 
«оркестрів-переполохів» найчастіше ставали режисери, хореографи, театральні діячі, 
прибічники нового сучасного мистецтва. Їх більше цікавили екстравагантні знахідки, 
ніж сама музика. Аж до початку 40-х рр. в театрах, в недовго існуючих вар’єте, а іноді 
в цирку (був навіть «Цирко-джаз», керований акробатом і музикантом-аматором Кос-
тянтином Петрівським) і на концертній естраді з’являлися оркестри, що представляли 
музичну буфонаду і називали себе джазами [7, 47].

Другий напрямок співвідноситься з пріоритетом інструментальної танцювальної 
музики. Керівниками таких складів ставали музиканти, а часто і аранжувальники-компо-
зитори прозахідної і проамериканської орієнтації. У 1926 році в Москві піаніст Олександр 
Цфасман збирає «Ама-джаз», в Ленінграді через рік з’являються «Перший концертний 
джаз-бенд» Леопольда Теплицького і «Джаз-капела» Георгія Ландсберга, а в 30-ті рр. – 
оркестри Олександра Варламова, Віктора Кнушевицького, Якова Скоморовського тощо. 
Модна танцювальна музика завжди була затребувана, тому більшість згаданих колективів 
представлена на пластинках. Частиною міського побуту в 30-ті рр. був патефон з набором 
вінілових пластинок (на 78 обертів) з танцювальною музикою [7, 47–48].
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Третій напрямок торкається джаз-оркестрів в естрадних програмах. Ініціаторами 
і лідерами таких програм ставали артисти естради – вокалісти, талановиті конферан-
сьє, куплетисти Леонід Утьосов, Борис Ренський, Микола Березовський, Еміль Кем-
пер, Володимир Кораллі. Першопроходцем-новатором був Леонід Йосипович Утьосов, 
який створив у 1929 р. «Теа-джаз». Звичайно ж, ці три тенденції часто перетиналися: 
ексцентричний оркестр В. Парнаха давав концерти інструментальної музики (напри-
клад виконував фрагменти з балету Д. Мійо), «Теа-джаз» Л. Утьосова під час зйомок 
фільму «Веселі хлоп’ята» (1934) грав у танцювальному залі московського ресторану 
«Метрополь», а джаз-оркестр О. Цфасмана влітку набирав вокалістів і виїжджав на 
гастролі після південних курортів. Якщо розглянути «джаз-бенд», «джаз-оркестр», 
«теа-джаз», то само поняття «джаз» упродовж десятиліть зазнавало деяких змін. По-
перше, кожне покоління знаходило в джазі свою родзинку, пропонувало власне тлума-
чення цього поняття і по-своєму визначало його місце в ієрархії різних видів мистецтв. 
У ХХІ ст. багато складів називаються естрадними і танцювальними оркестрами (або 
ансамблями), але термін «естрадний оркестр» уперше з’явився тільки в 1939 р. в книзі 
Л. Утьосова «Записки актора», а його колектив ставши так називатися після 1948 р. По-
друге, аранжувальники і музиканти вносили до різних складів з різними назвами «джа-
зовий слід», підготувавши таким чином оркестр до свінгового виконання [7, 48–49].

Друга і третя тенденції сформували типові склади, найзручніші для виконання тан-
цювальної музики і пісенного акомпанементу. Зразком слугували американські орке-
стри – Флетчера Хендерсона, Дюка Елінгтона, Пола Уайтмена. Найзручнішим вважав-
ся трійковий склад: дві труби, один тромбон і три саксофон-кларнети. Це дозволяло 
використовувати переклички інструментальних груп і розробляти потужні туттійні епі-
зоди. До традиційної ритм-групи часто додавався акордеон, а для м’якості звучання в 
шкірному бенді зберігалася маленька струнна група з 2-3 скрипалів (на перевагу Полу 
Уайтмену) [7, 49].

На початку 30-х рр. джаз-оркестри працювали в ресторанах і кінотеатрах, що зовсім 
не свідчило про низький рівень майстерності виконавців – навпаки, естрада пред’являла 
до ансамблів дуже високі вимоги, і туди потрапляли кращі музиканти. У ленінградсько-
му Театрі комедії, наприклад, в середині 30-х рр. працював інструментальний квінтет, 
в якому грали саксофоністи Орест Кандат і Аркадій Котлярський, барабанщик Сер-
гій Воскресенський (до складу ансамблю входили також банджо і фортепіано). Джаз-
оркестри запрошувалися в сади і парки, гастролювали на південних курортах і в бага-
тьох містах Радянського Союзу. До середини 30-х рр. зросла майстерність радянських 
джаз-оркестрів, звучання яких збагатилося новими фарбами. Змінилася і манера ви-
конання, що було виражено на ритмічному супроводі. Шестиструнна гітара і контрабас 
(з прийомом піцикато) витіснили більш архаїчні банджо і тубу (чи сузафон). В аран-
жуваннях більше уваги стали приділяти солістові, але звучання tutti продовжувало за-
лишатися головним. Кількість голосів збільшилася до чотирьох і п’яти, проте музична 
побудова ще зберігла гомофонність [1, 48–50].

30-ті рр. ХХ ст. відіграли важливу роль в історії українського джазу. Саме у це деся-
тиліття були вироблені творчі принципи, які і визначили самостійний шлях його розви-
тку. 23 квітня 1932 р. було прийнято Постанову ЦК ВКП(б) «Про перебудову літератур-
но-художніх організацій». Цей документ визначив важливу віху в розвитку усього ра-
дянського мистецтва, музики і джазу. Центральний Комітет ухвалив ліквідувати РАПМ 
і утворити єдиний Союз радянських композиторів. У Ленінграді, в 1933 р. створюється 
міська джаз-комісія, до якої входили І. Дунаєвський, Г. Терпиловський, Б. Фрейдков 
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та Д. Шостакович. Для поліпшення керівництва джаз-оркестрами ця комісія провела 
конкурсний огляд ленінградських джазів. У 1935 р. була організована Держестрада, по-
кликана керувати масовими жанрами, а в 1936 р. засновано Всесоюзний комітет у спра-
вах мистецтв на чолі з П. Керженцевим. Його заступником призначений Б. Шумяцький 
(великий любитель джазової музики). Одна з перших постанов комітету зазвала діячів 
радянської музики звернути особливу увагу на розвиток масової пісні і джазу. Оркестри 
30-х рр. на практиці довели, що джаз може бути концертним філармонічним жанром. 
У цих ансамблях, що віддавали перевагу інструментальній, гостро ритмічній та син-
копованій музиці, з’явилися перші джазові виконавці, аранжувальники, композитори 
(В. Парнах, О. Цфасман, Л. Теплицький, Г. Ландсберг). Найактуальнішою проблемою 
було на той час опанування майстерністю виконання джазової музики. Без уміння бу-
дувати елементарні джазові фрази не могло бути і змови про мистецтво імпровізації. 
Необхідно було добиватися ритмічної безперервності в груповій і сольній грі, навчити 
ансамбль музикантів, перед якими лежали джазові ноти, де «усе написано», заграти 
справжній джаз[1, 44–45].

Окрім оркестру Леоніда Утьосова багато відомих колективів використували в 30-ті 
рр. приставку «теа». Практично будь-який оркестр, що виходив на естраду, застосо-
вував елементи театралізації, пожвавлюючи тим самим виконувану музику. Це робили 
навіть такі яскраві музичні колективи, якими керували не артисти естради, а музикан-
ти-виконавці (Олександр Цфасман, Олександр Варламов, Яків Скоморовський, Борис 
Ренський, пізніше Едді Рознер, Генрік Варс і Шико Аранова). Театралізація – це виправ-
дана участь усього музичного колективу в естрадній дії, будь-то п’єса-огляд або монтаж 
окремих естрадних мініатюр. Джаз, що театралізується, передбачає підпорядкування 
музики сценічній дії, і найбільш послідовно по цьому шляху йшов тільки Леонід Утьо-
сов. Меншою мірою цей термін може бути віднесений до оркестрів Бориса Ренського 
або Миколи Березовського, хоча б тому, що ці колективи не мали таких чудових му-
зикантів-артистів, та й керівники не володіли харизмою Л. Утьосова (особливо після 
«Веселих хлоп’ят»). Інші теа-джази були типовими естрадними бригадами з джазовим 
складом. У програмах чергувалися пісні, фейлетони, танці, інструментальні п’єси. По-
путно оркестранти булі здатні встати, сісти, пройтися по сцені, проспівати підголосок 
при вступі соліста або сказати кілька реплік. У 1934 р. був організований «Перший 
московський жіночий теа-джаз», в якому не було навіть натяку на театралізацію, музи-
канти чинно сиділи на сцені і акомпанували солістам балету, вокалісткам, куплетистці. 
Приставка «теа» з’явилася лише тому, що жіночий джаз деякий час входив до «Театру 
актриси», а оркестр виступав на тлі красивих декорацій. Без особливих підстав присво-
їв собі ім’я «Теа-джаз-буфф» ансамбль Лендержестради п/к Якова Розенфельда (1937). 
Завдяки активності гастролюючих теа-джазів і виникненню їх численних самодіяльних 
копій виникло загальне уявлення про тих, що це і є справжній джаз [7, 111–113].

Великою новизною відрізнялося звучання Джаз-капели, до складу якої в 1935 р. вже 
входили чотири саксофони (три альти і тенор), це перша чотириголоса група в радянсько-
му джазі. Ідея переходу від трьох голосів до чотирьох належала Георгію Ландсбергу, що 
на той час було надзвичайно сучасно (досліди в цьому напрямі зробили провідні джазові 
аранжувальники – Бені Картер в Америці і Спайк Хьюз в Англії незалежно один від од-
ного). Чотириголосся дало велику свободу маневрування мелодійними лініями, створю-
вало абсолютно нові оркестрові фарби. Ці не відомі прийоми джазової інструментовки 
в короткий термін опанували Леонід Дідерихс і Микола Мінх, а перші уроки у них узяв 
Ю. Лаврентьєв, який згодом став великим знавцем джазового оркестру [1, 50].



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Êîâåðçà Î. Ñòàíîâëåííÿ äæàçîâîãî ìèñòåöòâà...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Висновки. Отже, можна сказати, що в 20-х–30-х рр. різні музичні колективи, що 
іменують себе «джазами», зустрічалися всюди. Це були джаз-оркестри за трьома на-
прямами – ексцентричні, танцювальні і театралізовано-пісенні. Більшість складів вико-
ристовували модне слово «джаз» тільки з метою реклами, а про справжній джаз навіть 
багато музикантів мали дуже невиразне уявлення. У 20-х–30-х рр. часто зустрічалися 
невеликі групи акомпаніаторів, здатних за допомогою модного ритму підтримати на 
естраді вокалістів, але в 30-ті рр. джаз-оркестри грали і цілком аранжовані п’єси, хоча 
окремі виконавці вміли імпровізувати (Олександр Цфасман, Леонід Утьосов, Олек-
сандр Варламов, Микола Мінх, Генріх Терпиловський, Леонід Дідерихс, Георгій Ланд-
сберг, Віктор Кнушевицький). Багато хто знав, що імпровізація є важливою складовою 
частиною мистецтва джазу, але в ті роки і на світовій джазовій сцені набагато більшого 
значення набували специфічне звучання (саунд) та ритмічна інтенсивність виконання 
(свінг). Вже на той час найчутливіші критики-музиканти зуміли побачити в джазі щось 
більше, ніж музичний супровід до модних західних танців, зуміли відчути в ньому мис-
тецтво, що має глибоке народне коріння, яку вимагає високої виконавської майстернос-
ті, концертний жанр, а не прикладну музику.
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МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАУКОВИХ СТУДІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Стаття розкриває ключові елементи інструментально-виконавської підготовки вчителя му-
зичного мистецтва на основі наукових експериментів дослідників XXI століття. Серед яких: роль 
рухової пам’яті (В. Гусак), формування музично-слухацької активності (С. Сливко) та елементів 
виконавських навичок (Г. Ониськів), самостійної роботи (В. Бурназова), визначення компетент-
ності майбутнього педагога-музиканта (Н. Цюлюпа). Проведено лінію пріоритетних критеріїв 
формування виконавської майстерності (М. Давидов, А. Семешко) та надійності (Д. Юник) ін-
струменталіста-виконавця.
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МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАУЧНЫХ СТУДИЯХ НАСТОЯЩЕГО

Статья раскрывает ключевые элементы инструментально-исполнительской подготовки 
учителя музыкального искусства на основе научных экспериментов исследователей XXI века. 
Среди которых: роль двигательной памяти (В. Гусак), формирование музыкально-слушательской 
активности (С. Сливко) и элементов исполнительских навыков (Г. Оныськив), самостоятельной 
работы (В. Бурназова), определение компетентности будущего педагога-музыканта (Н. Цюлю-
па). Проведена линия приоритетных критериев формирования исполнительского мастерства 
(Н. Давыдов, А. Семешко) и надёжности (Д. Юнык) инструменталиста-исполнителя.
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Лит. 13.

Актуальність проблеми. Мистецька освіта ХХІ століття ставить масштабні зав-
дання у сфері виховання особистості музиканта. Водночас, вчитель музичного мисте-
цтва постає педагогом-наставников в повсякденній роботі із шкільною аудиторією та 
фахівцем-музикантом в контексті сценічної та концертної діяльності. Тому, уніфікація 
поняття та широкий спектр ключового наукового унаочнення апелює до визначення 
інструментально-виконавської підготовки студентів освітянських напрямків навчання, 
й становить актуальність нашого наукового екскурсу.

Аналіз досліджень. Останні роки дали плідні наукові результати в галузі теорії та методи-
ки музичного навчання. Ряд наукових досліджень висвітлюють ключові елементи виховання 
музиканта-інструменталіста [5; 11; 12] або музиканта-виконавця [1; 10] в системі вищої мис-
тецької освіти педагогічного спрямування. Фундаментальними працями служать: підручник 
«Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста)» М. Да-
видова [7], який є єдиним на сьогодні у річищі музичної педагогіки та виконавства, і охоплює 
ціле коло суміжних досліджень (праці Ю. Бая, Вл. Князєва, В. Зайця, В. Білоус, І. Єргієва, 
А. Сташевського, В. Дорохіна, С. Карася, М. Булди, О. Гончарова, В. Самітова, А. Черноіва-
ненко, Л. Мандзюк, Л. Шорошевої, Т. Литвинець, В. Сидоренко, М. Михайленка, Н. Брояко 
та ін.); монографія «Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика форму-
вання» (К., 2009) та докторська дисертація Д. Юника [13], із низкою паралельних досліджень 
В. Бурназової [3] та Г. Ониськіва [9]. Окремі публікації окреслюють загальні питання вико-
навської майстерності (М. Давидов [6], С. Нефедов [8]), збірник матеріалів конференції «Ви-
конавська майстерність музикантів-інструменталістів: історія, теорія та методи формування» 
[4] постає складовою зально-піднятого питання виховання музиканта-інструменталіста (ви-
конавця) в системі мистецтва, освіти та науки сьогодення.
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Мета статті – проаналізувати інструментально-виконавську підготовку студентів, 
майбутніх вчителів музичного мистецтва в наукових дослідженнях ХХІ століття, окрес-
лити пріоритети наочного використання феномену на основі концепцій провідних вче-
них-сучасників.

Виклад основного матеріалу. Інструментальне мистецтво ХХІ століття отримало 
нові етапи розвитку жанру. Це насамперед пов’язано із широким спектром осмислення 
науковцями різноманітних шляхів реалізації творчого потенціалу особистості через ви-
раження його внутрішнього «Я» в контексті інструментальної а відтак і виконавської 
підготовки. Експериментальні дослідження довели, що студенти-інструменталісти 
освітянської ланки навчання за останні роки стрімко переламали стереотипи і активно 
постали на одному рівні із студентами профільних мистецьких ВНЗ. Цьому служать 
підтвердження участі вихованців музично-педагогічних факультетів чи інститутів мис-
тецтв педагогічного спрямування в конкурсно-фестивальних змаганнях України та за-
рубіжжя, їхні перемоги постають доказом – інструментально-виконавська підготовка 
в мистецьких освітянських осередках ведеться на високому професійному рівні, із за-
лученням сучасних методик, інструментарію, репертуару, тощо.

Саме на цій беззаперечній стадії, вагомо осмислити роль наукового потенціалу фор-
мування особистості студента-інструменталіста майбутнього виконавця та педагога 
який вилився в ряд дисертаційних досліджень, проведенню низки конференцій, видан-
ню посібникової літератури, тощо.

У науковій інтерпретації «інструментальне виконання – це спеціальність, у якій 
особистість може виявити себе найповніше, це фах, який вимагає участі всіх систем 
організму виконавця: нервової системи, інтелекту, емоцій та вольових зусиль, характе-
ру, вміння спрямовувати себе в бажаному напрямі» [2]. Відповідно інструментальному 
виконавству, у сфері мистецької педагогіки побутує музично-виконавська майстерність. 
В цьому контексті ми схиляємось до твердження сучасного науковця, засновника теорії 
виконавської майстерності баяніста [7] академіка М. Давидова «музично-виконавська 
майстерність означає вільне володіння музичним інструментом, а також володіння со-
бою, забезпечуючи інтонаційно-осмислене, інтерпретоване, одухотворене, емоційно 
яскраве артистичне втілення музичного твору в реальному звучанні під час естрадного 
виступу» [6, 36].

У широкому сенсі, інструментальне виконання та виконавська майстерність часті-
ше об’єднюють у співставлення інстурментально-виконавської підготовки. Саме цей 
термін актуальний у світлі сучасної підготовки фахівця-музиканта ВНЗ. За визначенням 
Г. Ониськіва, інструментально-виконавська підготовка розглядається як сукупність авто-
матизованих рухових дій, спрямованих на художню інтерпретацію музичних творів. Його 
структуру складають виконавські рухи, об’єднані за змістом у відповідні ланцюжки (дії) 
з чіткою послідовністю окремих ланок. Сформованість виконавських навичок майбутніх 
вчителів музики у процесі інструментальної підготовки передбачає наявність відповід-
них умінь, ознакою яких є досконалість відтворення рухових актів [9, 14].

Н. Барсукова у праці «Засоби діагностування виконавської майстерності майбут-
нього вчителя музики» доводить, що виконавська майстерність тлумачиться як вільне 
володіння музикантом інструментом і собою, що забезпечує інтонаційно-смислове, ін-
терпретоване, натхненне, емоційно яскраве, артистичне, співтворче, технічно доскона-
ле втілення музичного твору в реальному звучанні [1, 10].

Наочність, та практичну цінність можемо почеркнути із праці А. Семешка «Вико-
навська майстерність баяніста» де автор пропонує низку методів навчання, виховання 
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та підготовки баяніста, а відтак інструменталіста загалом. Адже, схиляючись до даної 
праці, можемо констатувати, що її автор виховав плеяду високо-професійних виконав-
ців та педагогів що здобули високі звання лауреатів на конкурсах «Трофей світу», «Ку-
бок Кривбасу», «AccoHoliday», «Perpetuum mobile», «Città di Lanciano» та ін. Автором 
визначено наступні методи – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемно-пошуковий й творчий, які наочно перевірені та практично до-
ведені як ефективні та такі які систематично використовуються у повсякденній роботі 
педагогів ВНЗ: Проведемо лінію кожного із них:

 пояснювально-ілюстративний метод сприяє розвитку абстрактного мислення, 
містить словесну, наочну та практичну сторони, а також спосіб стимулювання (похвалу 
та засудження, заохочення та покарання, змагання, тощо) [10, 9]; 

репродуктивний метод уособлює багаторазове повторення окремих прийомів і 
епізодів з метою розвитку автоматизму дій [10, 15];

частково-пошуковий метод сприяє частковому вирішенню завдання поставленого 
викладачем студентом (визначення аплікатури, зміни міху, гармонічного аналізу, тощо) 
[10, 16];

проблемно-пошуковий метод науковець пропонує розділити на «пошуковий» та 
«проблемний». У першому випадку студент самостійно знаходить єдине правильне ви-
рішення проблеми, в другому – із декількох запропонованих варіантів вибирає один, 
який і створює проблемну ситуацію [10, 21];

творчий метод побудований на можливості самостійно студентові вирішити тех-
нологічні та художні завдання того чи іншого твору [10, 23];

Цікавими та унікальними є критерії виконавської надійності музиканта-інструмен-
таліста розроблені професором Д. Юником які включають: досконалість підготовки 
концертної програми; міру здатності до саморегуляції виконавського процесу; ступінь 
сформованості завадостійкості до надмірної дії стереотипів [13, 29]. Науковець наголо-
шує, що єдиним зовнішнім уніфікованим показником зазначених критеріїв є резуль-
тативність діяльності, яка у процесі прилюдного виступу автоматично діагностується 
слухачем у витончених показниках, серед яких метро-ритмічна точність відтворення 
малюнків конфігурації нотних текстів, точність виконання звуковисотних нотних ав-
торських позначень, цілісність відтворення музичного матеріалу та завершеність ви-
конання музичних творів [13, 30].

В контексті нашої розвідки постає поняття «виконавської самостійності» майбутніх 
вчителів музичного мистецтва. В. Бурназова акумулює це трактування «як не вроджену, 
а набуту інтегральну здатність до високої результативності відтворення необхідної ін-
формації на основі творчого втілення у процес інструментальної діяльності власної са-
мостійно сформованої оригінальної інтерпретаційної моделі музичних творів» [3, 13].

Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва залежить 
від слухової активності та музичної виразності як факторів впливу на те «що я граю» 
і «як я граю». Саме вслухаючись у власне музикування (грати – слухати – аналізува-
ти), студент автоматично виробляє власний інстинкт самоаналізу, який постає пріори-
тетом його росту як музиканта-виконавця, а відтак і розвиває його творчі здібності. 
У дисертаційному дослідженні С. Сливко доведено «… музично-слухова активність 
розглядається як необхідна професійна якість художньо осмисленої діяльності, яка в 
музично-виконавському процесі реалізується через усвідомлену зосередженість уваги 
на художньо-смислових елементах музичного твору в їх взаємодії і цілісності, що забез-
печує повноцінне осягнення художньо-змістовної мутності твору, самостійний відбір 
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художньо-доцільних засобів виконавської виразності втілення та виступає першоосно-
вою поточного контролю й оперативного коригування музично-виконавського резуль-
тату» [11, 7].

Важливу роль інструментально-виконавського мистецтва відіграє пам’ять, зокрема 
– рухова пам’ять. Дослідник методики розвитку рухової пам’ятів у процесі інструмен-
тальної підготовки В. Гусак визначив основні її функції, які полягають у пріоритетності 
побудови та закріпленні умовних рефлексів виконавських дій, забезпеченні висхідного 
онтогенетичного розвитку ігрових прийомів, виконавських навичок та вмінь, сприянні 
вдосконаленню техніки, рухової інтуїції, дійового мислення (рухових уявлень), вико-
навського досвіду, психомоторики та кінетики ігрового апарату, виконанню програму-
вальної, контрольованої і регулювальної функції у виконавському акті [5, 6].

Тут варто звернутися до основних компонентів інструментально-виконавської 
підготовки студента, які дозволяють охарактеризувати його особистість музиканта 
та творця. Серед найбільш поширених С. Нефедов відзначає наступні: теоретичний 
компонент – рівень музичної грамотності; технічний компонент – характеризується 
ступенем точності, швидкості, пластичності, лабільності, пристосованості до енергій-
ності музично-ігрових рухів; художній компонент – дозволяє музикантові не тільки 
суто грою, але й рухами, мімікою, жестами, позою представити цінність твору, переда-
ти емоційний зміст, викликати відповідні почуття, тощо [8].

Якщо охопити означений феномен в цілому, тоді наступною ланкою діяльності ви-
ступає методична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва. Адже, без 
осягання різних аспектів методики навчання, обізнаності у сучасних наукових досяг-
неннях не можливе повноцінне виховання музиканта-фахівця. Н. Цюлюпа пропонує 
маргінальні форми зростання методичної компетентності студента-інструменталіста:

індивідуально-практичну роботу, яка спрямована на практичне оволодіння прави-
лами, прийомами і засобами музичного виконавства у взаємодії з паралельним проті-
канням інших видів робіт й вимагає систематичності, наполегливості, витримки, тощо;

лекційно-семінарську роботу, спрямовану на більш глибоку підготовку студентів 
у галузі методики музичного виконавства і музично-педагогічної діяльності, її цінність 
полягає у здобутті дослідницьких умінь, навичок вправності класифікувати явища і уза-
гальнювати педагогічні факти;

творчо-самостійну форму роботи яка передбачає опосередковане керівництво 
музично-педагогічною діяльністю з боку викладача й вимагає від студентів вміння са-
мостійно вирішувати педагогічні завдання [12, 9–10].

Саме, органічне поєд’нання освіти з цілеспрямованим професійним навчанням і ви-
хованням становить основу і показник загальної культури музиканта, що виявляється в 
його конкретних професійних надбаннях – в культурі почуттів та зрілості самостійного 
творчого мислення і художньої діяльності, в постійному вдосконаленні власних здіб-
ностей, здатності до критичної оцінки результатів своєї праці, в доборі репертуару, 
тощо [7, 228]. Тому, саме комплекс поєднання інструментальної підготовки із систе-
матизацію виконавства вимагає повноцінного творчого розвитку особистості студента-
митця, а відтак, і креативності й його повсякденній роботі над собою з метою професій-
ного зросту та вдосконалення майстерності.

Актуальним унаочненням різновекторності досліджень означеного індивідуума в 
контексті нашої наукової розвідки виступає Всеукраїнська наукова конференція «Ви-
конавська майстерність музикантів-інструменталістів: історія, теорія та методи форму-
вання» [4] проведена 18–20 квітня 2012 р. на базі Київського національного універ-
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ситету культури і мистецтв. В рамках наукового форуму було проаналізовано низку 
складових які унаочнюють сучасний етап виховання музиканта-інструменталіста-ви-
конавця-педагога, серед них: питання розвитку музичних інструментів від архаїки до 
сучасності (В. Гусак, І. Маринін, Б. Водяний, О. Резнік, В. Кудравець та ін.); проблеми 
історії музично-інструментального виконавства (М. Давидов, Л. Куненко, М. Чере-
панин, В. Дутчак, М. Булда, А. Душний. Л. Гончаренко, І. Мокрогуз, В. Сподаренко, 
О. Лук’янчикова та ін.); останні дослідження в галузі теорії та методика формування 
виконавської майстерності музикантів-інструменталістів (Д. Юник, Л. Котова, О. Мат-
вєєва, В. Бурназова, Г. Ониськів, М. Голючек, В. Бондаренко, Т. Казарцева та ін.); ін-
струментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музики (А. Козир, М. Губар, 
О. Морозова, І. Дзюба, О. Табаков та ін.); трансформаційні процеси в сучасній аудіові-
зуальній музичній культурі (Л. Рязанев, М. Сова, С. Дєніжна, А. Лебедєва, В. Панченко 
та ін.).

Висновки. Таким чином, інструментально-виконавська підготовка студентів пе-
дагогічної ланки ВНЗ України ведеться на основі новітніх методик, які унаочнюють 
дослідження означеної ланки науковцями й фахівцями-практиками. Широкий спектр 
творчого розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва постає фундаментом 
його професіоналізації крізь призму соціокультурних складових мистецької освіти в 
напрямку інтеграції до європейського освітнього простору.
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ОТЕЦЬ МИХАЙЛО ВЕРБИЦЬКИЙ – КОМПОЗИТОР, 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, АВТОР ГІМНУ УКРАЇНИ «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА 

УКРАЇНИ І СЛАВА, І ВОЛЯ»

В статті розглядаються різновекторні сторони життя, творчості, діяльності митця в кон-
тексті української музичної культури Галичини. На основі аналізу нами здійснено констатацію 
осягнення значимості його діяльності в різних аспектах не тільки як композитора, священика укра-
їнської греко-католицької церкви, а й одного із найсвідоміших культурних діячів Галичини середини 
ХІХ ст., а також автора національного гімну «Ще не вмерла Україна».

Ключові слова: М. Вербицький, священик, композитор, творчість, пісня-гімн.
Літ. 21.
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PRIEST MIKHAILO VERBITSKY – COMPOSER, PUBLIC FIGURE, 
AUTHOR OF UKRAINE ANTHEM «UKRAINE’S GLORY AND FREEDOM 

ARE STILL ALIVE»

The author covers the multi-vector sides of compouser’s life, creativity, activities in the Galicia 
Ukrainian musical culture context. Based on the analysis we have made a statement comprehension of 
hisactivities importance in various aspects not only as a composer, Ukrainian Greek Catholic Church priest, 
but also one of the Galicia cultural leaders the middle of XIX century, and the national anthem «Ukraine’s 
glory and freedom are still alive» author.
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ОТЕЦ МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ – КОМПОЗИТОР, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, АВТОР ГИМНА УКРАИНЫ 

«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАИНЫ И СЛАВА, И ВОЛЯ»

В статье рассматриваются разновекторные стороны жизни, творчества, деятельности 
художника в контексте украинской музыкальной культуры Галичины. На основе анализа нами 
осуществлено констатацию постижения значимости его деятельности в различных аспектах 
не только как композитора, священника Украинской греко-католической церкви, но и одного из 
сознательных культурных деятелей Галичины середины XIX в., а также автора национального гим-
на «Ще не вмерла Украина».

Ключевые слова: М. Вербицкий, священник, композитор, творчество, песня-гимн.
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Постановка проблеми. Михайло Вербицький – це знакова постать у вітчизняному мис-
тецтві, один із перших українських професійних композиторів Галичини. Симфонії та хори 
композитора, музика до театру і солоспіви – це справжні перлини української музики першої 
половини ХІХ століття. Проте, через патріотичні налаштування, його творчість тривалий час 
замовчувалась. Мало і не точно висвітлювались і інтерпретувались факти його життя і твор-
чості. Причиною цього був його сан священика, а ще більше націоналістичний гімн, якого 
йому не могли пробачити ідеологи. Ім’я композитора протягом тривалого часу було приза-
буто, більша частина творів Вербицького недооцінена сучасними виконавцями. Лише після 
незалежності богом обдарований композитор зайняв своє почесне місце в історії українського 
музичного мистецтва. Діяльність митця недостатньо висвітлена в українському музикознав-
стві і потребує більш глибокого осмислення, тому порушена проблема є актуальною.

Аналіз досліджень. Після багатьох років заборони і забуття, творчість Михайла Вер-
бицького, автора Державного гімну «Ще не вмерла Україна», як зрештою і композито-
рів перемишльської школи, досліджують Зиновій Лисько [15], Борис Кудрик [14], чи не 
найфундаментальнішими дослідженнями є праці М. Загайкевич «Михайло Вербицький. 
Сторінки життя і творчості» [4] та «Музичне життя Західної України другої половини 
XIX ст.» [5]. Серед сучасних досліджень – Л. Кияновська «Стильова еволюція галицької 
музичної культури XIX–XX ст.» [10], монографія О. Козаренка «Феномен української му-
зичної мови», праці О. Зелінського [6], Ф. Погребенника [19; 20].

Мета статті – на основі різновекторного аналізу постаті о. М. Вербицького, окресли-
ти його основні віхи, дати аргументацію й короткий життєпис національного гімну «Ще 
не вмерла Україна».

Виклад основного матеріалу. 2015 рік по праву можна назвати роком Михайла Вер-
бицького – 4 березня виповнилось 200 років від дня народження, а 7 грудня – 145 років 
від дня, як він відійшов на вічний спочинок. І ще один ювілей – 150 років від першого 
публічного виконання пісні «Ще не вмерла Україна». Вшановують композитора не лише 
в Україні, а й на світовому рівні – на сесії ЮНЕСКО 200 ліття від дня його народження 
внесено до календаря пам’ятних дат року.

Діяльність М. Вербицького припала на період 30-х – 70-х років ХІХ ст. Для Галичини це 
був переломний період з огляду розвитку музичної культури, коли аматорські та професійні 
тенденції починали змикатися між собою. Саме М. Вербицькому судилося стати засновни-
ком першої західноукраїнської професійної школи (т.зв. «перемишльської) [21, 171].

М. Вербицький – священик української греко-католицької церкви, один із найсві-
доміших культурних діячів Галичини середини ХІХ ст., один із фундаторів національ-
ної композиторської школи України, а це творча діяльність І. Лаврівського, В. Матюка, 
А. Вахнянина, І. Воробкевича. П. Бажанського, Й. Кишакевича, школа, яка залишила, хоч 
і в опосередкованій формі, свій відбиток на художньому світобаченні авторів ХХ ст. – 
В. Барвінського, С. Людкевича, А. Кос-Анатольського, Р. Сімовича, Є. Козака, а подекуди 
навіть М. Колесси. Під тим кутом зору Вербицький вповні заслуговує на «титул» однієї з 
ключових постатей в історії українського мистецтва [10, 54–55].

Загалом його біографія дуже складна і трагічна. Доля не була до нього ласкавою. 
Дитиною втратив батьків, пізніше – дружину і залишився з двома маленькими дітьми. 
Його життя і творчість були сповнені контрастів: непросте життя сільського священика, 
ускладнене матеріальними нестатками і відокремлене у глухій провінції від світу велико-
го мистецтва, дивовижно поєднувалися з потужною результативністю творчої діяльності.

М. Вербицький плодотворно працював у різних галузях музичного мистецтва і ство-
рив низку талановитих хорових, оркестрових і музично-драматичних композицій. Його 
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творчість мала особливо велике значення для демократичної культури західноукраїн-
ських земель, що розвивалася в особливих і складних умовах. Високий художній рівень 
творів Вербицького, майстерність композиторського письма дають право називати його 
першим західноукраїнським композитором-професіоналом, незважаючи на те, що він не 
закінчував спеціальних музичних шкіл і сучасники вважали його митцем-аматором. 

Виникає питання: Які життєві обставини, культурно-мистецькі чинники вплинули на 
формування його національного світогляду, духовності, патріотичності, на становлення 
творчих орієнтирів композитора?

Життя і творчість М. Вербицького тісно пов’язана із Яворівщиною. Український ком-
позитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч Михайло Вербицький на-
родився 4 березня 1815 року в селі Явірник Руський, неподалік від Перемишля в родині 
греко-католицького священика. У 10 років осиротів, і його разом з братом взяв до себе на 
виховання далекий родич, перемиський владика Іван Снігурський, один з найяскравіших 
діячів Української греко-католицької церкви. Це унікальна постать для української історії, 
культури й Церкви, бо саме завдяки владиці Снігурському відбулося національне відро-
дження на цих землях.

І. Снігурський, людина освічена, з європейським світоглядом, був активним учас-
ником усіх тогочасних музичних справ: створив цінну єпархіальну бібліотеку, багату на 
стародруки, налагодив масовий випуск підручників для народних шкіл, добивався запро-
вадження української мови у школі і церкві, був засновником української друкарні. Саме 
він створив перший український хор у 1828 році та музичну школу при перемиському 
соборі, що стало вихідним пунктом відродження українського професійного музичного 
життя і становлення перемиської композиторської школи [15, 13–81].

Зазначимо, що у відродженні українського життя в Галичині важливу роль відігравало 
духовенство, «священики та їхні родини творили інтелектуальну верству Галичини май-
же до кінці ХІХ ст.» [2, 37]. Церква за усіх часів в Україні була оплотом не лише духовнос-
ті та просвітництва, але й осередком наукових досліджень, художнього та музичного про-
фесіоналізму. В цьому плані українська церква послужила нашому суспільству в боротьбі 
за збереження традицій, мови та національної сутності всього народу. Безперечно, цей 
фактор і на генетичному, і на духовному рівнях мав вплив на формування естететичних 
та філософських поглядів композиторів [1, 55].

З його верстви вийшли діячі, які започаткували рух культурного та політичного му-
зичного відродження в Галичині. Створення хорів при соборах, при греко-католицьких 
духовних семінаріях та організація театру стали важливими чинниками заснування укра-
їнського музичного руху в Галичині [2, 26–27]

Саме в Перемишлі, де в ті часи знаходився центр українського духовного і націо-
нального відродження, розвинувся музичний талант Михайла. Хлопець здобув добру 
європейську освіту в музичній школі при греко-католицькому кафедральному соборі. 
Його вчителями були відомі чеські фахівці Алоїз Нанке, Вінкентій Серсаві, Францішек 
Лоренц, від яких Вербицький отримав глибокі знання з музичної теорії та композиції, 
опанував мистецтво хорового співу. 

На формування його музичних уподобань значно вплинула творчість австрійських 
композиторів, класиків віденської школи Йозефа Гайдна і Вольфганга Амадея Моцарта та 
українських композиторів Дмитра Бортнянського і Максима Березовського. 

Саме духовні концерти Бортнянського найбільше вплинули на музику композиторів За-
хідної України і світогляд Вербицького зокрема. Адже тоді, коли в церквах панувало одно-
голосся та простеньке двоголосся, творчість Бортнянського дала високопрофесійне багато-
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голосся. Борис Кудрик назвав М. Вербицького «малим Бортнянським» за роллю, діяльністю 
як національного, духовного композитора [14, 94]. Нагадаємо, що у кінці XVIII на початку 
ХІХ ст. церковний спів у Західній Україні значно відставав від Центральної України. Коли 
по всій Україні вже були помітними італійські впливи, в Західній по церквах дяки зберігали 
старі традиції триголосих українських розспівів. Михайло Вербицький з усією гостротою 
повстав проти «не музикальності» цих розспівів і став фанатичним прихильником нової 
тоді для місцевих обставин італійщини й пропагандистом творів Бортнянського. 

Михайло навчався в місцевій гімназії, мав чудовий голос і слух, співав у кафедраль-
ному хорі собору Івана Хрестителя, яким керував Й. Левицький, той самий, якому в кінці 
життя судилося священикувати в Нагуєвичах і хрестити І. Франка. Це він заявляв, що 
Галичина не польська, не німецька, а українська.

На схилі років композитор з великою повагою і теплом згадував про початки своєї 
музичної кар’єри – роки навчання в Перемишлі. За його словами, дяківська школа була 
для нього консерваторією в мініатюрі, а кафедральний хор дорівнював добрій опері – так 
гарно співали.

Найвагомішою обставиною, яка вирішила подальший напрямок життя та творчості 
М. Вербицького, було його навчання у Львівській духовній семінарії (1833 – 1850), одно-
му з найвидатніших культурних і освітніх українських центрів, в якій вчився з перервами. 
У 1850 році отримав сан священика і був спрямований на сільську парафію. Останні 18 
років життя був парохом у селі Млин на Яворівщині, яке розташоване тепер на території 
сучасної Польщі поблизу українсько-польського кордону, недалеко від селища Краківця 
Львівської області. Там і похований. Дослідники стверджують, що саме там, у Млинах, 
було написано пісню «Ще не вмерла Україна».

Уточнив дату смерті композитора С. Людкевич, який у 1920 році знайшов на творах 
М. Вербицького його власноручні написи від 6 квітня та 1 серпня 1870 року, а також допис-
ку Є. Бачинського на першій сторінці рукопису його останнього твору оперети «Простач-
ка», де повідомлялося, що це «Послідна праця перед смертю єго дня 7.12.1870 в Млинах». 

Вербицький був у близьких стосунках із такими творчими людьми, як М. Шашкевич, 
І. Вагилевич, М. Устиянович, Я. Головацький, О. Шухевич, А. Могильницький. Усе це 
формувало його, як глибоко національного митця, попередника М. Лисенка. Якщо «Русь-
кій трійці» належить заслуга відродження західноукраїнської літератури, то М. Вер-
бицький посідає аналогічне місце в галузі музичного мистецтва. Справедливо зазначав 
С. Людкевич, що він став «символом нашого національного відродження» [6, 347], а 
І. Франко називав Вербицького «найзначнішим талантом» серед галицьких композиторів. 

Значні композиторські досягнення М. Вербицького пов’язані насамперед із церков-
ною творчістю, хорами на тексти українських поетів та музикою до театру, в яку входять 
як вокальні, так і хорові, ансамблеві та симфонічні номери. С. Людкевич назвав М. Вер-
бицького першим в українській музиці на Галичині, найбільшим після Бортнянського 
духовним, хоровим композитором, першим нашим галицьким симфоністом, першим га-
лицьким плідним оперистом і останнім композиторм-гітаристом. 

Йому належать понад сорок духовних композицій. Він звертається до канонічних 
текстів греко-католицької служби, таких як «Ангел вопіяше», «Єдин Свят – хваліте», 
«Милость мира», «Отче наш», «Свят», «Тебе поєм», створює такі літургійні шедеври, як 
«Єдинородний Сине», «Святий Боже», «Алілуя». 

Музику і спів отець Михайло вважав молитвою, і навпаки, молитву – музикою. До-
ступна, звернена до людей, покликана піднести їхній молитовний настрій, духовна музи-
ка Вербицького набула широкого розповсюдження. Його твори співали у великих храмах 
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і скромних сільських церквах, безліч разів переписувались регентами, поширювались у 
рукописах, і часто втрачали своє авторство. Вони і зараз звучать як у концертному ви-
конанні, так і в церковному побуті. Особливою популярністю серед світських творів ко-
ристуються хорові мініатюри на тексти І. Гушалевича («До зорі», «Мир вам, браття»), 
В. Шашкевича («Жаль», «Цвітка молить»), В. Стебельського («Тост до Русі»), В. Масляка 
(«Де Дніпро котить хвилі»). 

«Заповіт» (сл. Т. Шевченка), «Поклін» (сл. Ю. Федьковича), «Жовнір» (сл. І. Гушалевича) 
є першими зразками поем в українській хоровій музиці. Михайло Вербицький став першим 
у Галичині музичним інтерпретатором Шевченкової поезії, одним із перших композиторів, 
який поєднав поезію Т. Шевченка з музикою. Кантата «Заповіт» належить до його наймасш-
табніших, найвидатніших композицій, яку за значимістю і художніми якостями С. Людкевич 
ставить поряд із «Заповітом» М. Лисенка, який, до речі, був замовлений батьком Василя Бар-
вінського. Обидва «Заповіти» прозвучали на одному ювілейному концерті Кобзаря 1868 року 
у Львові на 7 річницю смерті Шевченка і викликала однакове захоплення. Тодішня критика 
відзначила високу цінність обидвох [15, 80]. Л. Кияновська підкреслює, що так символічно 
перетнулись шляхи двох корифеїв української національної композиторської школи, митців 
різних поколінь, і так розпочалась в українській професійній музиці шевченкіана, що сьогодні 
налічує декілька сот творів у різних жанрах і стилях [8, 24–25].

40-ві – 60-ті рр. ХІХ ст. відзначались значним розвитком театральної музики у За-
хідній Україні. До цього процесу долучається і М. Вербицький, одночасно виступаючи як 
актор-співак, так і композитор. М. Вербицький – активний учасник в організації перших 
українських аматорських вистав у Перемишлі 1848-х – 1850-х років, а пізніше – постійно 
співпрацює з театром «Руської бесіди», відкритим у Львові у 1864 році. П’єси, що стави-
лись на театральних сценах Львова і Галичини, здебільшого були перекладами як з укра-
їнської драматургії та літератури, так і з польської, французької та австрійсько-німецької 
драматургії. Музика у цих п’єсах відігравала дуже важливу роль, оскільки вносила у ви-
стави яскравий емоційний елемент, а також наближувала чужомовні сюжети до україн-
ського колориту. Тому навіть досить посередні п’єси саме завдяки музиці Вербицького 
здобували велику популярність.

Для театру М. Вербицький створює музику до понад двадцяти театральних п’єс, які 
тоді називали співограми («Жовнір-чарівник», «Верховинці», «Гриць Мазниця», «Шко-
ляр на мандрівці», «Козак і охотник», «Проциха» та ін.). Найбільшу популярність за жит-
тя композитора мала мелодрама Вербицького до тексту Івана Гушалевича «Підгіряни» 
(1864), яка виграла конкурс, оголошений товариством «Руська бесіда» на написання п’єси 
народною мовою і на теми з народного життя і яка пройшла на сцені театру понад 70 
разів, а на початку ХХ сторіччя пройшла 500 разів та часто репрезентувала український 
музично-драматичний театр на сценах світу – Росії, Польщі, Чехії.

З театром була тісно пов’язана і його симфонічна музика, не притамана тогочасній 
українській культурі. З оркестрових композицій відомі дванадцять симфонічних увер-
тюр-симфоній, музика яких виразно утверджувала національний стиль оркестрового 
письма. Ці музичні твори стали першими зразками національної симфонічної музики на 
професійній основі у XIX ст.

Його перу належать і твори для гітари, якою він володів блискуче, і для якої склав 
самовчитель та впорядкував збірку популярних творів. Вона стала першим таким посіб-
ником в Україні. Варто відзначити, що в часи М. Вербицького фортепіано у побуті було 
рідкістю. У домашньому музикуванні користувались скрипкою, цитрою, найчастіше гіта-
рою, яка виконувала роль як сольного так і акомпануючого інструменту. 
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Прикро, що ми мало знаємо про спадщину М. Вербицького, яка досі не тільки не 
осмислена, а навіть не встановлена. І хоч би як склалась її доля, але можна стверджувати, 
що вона досить немала і вагома, це понад 100 творів різних жанрів. Фактично, у більшос-
ті жанрів М. Вербицький виступає піонером західноукраїнської школи, демонструючи 
неабияку майстерність у пристосуванні європейських художніх норм до національного 
фольклорного грунту. В останні роки життя митець займався педагогічною діяльністю, 
писав статті про проблеми української музичної освіти і творчості у Галичині, т.б. навчан-
ня повинні здійснювати спеціальні заклади відкритого типу [17, 39]. Серед його учнів 
були священики-композитори і фольклористи – Віктор Матюк і Порфирій Бажанський.

Зупинимось на творові, який забезпечив йому не тільки тривке місце в історії української 
музики, а й щиру вдячність усіх українців. Дамо короткий життєпис національного гімну. Не-
обхідно відзначити, що початок 60-х років ХІХ ст. характеризується пожвавленням духовного 
життя в Галичині, зокрема польська молодь була пройнята патріотичним піднесенням. Вони 
носили «рогатувки», «польські чобітки», емблеми із зображенням орла, білий орел на черво-
ному фоні, співали на своїх зібраннях бойову пісню польських повстанців – «Jeszcze Polska 
niezginela». Не відставали від поляків й українські студенти та гімназисти. Вони виявляли свій 
патріотизм такими атрибутами, як: червоні гарасівки, вишивані сорочки, козацькі шапки…, а 
от бойової патріотичної пісні не було. Гімн «Руської ради» з 1848 року «Мир вам, браття, всім 
приносим» не мав того революційного пафосу, якого так прагнула молодь. 

Тому не випадково найбільшу популярність композиторові принесла героїко-пате-
тична музика до вірша П. Чубинського «Ще не вмерла Україна». Органічне поєднання 
піднесеної музики М. Вербицького з високопатріотичним змістом поезії П. Чубинського 
якнайкраще співпадало з волелюбним прагненням українського народу. Шлях від пісні до 
гімну був вельми не простий та довгий. Деякі моменти і сьогодні залишаються поки що 
дискусійними. Тривалий час вважалося, що твір був створений 1862 – 1863 року, але без 
відповідних наукових аргументів. 

Спогади сучасників свідчать, що пісня «Ще не вмерла Україна» виникла у Києві восе-
ни 1862 року під впливом сербського патріотичного гімну «Гей, слов’яни» та звучала на 
його мотив. На одній із вечірок у видатного українського етнографа і фольклориста Павла 
Чубинського сербські студенти, що навчалися в Київському університеті заспівали патрі-
отичну пісню, яка надихнула Чубинського на створення нового літературного шедевру. 
Він подався до своєї кімнати, а через півгодини вийшов із готовим текстом пісні «Ще не 
вмерла Україна». Все це сталося на вулиці Великій Васильківській, 122 у Києві. Поезія 
швидко стала дуже популярною серед українофільських гуртків.

На думку дослідника гімнової генези доцента кафедри теорії музики Львівської на-
ціональної музичної академії ім. М. Лисенка Олександра Зелінського «найдавніша до-
кументована дата, пов’язана з гімном України, є 14 червня 1863 р.». У середовищі патрі-
отичної київської «Старої громади», до якої входило багато визначних діячів української 
культури, виник задум створити високопатріотичний вірш, який надавав би українцям 
наснагу до боротьби за волю, став би національним гімном.

Автор слів – Павло Платонович Чубинський (1839 – 1884) родом із Київщини, поет, 
вчений-етнограф, юрист за освітою. Ніколи не приховував своєї любові до України, її 
мови і культури, пропагував заборонені твори Шевченка. За вірш «Ще не вмерла Укра-
їна», написаний у 23 роки, П. Чубинський зазнав у 1862 році переслідувань царськими 
урядовцями, які заслали його до Сибіру.

Існує і друга версія створення твору. Як стверджує один із дослідників діаспори Во-
лодимир Трембицький – віршований текст до майбутньої пісні «Ще не вмерла Україна» 
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Павло Чубинський склав у 1862-му році, в Архангельску, в перший рік свого заслання. 
Серед засланців у той час було багато поляків і дуже популярним у їхньому середови-
щі був польський гімновий твір «Єще польська не згінела», відомий також під назвою 
«Марш Домбровського». Захоплений патріотичним змістом пісні, Павло Чубинський 
склав свій вірш, перший рядок якого взорований на польському гімні. І це сподобалося 
польським революціонерам-повстанцям, які в той час схиляли українців до спільних про-
тиросійських повстанчих дій під гаслом «За нашу і вашу свободу» [18].

Згодом твір нелегально дістається Галичини, де вперше був опублікований у грудні 
1863 року у львівському літературно-політичному віснику «Мета» (друкувався за кордо-
ном) поряд з творами Т. Шевченка «Заповіт», «Мені однаково» та «М. Костомарову». Ті, 
хто надсилав тексти Кобзаря, згадану поезію подали за Шевченкову, а там вирішили, що 
всі твори належать одному авторові. Як це сталося?

Один з екземплярів гімну, записаного на згаданій вечірці, потрапив до рук Пантелей-
монові Кулішу. Перебуваючи у  Львові, він пообіцяв Ксенофонту Климковичу надіслати 
ненадруковані вірші Шевченка з архіву петербурзької «Громади». Так і зробив. Але чи то 
сам Куліш, чи Павлин Свєнціцький, що мав передати вірші, помилився, і разом із поезія-
ми Шевченка було передано й текст вірша «Ще не вмерла Україна».

Так, мабуть, вважав і сам Вербицький, бо він нагадав йому Шевченкові рядки: «не 
вмирає душа наша, не вмирає воля». Зміст вірша відповідав світоглядним позиціям і твор-
чій ментальності митця-патріота. Він так запав йому в душу, що композитор вирішив 
негайно покласти його на музику. Відразу після створення пісня «Ще не вмерла Україна» 
набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини.

Отже, існують дві версії написання твору – хоровий варіант та сольної пісні в супро-
воді гітари. Рукописний варіант твору (слова і музика) «Ще не вмерла Україна» як соль-
ної пісні у супроводі гітари зберіг учень Вербицького Віктор Матюк (у відділі рукописів 
Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника). 

Цікава історія цього рукопису. У 1928 році до бібліотеки НТШ у Львові було перес-
лано з Філадельфії список музичних рукописів зі спадщини Євгена Якубовича – дири-
гента, голови «Станіславського Бояна». Серед рукописів був і автограф М. Вербицького. 
Рукою композитора В. Матюка на першій сторінці зроблено позначку: «Манускрипт Ми-
хайла Вербицького. На памятку і до переховання бібліотеці передаю хвальному товари-
ству “Станіславський Боян”». Зіставлення тексту, опублікованого в «Меті» з рукописом 
М. Вербицького засвідчує, що вони тотожні. Таким чином маємо достовірні дані про на-
родження слів і музики пісні [20, 16].

Музикознавець О. Зелінський зазначає, що хоровий варіант, теж з автографом ком-
позиції, давніший, орієнтовно від 60-х років та й відомості про виконання пісні більше 
пов’язані з її хоровою версією. У 1863 році 26 червня Омелян Менцинський – син відо-
мого співака Модеста Менцінського – завершив формування збірки хорових творів різних 
авторів. Серед 30 творів під номером 24 вміщено пісню «Ще не вмерла Україна». Цікаво, 
що Чубинський і Вербицький ніколи не зустрічалися. Але в 1874 році в Чубинського гос-
тювала група галичан, і вони співали йому «Ще не вмерла…» на музику Вербицького [7].

Цікавим є те, що не тільки написання, а і перше виконання твору, як гімну також 
пов’язане з Шевченком, може тому, що приурочені були до шевченківських днів. В про-
грамці вказані автори тексту і музики: Шевченко і Вербицький. 

Вперше, цей твір прозвучав у липні 1864 року в Перемишлі на день святого Івана 
Хрестителя, а згодом Львові у виставі театру «Руська бесіда». Відбулась прем’єра опере-
ти польського драматурга К. Кенца, що йшла під назвою «Запорожці», і музику до якої 
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написав М. Вербицький. В 6 акт твору вставлено виконання хорової пісні «Ще не вмерли 
Запоріжжя ні слава, ні воля», яка припала до душі публіці, глядачі вистави аплодували 
стоячи, її виконували на біс.

У Вербицького не було такої пісні «Ще не вмерло Запороже» і дослідники зробили 
цілком вірогідне припущення, що у виставі зі зміненою першою строфою вперше про-
звучала зі сцени патріотична пісня Вербицького. На ранок пісню «Ще не вмерла Україна» 
співав увесь Львів, потім її підхопила і вся Галичина.

Документальним свідченням публічного виконання твору є 10 березня 1865 року. 
Саме як пісня-гімн (ніби то на сл. Т. Шевченка), вона прозвучала заключним номером на 
першому на західноукраїнських землях концерті пам’яті Шевченка у Перемишлі (компо-
зитор сам співав у хорі, яким диригував А. Вахнянин). М. Загайкевич зазначає, що гімн 
«Ще не вмерла Україна» був уперше опублікований у збірці русько-українських квартетів 
«Кобзар» лише в 1885 році, і тут уже названо правильно автора слів – Павла Чубинського 
[4, 96].

Отже, цей хор-пісня швидко набуває популярності і побутує довший час у різних ва-
ріантах, поширюється в копіях, входить у музичне життя хорових колективів, аматорів, 
її співають майже на кожному концерті і на кожній урочистості, її перероблено для хору, 
фортепіано, оркестру з багатьма змінами й поправками. Твір увійшов до репертуару од-
ного з найславетніших оперних співаків – Модеста Менцінського, який виступав на сце-
нах найбільших театрів світу. У 1910 році він записав цю пісню на грамофонну платівку, 
таким чином вперше увічнивши її механічним засобом. Також існує студійний запис на 
грамплатівку, який був записаний у США 1916 року у виконанні Михайла Зазуляка. Відо-
мі переклади пісні-гімну «Ще не вмерла Україна» іноземними мовами, зокрема німець-
кий варіант, зроблений українським поетом О. Грицаєм, був виконаний хоровою капелою 
О. Кошиця в багатьох країнах світу. Вона звучить на сході та в країнах поселення україн-
ців (Канада, США, Австралія, Бразилія, Німеччина, Англія та ін.). 

Нове життя пісні почалося з часу утворення незалежної Української держави в січні 
1918 року, вона виконувала функції гімну. Однак на державному рівні він був затвердже-
ний лише 15 березня 1939 року, на жаль, не надовго. Подальша історична доля України та 
її гімну сплелися в ланцюг трагічних подій і величних подвигів. У Радянському Союзі її 
виконання загрожувало найсуворішими репресіями. Лише наприкінці 80-х років ХХ сто-
ліття пісня набула нової сили у час поширення національно-визвольного руху в Україні. 
У 1989 році «Ще не вмерла Україна» вільно прозвучала на відновленні могили П. Чубин-
ського у Борисполі та у 1990 р. біля пам’ятника Тараса Шевченка у Києві. 

15 січня 1992 року – Президія Верховної Ради видає Указ про Державний Гімн Укра-
їни авторів М. Вербицького і П. Чубинського. Утверджений Конституцією статус пісні як 
офіційного Державного музичного символу остаточно визначив почесне й вагоме місце 
в житті українського народу. Сьогодні Державний Гімн України перекладений та вико-
нується 14 мовами світу. 6 березня 2003 року Уряд України ухвалив текст та прийняв 
Закон про Державний Гімн України зі словами першого куплету та приспіву вірша П. Чу-
бинського, повернувши згадуваний у ранніх документах варіант першого рядка «Ще не 
вмерла України і слава, і воля». 

Відтак, Державний гімн України пройшов довгий шлях свого утвердження від своєї 
появи. За періодизацією О. Зелінського, історичний шлях твору можна розділити на три 
періоди: І – існування твору як політичної пісні (1863 – 1885); ІІ – побутування і утвер-
дження як загальнонаціонального гімну (1885 – 1918); ІІІ – твір функціонує як державний 
символ (1918 – 1921, з коротким спалахом – 1939, прикінцевим відновленням у 1991).
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Висновки. Михайло Вербицький – це знакова постать у вітчизняному мистецтві, 
один із перших українських професійних композиторів Галичини. Священик і митець 
М. Вербицький став одним із фундаторів національної композиторської школи України, 
який до кінця свого життя служив двом великим силам нашого духовного життя – молит-
ві і пісні, служив самовіддано, одержимо і повсякчас.
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РЕПЕРТУАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА КЛАРНЕТИСТА

В статье освещается разнообразие путей пополнения исполнительного и дидактического ре-
пертуара украинских кларнетистов. Как пример, проводится линия компонирования репертуара 
В. Гурфинкеля, А. Штарка, К. Мюльбера, И. Оленчика, С. Неугодникова, И. Мостовым, В. Зайцом, 
В. Носовым, С. Ригиним, В. Щербанюком, которые являются представителями разных исполни-
тельских школ Украины а их вклад является весомым в данное направление деятельности.

Ключевые слова: кларнет, исполнительство, образование, оригинальный репертуар, перело-
жение.
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REPERTORY TRENDS IN THE CLARINETISTS PERFORMANCE 
SKILLS DEVELOPMENT

In the article it is highlighted the ways variety to replenish Ukrainian clarinetists performing and didactic 
repertoire. As an example, it is produced the line layout repertoire of V. Gurfi nkel, O. Shtark, K. Myulberhom, 
I. Olenchyk, S. Neuhodnikov, I. Mostoviy, B. Zayec, V. Nosov, S. Ryhinym, V. Shcherbaniuk, who are Ukraine 
various performing schools representatives and made a signifi cant contribution to the designated activity.
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РЕПЕРТУАРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ КЛАРНЕТИСТА

У статті висвітлюється різноманітність шляхів поповнення виконавського та дидактично-
го репертуару українськими кларнетистами. Як приклад, проводиться лінія компонуванню репер-
туару В. Гурфінкельом, А. Штарком, К. Мюльбергом, І. Оленчиком, С. Неугоднікоимв, І. Мосто-
вим, В. Зайцем, В. Носовим, С. Ригіним, В. Щербанюком, які є представниками різних виконавських 
шкіл України а їхній внесок є вагомим у даний напрямок діяльності.

Ключові слова: кларнет, виконавство, освіта, оригінальний репертуар, перекладення.
Літ. 8.

Постановка проблемы. В области камерного музыкального искусства особое 
место занимают композиции для духовых инструментов, хотя безусловно усту-
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пают количеством произведениям для фортепиано, струнных инструментов и их 
ансамблей. Ведь музыкант-исполнитель на духовом инструменте даже в составе 
симфонического оркестра – это прежде всего солист, и, наоборот, каждый солист-
духовик проходит школу оркестровой игры (а следовательно – приобретает зна-
ния обширного оркестрового и музыкально-театрального репертуара, овладевает 
мастерством интерпретации, навыками сотрудничества с дирижерами, другими 
солистами-исполнителями и певцами). Поэтому композиторы, обращались и об-
ращаются сейчас к жанрам камерно-духовой музыки учитывая эту исполнительс-
кую особенность, нередко адресуя свои произведения отдельным конкретным ин-
терпретаторам.

Композиции, предназначенные для исполнения кларнетом соло или ансамблями с 
участием кларнета становят единичные образцы в творчестве композиторов, однако 
они составляют собой чрезвычайно интересную область исследования с точки зрения 
трактовки выразительных возможностей инструмента, проявления его потенциала с по-
зиции камерно-ансамблевого музицирования, жанровых особенностей и творческого 
эксперимента, что является составляющей актуальной задачей.

Анализ исследований. Исполнительно-методическим проблемам исполнительства 
на духовых целом и на кларнете в частности, профессионализации профессионально-
го образования посвящено классические труды российских специалистов, на которых 
воспитывались поколения отечественных педагогов Б. Дикова, В. Волкова, Ю. Усо-
ва, С. Левина, Н. Платонова, И. Пушечников, С. Розанова, А. Федотова, М. Фиготина, 
Ю. Ягудина.

В украинском музыковедении база научного осмысления кларнетового искусства 
только формируется. В широком контексте украинское кларнетовое творчество разс-
матривается в трудах «Духовая музыка Украины в XVIII – XIX веках» Ю. Рудчук (K., 
2001), «Пути развития духового музыкального искусства в Украине (от истоков до на-
чала ХХ века)» В. Богданова (К., 2008), «Инструментальная музыка в Украине второй 
половины XVI – середины XVIII века и проблемы подлинности в исполнительской 
культуре» К. Чечени (К., 2008), проблематику связанную с классическими духовыми 
квинтетами рассматривает в своем исследовании М. Денисенко, «Украинский ансамб-
ли духовых инструментов начало ХХ века» П. Круль.

Немногочисленными масштабными работами украинских специалистов, 
посвященных исполнительным и методико-педагогическим аспектам являются 
работы В. Апатського «Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 
духовика» и «Теория и практика игры на духовых инструментах», диссертационные 
исследования «Инструктивно-художественный материал в системе формирования 
мастерства кларнетиста» З. Буркацкого (Одесса, 2004), «История, акустическая при-
рода и выразительные возможности апликатуры кларнета» Р. Вовка (К., 2004), «Клар-
нет в музыкальной культуре Европы ХVIII века» В. Громченко (K., 2008). Кларнет 
в творчестве для духовых инструментов Л. Колодуба анализирует В. Слупский, ис-
полнительские аспекты деятельности кларнетиста-исполнителя исследует А. Мель-
ник, тембральные аспекты исполнительства на деревянных духовых инструментах 
рассматриваются в исследованиях В. Громченко [4] и В. Семенюта. Важным матери-
алом служат монографические, энциклопедически словарные и нотные издания [1], 
в частности сборники этюдов, упражнений и кларнетовых школ, фондовые и аудио- 
записи, публикации об исполнителях, их образование и концертную деятельность в 
периодике [5; 6; 8].
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Цель статьи состоит в анализе дидактического репертуара созданного исполните-
лями-педагогами, который возложено в основу формирования исполнительского мас-
терства студента-кларнетиста.

Изложение основного материала. Кларнетового искусство Украины имеет 
чрезвычайно широкое представительство ярких персоналий. Его фундамент заложили 
личности, вклад которых исключительно важен в сольном и коллективном исполни-
тельстве, музыкальной науке, специальном образовании. Основную часть национально-
го кларнетового репертуара составляют оригинальные композиции профессиональных 
инструменталистов-исполнителей, произведения, которые скомпонованные композито-
рами-профессионалами, составляют ориентир на исполнительский потенциал и испол-
нительскую редакцию, а также учебная литература для этого инструмента, появление 
которой обусловлено потребностями обеспечения качественного профессионального 
образования. Отдельную группу составляют переложение мировой классики для клар-
нета и кларнетового состава. К работе над исполнительным и дидактическим реперту-
аром стабильно приобщаются специалисты в области исполнительства и педагогики 
кларнета в Украине.

Так, преподаватель класса кларнета в Полтавском музыкальном училище Владимир 
Гурфинкель стал автором классических дидактических пособий: кларнетовая школа (К., 
1965) и сборников этюдов разного уровня сложности, которые до сих пор не теряют 
актуальности. В частности, сборник «Этюды для кларнета» (Вып. 3) В. Гурфинкеля со-
держит 50 разножанровых учебных композиций на различные технические сложности, 
предназначенные для учащихся старших курсов музыкальных училищ и консервато-
рий.

Одним из учеников В. Гурфинкеля является кларнетист и музыкальный педа-
гог Александр Штарк (1910 – 1963), который по окончанию обучения в Полтавском 
музыкальном училище занимался в Московской консерватории в классе Сергея Роза-
нова (1930 – 1935), у него же проходил аспирантуру (1935 – 1937 ), затем (1937 – 1939) 
у А. В. Володина. Выступал как сольный и ансамблевый музыкант, был первым испол-
нителем «Концерта для кларнета с оркестром» Сергея Василенко (который автор по-
святил исполнителю). От 1937 г. вел педагогическую деятельность в средних и высших 
учебных заведениях Москвы, в том числе, от 1937 г. в музыкальном училище при Мос-
ковской консерватории, с 1944 г. – стал основателем класса кларнета в Музыкально-
педагогическом институте имени Гнесиных и музыкальном училище имени Гнесиных, 
Институте военных дирижеров при Московской консерватории.

А. Штарк – один из первых кларнетистов, который перешел на новую систему клар-
нета (система Бёма), автор ряда оригинальных композиций для кларнета, учебно-ме-
тодических пособий, среди которых несколько выпусков «Хрестоматии педагогичес-
кого репертуара для кларнета» (М., 1989, переиздание – М., 2001), этюдов («Двадцать 
четыре оркестровые этюды», «Шесть виртуозных этюдов», «Двадцать четыре этюды во 
всех тональностях», «Двадцать четыре этюды») и сборников оркестровых трудностей 
(в частности цикла «23 оркестровых этюды для кларнета» и оркестровых трудностей 
на материале творчества П. Чайковского), переводов и обработок призведений П. Чай-
ковского А. Лядова, Н. Глинки, А. Аренского, А. Даргомыжского, А. Глазунова и др. [1, 
323].

Среди них – переложение для кларнета и фортепиано «Каприччио» ор. 62 для вио-
лончели и фортепиано, «Экспромт» ор. 21, «Мелодия» ор.43, № 2, Скерцо для скрипки, 
«Романс» ор. 51, «Подснежник» с фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковско-
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го, Чардаша и пьесы «Бабочка» А. Ильинского, композиций А. Лядова (Прелюдия ор. 
3, «Танец», Экспромт), романсы А. Аренского, ноктюрна «Разлука» Н. Глинки, «Сла-
вянской тарантеллы» А. Даргомыжского, концерта для саксофона и танца из балета 
«Раймонда» А. Глазунова, Adagio из сонаты для органа Ф. Мендельсона, «Капричио» 
М. Мусоргского, Andante из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, Скерцо из Симфонии № 9 
Д. Шостаковича. Эти композиции широко используются в педагогической практике 
учебных заведений зарубежья (в частности входящих в программных репертуарных 
планов специального класса кларнета Московской консерватории).

Исключительным по масштабу и многогранностью является вклад в развитие клар-
нетовой методической дидактической литературы исполнителя и педагога, заслужен-
ного деятеля искусств Украины, кандидата искусствоведения, профессора Одесской 
национальной музыкальной академии им. А. Неждановой Калио Мюльберга. Украинс-
кое кларнетовое искусство обязано ему как талантливому интерпретатору, первому ис-
полнителю ряда сонат (Ф. Пуленка, П. Подковырова, Б. Мартину и Г. Глазачова) и кон-
цертов для кларнета с оркестром (Р. Кубина, А. Копленда), «Каприччио» Г. Глазачова. 
Ему как солисту, свои произведения посвятили композиторы Ю. Щуровский и Л. Коло-
дуб. Учитывая участие в дуэте (К. Мюльберг и М. Глазунова), он наладил сотрудни-
чество с многочисленными одесскими композиторами Г. Глазачовим, А. Красотовым, 
Я. Фрейдлиным, Г. Успенским, И. Ассеевим, П. Захаровым, Т. Рябчиковым, А. Станко, 
Н. Генаро. 

С целью пополнения исполнительского репертуара им осуществлен ряд перело-
жений произведений для кларнета и для ансамблей деревянных духовых инструмен-
тов, составлены репертуарные сборники учебной литературы (К, 1981, в частности 
«Бассо-остинато» Р. Щедрина для кларнета и фортепиано, выданного «Музыкальной 
Украины» в 1970-х годах). Наконец, редакции и переложения для кларнета и для ан-
самблей деревянных духовых инструментов К. Мюльберга известны не только в Укра-
ине, бывшем СССР, но и во многих странах мира, где неоднократно переиздавались. 
Его ученик, выдающийся кларнетист-исполнитель Борис Турчинский, характеризуя 
его деятельность вспоминает: «Трудно даже представить себе, какие нравственные, 
эмоциональные и просто физические нагрузки выпадали на судьбу Мюльберга. Ежед-
невная многочасовая работа с инструментом. Репетиции и выступления в театре ... 
Концертная деятельность в составе дуэта ... Встречи с композиторами и буквально 
“прощупывание” каждой ноты их новых произведений для кларнета ... Авторское твор-
чество: созданных им лично переложений становилось все больше и больше» [8] .

К. Мюльберг является одним из выдающихся отечественных кларнетистов-ис-
полнителей и методистов, чьи достижения признаны на вненациональном уров-
не, а Международный биографический центр в Кембридже включил его в перечень 
музыкальных авторитетов – мировых лидеров художественного творчества (1991). В 
своих поисках он руководствуется требованиями улучшения качества звука, техничес-
ких возможностей, штрихов и динамики, фразировки и интерпретации музыкальных 
произведений как классических так и новейших авторов, опираясь на методический 
опыт украинских и зарубежных специалистов и учебных заведений. Среди его дидакти-
ческих наработок – репертуарные сборники учебной литературы (К, 1981).

Позицию творческого наставника продолжил кларнетист-исполнитель и педагог 
Иван Оленчик – выпускник Тернопольского музыкального училища (1971, класс Г. Гево-
яна), Одесской консерватории (1976, класс К. Мюльберга), аспирантуры Музыкально-
педагогического института имени Гнесиных (класс профессора И. Мозговенко), солист 
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Московского государственного симфонического оркестра, артист Госоркестра России, 
доцент РАМ имени Гнесиных, заслуженный артист РССР [3, 9]. Ему посвящены про-
изведения ряда современных авторов – Р. Леденева, Ш. Давыдова, В. Шаровая, Г. Саль-
никова. Под его редакцией были изданы сборники переложений для кларнета и форте-
пиано, им совершены авторские переложения. Среди них: «Шедевры зарубежных ком-
позиторов» для кларнета и фортепиано (в которую вошли переложение Т. Альбинони, 
Й. С. Баха – Ш. Гуно, Г. Ф. Генделя, Н. Паганини, Дж. Россини, К. Сен-Санса, П. Са-
расате, Г. Динику), «Популярные пьесы для кларнета и фортепиано» (к двом выпускам 
этой серии вошли композиции Дж. Качин, Й. С. Баха, Ф. Шопена, Л. Делиба, П. Чайков-
ского, Л. Ильинского, К. Дебюсси, М. Равеля, В. Монти и др.), «Сборник пьес для клар-
нета и фортепиано» (его содержание включают перложения произведений К. Дебюсси, 
К. М. Вебера, Й. С. Баха, Г. Динику, П. Чайковского, С. Прокофьева).

Среди ряда популярных композиций является переложение для кларнета и форте-
пиано «Павана на смерть инфанты» М. Равеля [1, 201; 3, 9] и Квинтет для кларнета, 
двух скрипок, альта и виолончели К. М. Вебера в переложении для кларнета и форте-
пиано. Отдельную группу составляет оригинальная музика кларнетиста: «Фантазия на 
темы М. Мусоргского» для кларнета и фортепиано, Концертная пьеса на темы Д. Шос-
таковича, Вариации на тему М. Леграна.

Учитывая педагогические требования И. Оленчик – автор сборников «16 виртуозных 
этюдов» и «20 каприсов» для кларнета соло. Комментируя эти произведения их автор 
отмечал: «Хотелось написать такие этюды, которые нравились бы кларнетистам, и они 
играли бы их с желанием, и в то же время – способствовали бы их профессиональ-
ному росту как исполнителей. Что касается “каприсов для кларнета-соло”, то в Рос-
сии впервые они были выпущены профессором Санкт-Петербургской консерватории 
Е. Кавалини. Построение в них от простого к сложному, где простые – действительно 
очень легкие, а сложные – не сложнее, чем этюды Видемана, Штарка, Клозе. Эти этюды 
были написаны в 19 веке и, естественно, за это время кларнетисты сделали огромный 
технический скачок. 20 каприсов – это движение времени, острая необходимость пре-
одолевать очередные технические трудности. Я счастлив, что они завоевали большую 
популярность не только в России, но и за рубежом» [6; 7]. 

По убеждению профессора Г. Маслова данный цикл: «... бесспорно являет-
ся заметным явлением в современном кларнетовом репертуаре ... Тематизм пьес, 
включенных в сборник, очень разнообразен: мы видим и стилизации в духе эпох 
Барокко и Венского классицизма, и своеобразные вариации на темы произведений 
русских композиторов А. Даргомыжского, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Про-
кофьева и славянские, молдавские, испанские мелодии. Многие каприсы написаны 
современным музыкальным языком, включая сериальную технику композиции, по-
лиритмию, несимметричные переменные метра, аккордовую игру. Выполнение этих 
произведений требует от кларнетиста высокого технологического мастерства и разви-
того музыкального мышления» [6, 3]. Среди последних достижений музиканта – мето-
дическое пособие «Обучение и исполнительство на кларнете» (М., 2013) [7], который 
олицетворил логический отклик на изменения, происходящие сегодня в музыкально-
образовательном и исполнительском пространстве общества. В предисловии к работе 
автор выражает стремление, чтобы этот труд расширил профессиональные знания пе-
дагогов-кларнетистов и укрепил их методические позиции.

В свою очередь, другой талантливый исполнитель – Сергей Неугодников, выпускник 
Свердловской (ныне Екатиринбурзькои) специализированной музыкальной школы, Ки-
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евской государственной консерватории им. П. Чайковского (1975, класс В. Антонова), 
солист симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и 
балета Украины им. Т. Шевченко и Национального заслуженного академического сим-
фонического оркестра Украины в 1978 стал первым исполнителем, редактором и авто-
ром каденции Концерта для кларнета с оркестром известного украинского композитора 
В. Гомоляки, сделав фондовую запись этого концерта на украинском радио.

Украинский кларнетист, педагог, выпускник Черновицкого музыкального училища 
и Львовской консерватории, многолетний преподаватель Житомирского музучилища 
им. В. Косенко Иван Мостовой и преподаватель кларнета и дирижирования в Жито-
мирском музучилище им. В. Косенко, дирижер и основатель многих творческих коллек-
тивов Житомирской и Ровенской областей (в 1971 – 1987 гг.) Валерий Заяц участвовали 
в разработке методических пособий для учителей музыкальных школ и музыкальных 
училищ, в соавторстве с другими преподавателями принимал участие в разработке ме-
тодических пособий для музыкальных школ области и коллективов самодеятельных 
духовых оркестров.

Выдающийся исполнитель-кларнетист, дирижёр, композитор, методист-иссле-
дователь, выпускник Львовского музыкального училища (1957, класс Д. Степукова), 
Львовской консерватории (1962, класс К. Геннеля), многолетний профессор этого вуза 
Владимир Носов – автор значительного количества произведений для кларнета и дру-
гих духовых инструментов. Эти произведения увидели свет в издательствах «Музыка» 
(Москва), «Музыкальная Украина» (Киев). Особенно популярны его сборники этюдов, 
циклы пьес, «Баллада», «Гуцульский триптих» для кларнета-соло и другие [2, 293–295].

Доцент Киевской консерватории Степан Ригин является автором «Апликатурних 
этюдов для кларнета» (К., 1967) и Концерта для кларнета с фортепиано (1965), ориен-
тированного на пополнение учебно-педагогического репертуара.

Работа над формированием репертуарных сборников, согласованных с дидактичес-
кими потребностями м учетом дидактически обусловленного освоения технически ис-
полнительских и художественных задач активно продолжается и в наше время. В част-
ности, черновицким специалистом, педагогом-практиком Владимиром Щербанюком 
– выпускником Молдавского государственного института искусств (1980) составлено 
два выпуска авторского школьного учебного кларнетового, саксофонового и трубного 
репертуара «Сборник пьес для учеников музыкальных школ» (Черновцы, 2007). Они 
написаны на основании усвоения передового опыта обучения учащихся на духовых ин-
струментах в музыкальных школах и специализированных средних профессиональных 
учебных заведениях. Пьесы, вошедшие в первый из сборников, приведены в соответ-
ствие с требованиями учебных планов и программ, физических данных детей младших 
классов. Музыкальные произведения составлены с учетом постепенного расширения 
диапазона инструмента, выработки гибкости губного аппарата, углубление теоретичес-
ких знаний школьников. Композиции продуманы по тональным планам и штриховыми 
навыками, им соответствует уровень и художественная значимость аккомпанемента 
фортепиано, значительно дополняет и усиливает профессионально-художественный 
уровень учебных произведений.

Второй сборник ориентирован на исполнительский уровень учащихся старших 
классов и музыкальных училищ, занимающихся на духовых инструментах (труба, 
кларнет, саксофон). Предложенные произведения, апробированные в педагогической 
практике автора, направленные на постепенный рост исполнительского мастерства, 
опираются на требования современной педагогики и связанные с прогрессирующим 
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обучением, а также рассчитаны на возможность индивидуального подхода к форми-
рованию учебно-исполнительских программ исполнителей. Особое внимание автор 
уделяет проблеме роста музыкально-исполнительских требований в процессе работы 
над пьесами разных стилей, жанров и усвоению еще более сложных исполнительских 
навыков.

Важным достижением в области кларнетового педагогики следует считать публи-
кацию учебно-методического пособия «Ежедневные упражнения для разыгрывания 
на кларнете» (1996) [5], подготовленного преподавателем Харьковского университе-
та искусств им. И. Котляревского Сергеем Низкодубом. «Основой для формирования 
системы специальных упражнений стали научные труды российских и украинских 
музыкантов духовиков (А. Федотова, В. Апатського, И. Мозговенко, Б. Дикова), а также 
личное общение с солистом Французской Национальной оперы Филиппом Купером и 
преподавателем Джульярдской высшей школы музыки Ричардом Уоллер. Работа по-
священа как кларнетистам, так и исполнителям на других духовых инструментах», – 
отмечает доцент кафедры «Исполнительское искусство», проректор по научной работе 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки Валерий Громченко [4, 137]. В данном 
пособии С. Низкодуб приводит упражнение на выполнение натуральных звуков, овла-
дение которых приводит развития тонких мышечных ощущений амбушюра, овладение 
звуками верхнего регистра, ощущение опоры дыхания, верной артикуляционной пози-
ции в исполнении звуков верхнего регистра [5, 8].

Следовательно, С. Низкодуб в контексте деятельности «Экспериментальной лабора-
тории прогрессивных технологий», созданной в ЦИОДС (Ханты-Мансийск), воплотил 
собственные оригинальные методические наработки по формированию музыкально-
исполнительских навыков в обучении игре на духовых инструментах. Сформировавше-
еся им программное компьютерное обеспечение помогает диагностировать диапазон 
инструмента, скорость исполнителя в пассажах, выполнения штрихов и динамичес-
ких оттенков, артикуляцию и т.д. Компьютером обеспечивается возможность разу-
чивать пьесы с «оркестром», отрабатывать технику дирижирования с применением 
телеаппаратуры, проводить музыкально-слуховой анализ виконауваного. Данная про-
грамма дает возможность регулировать индивидуальный режим работы музыканта в 
соответствии с его темпоритмом, а также с объемом вып олняемой работы.

Выводы. Таким образом, данная разведка указывает на многогранность путей по-
полнения исполнительного и дидактического репертуара украинских кларнетистов. В 
этот процесс вовлечено сотрудничество выдающихся исполнителей с композиторами-
профессионалами в области создания исполнительских редакций, каденций сольных 
и ансамблевых композиций, переложения произведений мировой классики с учетом 
мембранно-акустического потенциала кларнета, создание высокохудожественной и 
дидактически выверенной учебной литературы различных уровней сложности на ма-
териале переложений и оригинальной композиторского творчества а также формиро-
вание значительного багажа школ и сборников технически-инструктивного материала, 
который включает передовой мировой методический опыт и наработки собственной 
исполнительской практики. Публикация и переиздание кларнетовых произведений 
украинских музыкантов-исполнителей и педагогов за рубежом, последовательное вов-
лечение их в учебные программы учебных заведений разного уровня свидетельствует 
весомость достижений украинской кларнетовой школы и прогрессивность художе-
ственно-методических поисков ее представителей.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ СЬОГОДЕННЯ

У статті проводиться конструктивний аналіз науково-практичних конференцій із ви-
світлення питань мистецької освіти в сучасному науковому просторі. Розглядаються заходи 
які відбувалися протягом 2010 – 2015 років у вищих навчальних закладах Києва, Сум, Ума-
ні, Харкова на базі мистецьких факультетів та інститутів. Аргументовано гроно науковців 
які проводять активну дослідницьку діяльність в даному напрямку, формують власні наукові 
школи, шукають шляхи модернізації мистецької освіти у світлі сучасного навчання та ви-
ховання молоді.
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ART EDUCATION QUESTIONS IN THE PRESENT SCIENTIFIC AND 
PRACTICAL CONFERENCES REALITIES

The author made the constructive analyzes of scientifi c practical conferences about the arts education 
in modern scientifi c space. It is considered the measures that took place within 2010–2015 years in Kyiv, 
Sumy, Uman, Kharkiv higher education institutions, based art faculties and institutes. The author argued 
that a number of scientists actively conducted research activities in this direction, form own scientifi c 
schools,are looking for ways to modernize art education in the light of modern education and youth 
upbringing.
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ВОПРОС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЯХ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ НАСТОЯЩЕГО

В статье проводится конструктивный анализ научно-практических конференций по осве-
щению вопросов художественного образования в современном научном пространстве. Рассма-
триваются мероприятия которые происходили в течение 2010–2015 годов в высших учебных 
заведениях Киева, Сум, Умани, Харькова на базе художественных факультетов и институтов. 
Аргументировано ряд ученых которые проводят активную исследовательскую деятельность в 
данном направлении, формируют собственные научные школы, ищут пути модернизации худо-
жественного образования в свете современного обучения и воспитания молодежи.

Ключевые слова: искусство, образование, наука, конференции, исследования.
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Актуальність проблеми. В умовах гуманізації та гуманітаризації освіти до інтег-
рації в Європейський простір постає актуальною аргументація мистецької ланки від-
повідно вимогам сьогодення. Цей чинник спонукає інституції України із мистецьким 
профілем навчання активно долучатися до даного контексту, виявляти сучасні методики 
викладання та розвитку творчої особистості, сприяти втіленню новітніх систем в нав-
чально-виховний та соціокультурний процес. В цьому напрямку, актуальним є прове-
дення низки різнопланових конференцій із питань музичної та мистецької освіти, на 
яких розкриваються історичні та інноваційні технології, здобутки, проблеми та пер-
спективи феномену, теоретико-методологічні принципи професійної підготовки фахів-
ців мистецьких дисциплін, тощо.

Аналіз досліджень. Акумулюючи даний напрямок дослідження можна простежи-
ти потужний науковий арсенал який інспірований різновекторністю проявів мистецької 
освіти в реаліях сьогодення. Відповідно, наукові досягнення фокусуються у працях «Пе-
дагогіка: загальна та мистецька» О. Рудницької (К., 2002), «Педагогіка духовного потен-
ціалу особистості: сфера музичного мистецтва» О. Олексюк та М. Ткач (К., 2004), «Осно-
ви загальної та музичної педагогіки: теорія та історія» (Суми, 2005) О. Михайличенка, 
«Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін)» Г. Падал-
ки (К., 2008.), «Початкова музична освіта: проблеми модернізації» Т. Турчин (Чернігів, 
2013), «Теорія і методика музичної освіти» В. Черкасова (Тернопіль, 2014) та дисерта-
ційних дослідженнях «Музична освіта студентів педагогічних навчальних закладів Укра-
їни (1917–1933 рр.)» В. Кузьмічова (Х., 2000), «Розвиток музично-педагогічної освіти в 
Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)» В. Черкасова (К., 2009), «Теоретико-
методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні» Т. Турчин (К., 2014). 

Невід’ємною частиною наочності виступає проведення науково-практичних конфе-
ренцій мистецько-освітніми осередками України (Київ, Суми, Харків, Умань) [2; 5; 6;7] 
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які формують фундамент досліджень та процес апробації як базису експериментальної 
ланки мистецької педагогіки.

Отже, наша мета – здійснити аналіз напрямків роботи науково-практичних конфе-
ренції які відбулися протягам 2010 – 2015 рр. у навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, активно спостерігається науковий діалог в га-
лузі мистецької освіти, який зумовлений новими змінами навчання та виховання майбутніх 
фахівців освітньої сфери в галузі музики й мистецтва загалом. Саме конференції, служать 
тим майданчиком для апробацій наукових експериментів різного спрямування, виявлення 
та вдосконалення нової системи мистецької освіти та її пріоритетів ХХІ століття. 

Здебільшого, проведенням науково-практичних конференцій опікуються лаборато-
рії, створені при кафедрах чи інститутах. Так, лабораторією мистецької педагогіки Сум-
ського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка тричі проведено між-
народну наукову конференцію «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької 
освіти в контексті європейської інтеграції» (2004, 2010, 2013). Мета заходу спрямована 
на узагальнення результатів теоретичних пошуків та практичного досвіду українських і 
закордонних фахівців у галузях мистецької освіти і порівняльної педагогіки [1].

Тематика форуму охоплює теоретико-методологічні основи сучасної мистецької 
освіти, історичну ретроспективу розвитку мистецької та педагогічної освіти, актуальні 
проблеми педагогічної компаративістики, інноваційні технології та практику викладан-
ня мистецьких дисциплін, розвиток особистості в системі мистецької освіти, науковий 
пошук та досвід вищої школи у підготовці вчителів мистецьких спеціальностей й фор-
мування артотерапевтичних компетенцій майбутніх учителів та фізичних реабілітоло-
гів. Результати пошуків висвітлють наукових фаховий журнал з педагогіки «Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології» [4] а також збірники тез.

7–9 квітня 2011 р. у м. Суми відбулася наступна – Всеукраїнська відкрита науко-
во-практична конференція «Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців 
мистецьких дисциплін», яка була присвячена пам’яті А. Кречківському (кандидату пе-
дагогічних наук, завідувачу кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 
диригування, в. о. професора Сумського ДПУ ім. А. Макаренка) [5, 3]. Тематика конфе-
ренції охопила широке коло педагогічних проблем, питань філософії освіти, теорії й істо-
рії культури. Робота велася по секціях: методологічні та теоретичні засади мистецької пе-
дагогіки вищої школи; теорія і практика професійної підготовки вчителя музики; учитель 
музики – хормейстер в школі (методологічні засади хормейстерської підготовки вчителя 
музики в сучасних умовах); філософія мистецької освіти в сучасного культурному про-
сторі; розвиток музично-педагогічної думки в Україні: проблеми і перспективи сучасного 
мистецтва в Україні: естетичні і стилістичні аспекти; гендерна парадигма у формуванні 
свідомості, культури та духовних цінностей сучасного педагога.

Нашу увагу привертають фундаментальні дослідження, серед яких: проблеми мов-
леннєвої культури вокалістів (В. Антонюк) [5, 12–13], забезпечення педагогічно-прак-
тичної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва (О. Єременко) [5, 65–67], 
акмеологічні основи підготовки викладачів мистецьких дисциплін (А. Козир) [5, 84–
86], парадокси функціонування ритміки в Україні (Г. Ніколаї) [5, 138–140], інноваційні 
підходи формування духовності особистості в процесі мистецької діяльності (Г. Падал-
ки) [5, 143–145], гендерної нерівності у сфері культури (Н. Цимбалюк) [5, 206–208], 
концептуальні засади толерантності в системі вищого навчального закладу (М. Чембер-
жі) [5, 214–217], питання професійної музичної освіти у просторі сучасної художньої 
культури (О. Щолокова) [5, 238–241].



122   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Матеріали висвітлюють розвідки в галузі: народно-інструментального мистецтва 
(А. Боженський, О. Єременко, В. Шафета); конкурсно-фестивального руху (В. Шафета, 
Л. Зіноватная, О. Косіловая, А. Пискач); формування виконавських шкіл (Г. Григор’єв, 
О. Гумен, А. Душний, С. Нефедов); хорового (П. Андрійчук, І. Заболотний, С. Крамська, 
В. Луценко, В. Мудрик, Л. Остапенко, О. Прядко, А. Соколова, Н. Стефіна, М. Фалько) 
та вокального (О. Лубунець, Ма Цзюнь, О. Різник, О. Юрко) мистецтва; музичної пе-
дагогіки (С. Горбенко, В. Григор’єва, Т. Завадська, К. Завалка, О. Лобова, І. Малашев-
ська, О. Мельник, М. Петренко, Р. Прокопенко); хореографії (А. Анасімова, І. Ільєнко, 
А. Максименко, О. Полісадова, І. Рєкіна, Є. Тимошик, О. Філімонова, О. Чаус) та інших 
напрямків.

Інститутом мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова на протязі багатьох років проводить-
ся міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири мистецької 
освіти» [8]. Тематичними напрямками визначено наступні: концептуальні засади сучас-
ної мистецької освіти; професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисцип-
лін: новітні підходи та технології; формування художньої компетентності учнівської 
молоді; взаємодія мистецтв у формуванні і розвитку духовності особистості; теоретич-
ні та методичні засади розвитку мистецької освіти у контексті європейської інтеграції. 
Матеріали конференції друкуються у фаховому збірнику наукових праць «Теорія і ме-
тодика мистецької освіти» НПУ ім. М. Драгоманова [3].

Хочемо звернутися саме до даного видання, яке у галузі митецької педагогіки та 
освіти є провідним фаховим виданням з педагогіки означеного феномену. Для прикла-
ду, Випуск 2 (7) серії 14 «Теорія і методика мистецької освіти» Наукового часопис НПУ 
ім. М. Драгоманова (2005) охоплює три розділи («Актуальні проблеми педагогіки мис-
тецтва», «Науково-методичні засади підготовки вчителя», «Шляхи формування худож-
ньої культури молоді») і висвітлює дослідження цілого грона провідних науковців, здо-
бувачів та педагогів мистецького профілю України (Г. Падалки, О. Щолокової, М. Ткач, 
Г. Ніколаї, С. Горбенка, О. Єременко, Л. Гаврильчак, О. Шевнюк, І. Боднарук, О. Бузо-
вої, Т. Левшенко, А. Душного, О. Плотницької, Ю. Найди, В. Шульгіної, С. Корчевної, 
В. Багрій, І. Власенко, Е. Ізмаїлової, Н. Багрій, В. Новикової та ін.) [3].

У царині нашого дослідження актуальною виступає Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, 
проблеми та перспективи», яка відбулася 20 жовтня 2011 року в Уманському держав-
ному педагогічному університеті ім. П. Тичини [6]. Спрямування торкаються філософ-
ського аспекту, гуманізації й інтеграція в системі мистецької освіти, формування мо-
рально-естетичних цінностей засобами мистецтва, розвитку творчої особистості у про-
цесі викладання дисциплін мистецького циклу, виховного і розвиваючого потенціалу 
художньої діяльності, підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін у контексті 
сучасних освітніх технологій.

Серед провідних науковців-учасників які являються основною рушійною силою 
даного профілю, а їхні наукові сентенції постають чинником формування української 
мистецької освіти варто відзначити докторів – О. Олексюк («Художньо-образна струк-
тура особистості як чинник розуміння мистецького твору») [6, 126–129], О. Отич («Пе-
дагогічні потенціали мистецтва») [6, 139–141], Г. Філіпчук («Мистецтво в контексті 
якісної освіти») [6, 207–209] та кандидатів наук М. Вовк («Фольклористична освіта в 
Україні в умовах гуманізацій них трансформацій») [6, 29–32], В. Гусака («Якісні зміни 
процесу автоматизації музично-ігрових рухів у процесі інструментальної підготовки 
майбутнього вчителя музики») [6, 32–36], А. Душного («Методична модель творчого 
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розвитку студента в класі основного музичного інструмента») [6, 44–48], В. Лабунця 
(«Педагогічні умови реалізації інтегрованих зв’язків інструментально-виконавських 
дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики») [6, 97–100], І. Мариніна 
(«Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя музики – ке-
рівника шкільного народно-інструментального колективу як педагогічна проблема») [6, 
107–110] та ін.

Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Час мистецької освіти» 
11–12 квітня 2013 р. Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. Ско-
вороди стало наступним етапом висвітлення нових пошуків даної сфери. Наукові до-
писи сягають окреслення мистецької освіти у напрямках: теоретико-методологічних 
основ (В. Бутенко, О. Отич, Т. Смирнова, Т. Танько, Г. Ніколаї, М. Кісєль, О. Матвєєва, 
Л. Перетяга, Т. Королева, Є. Бондаренко та ін.); естетичних та етичних засад (Л. Оро-
новська, В. Томашевський, Т. Гомозова, К. Коротич, та ін.); становлення та розвитку 
(М. Дергач, А. Соколова, І. Мартиненко та ін.); видатних постатей (А. Жерздев, А. Лев-
ченко, У. Молчко та ін.); інноваційних технологій (Л. Беземчук, Н. Гончарова та ін.); 
диригентсько-хорового простору (О. Васильєва, І. Коржавих, Н. Четова, Н. Антонець, 
О. Білоусова та ін.); розвитку мистецької освіти у середніх навчальних закладах (А. Ра-
дієвська); актуальних проблем арт-педагогіки (О. Білостоцька, Т. Бившева, В. Тушева 
та ін.); виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (В. Улья-
нова, В. Сідоряк, Н. Барсукова, Т. Музальова та ін.); народно-інструментального ви-
конавства (С. Добров) [7].

Час мистецької світи продовжує збірник праць «Мистецька освіта: історія, теорія, 
технології» ХНПУ ім. Г. Сковороди [2]. У назві збірника скомпоновано напрямки на-
копичення матеріалу збірника, що служить широким спектром різних пошукових те-
чій як регіональних й загальноукраїнських так і закордонних особливостей мистецької 
освітянської ланки. 

І-й розділ «Історії мистецької освіти» висвітлює еволюційні процеси музично-пе-
дагогічної освіти України та Польщі (Г. Ніколаї), музичне навчання в системі шкіль-
ної освіти Сингапуру (К. Вохмяніна), становлення музичної освіти на Харківщи-
ні (Ю. Лошков, О. Васильєва), досвід В. Сухомлинського (А. Соколова), діяльність 
І. Польського (О. Козак) та Я. Полфьорова (В. Кузьмічова), шляхи поступу української 
естрадної пісні (В. Откидач), творчість композиторів Львівщини в жанрі колективного 
народно-інструментального мистецтва (А. Душний, В. Шафета), ансамблеву культуру 
(А. Гладких). 

ІІ-й розділ «Теорія мистецької освіти» окреслює засади педагогічної системи І. Зя-
зюна (О. Отич), інновації (Т. Смирнова), критерії ефективності (О. Матвєєва), педаго-
гічну праксеологію (Є. Проворова) й особливості методичного забезпечення (О. Єре-
менко) мистецької освіти, формування особистості засобами вокально-сценічної 
майстерності (Т. Ткаченко) та технології індивідуально-творчого ресурсу особистості 
(Н. Сегеда), тощо. 

ІІІ-й розділ «Мистецька освіта: технології» аргументує технологічний процес роз-
криття художнього образу музичного твору (І. Щербак), систему інноваційних методів 
(Л. Костенко, Л. Шумська), моделювання неперервної методико-практичної підготовки 
(Л. Беземчук, В. Королевський), сензитивно-вербальні технології (О. Красовська), фор-
мування навичок аранжування музичних творів (І. Мартиненко) й рефлексій як осно-
вного фактору успішного навчання (І. Парфентьєва), підготовку майбутнього вчителя 
музики до роботи з учнями засобами арт-терапії (Л. Беземчук, І. Лтвін) [2].
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Висновки. Таким чином, нами проведено екскурс науково-практичними конфе-
ренціями у напрямку мистецької освіти які проводять навчальні заклади Києва, Сум, 
Умані та Харкова. Визначено основні напрямки компонування збірників праць, які вис-
тупають стержневою основою наукових пошуків та експериментів педагогів-освітян. 
Доведено – мистецька освіта у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення 
постає домінуючим чинником формування національної свідомості, наукової думки та 
освітньо-інформаційного простору для реалізації нововведень крізь призму традицій в 
контексті ХХІ століття.
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК LINGUA FRANCA 
У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

У статті здійснена спроба проаналізувати особливості розвитку англійської мови в епоху 
глобалізації, еволюційні зміни, що зумовлюють появу нових варіантів англійської мови, та функції, 
які вона виконує у суспільному житті. Також ідеться про стрімке поширення англійської мови, 
яке, по праву, вважається одним із головних глобалізаційних викликів. Особлива увага приділяєть-
ся питанням, пов’язаним із варіативністю англійської мови. Водночас, визначаються критерії 
щодо виділення локальних варіантів та Global English, та перспективи їхнього розвитку. 

Ключові слова: глобальна англійська мова, lingua franca, міжкультурна комунікація, міжна-
родна англійська, Englishes, варіанти англійської мови, варіативність.
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ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN THE MODERN WORLD: 
THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК LINGUA FRANCA 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье предпринимается попытка проанализировать особенности развития английского 
языка в эпоху глобализации, эволюционные изменения, которые привели к появлению новых вари-
антов английского языка и его функции в современном обществе. Также говорится о стремитель-
ном распространении, которое по-праву считается одним из главных вызовов глобализации. Осо-
бенное внимание уделяется проблемам языковой вариативности. В то же время, описываются 
критерии выделения локальных вариантов и Global English, и перспективы их развития.

Ключевые слова: глобальный английский, lingua franca, межкультурная комуникация, 
международый английский, Englishes, варианты английского языка, вариативность.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації спостерігається чітка тен-
денція щодо вживання англійської мови як універсальної мови-посередника. На думку 
ряду дослідників, перспективи розвитку Global English визначаються не одним чинни-
ком, а сукупністю факторів та тенденцій. Сучасна англійська мова засвідчена у цілому 
ряді національних та регіональних варіантів, які інколи паралельно функціонують із 
мовами місцевого населення. При цьому, норми носіїв англійської мови поступово втра-
чають свою роль стандарту для користувачів за межами англомовних країн [6, 13–15].

Актуальність дослідження особливостей розвитку англійської мови визначається 
тим, що в епоху такого глобального білінгвізму спілкування англійською мовою є нор-
мою, тоді як дотримання мовних і культурних норм Standard English є необов’язковим, 
оскільки спілкування відбувається переважно за межами англомовних країн. Не втрача-
ють своєї актуальності і питання, пов’язані з варіативністю англійської мови. В усьому 
світі досліджуються різні особливості національних варіантів англійської мови, тери-
торіальних та соціальних діалектів. Однак, досі дискусійними залишаються питання, 
пов’язані зі статусом глобальної англійської мови, а також із природою її стандарту та 
субстандарту.

Аналіз досліджень. Попередні дослідження щодо ролі англійської мови у світі за-
свідчують, що ця роль тлумачиться неоднозначно. 

З одного боку, англійська мова є lingua franca, добровільно прийнята як засіб спіл-
кування у сфері науки, комерції тощо, або як мова-посередник між мовцями у рамках 
однієї нації, де жоден із співрозмовників не є носієм. У середні віки термін lingua franca 
вживався на позначення вузькопрофесійного лексикону торгівлі з обмеженим набором 
слів і словосполучень на основі латині, арабської та італійської мов. З часом lingua 
franca починає застосовуватися для збереження і обміну науковою та політичною ін-
формацією.

Відзначимо, що на різних етапах розвитку людства цю роль виконували різні мови 
(наприклад, грецька, арабська, латинська, французька). Усі вони слугували для акуму-
ляції та передачі інформації у процесі обслуговування контактів різних культур [1, 3 ].

У наші дні термін термина lingua franca застосовується лише щодо єдиної глобаль-
ної мови міжнародного спілкування, якою на цьому етапі розвитку цивілізації є англій-
ська. 

З іншого боку, існує ряд досліджень, в яких існує погляд на англійську мову як між-
народну (English as an international language) [12], світову (World English) [7] та глобаль-
ну (Global English) [5]. Традиційне розуміння англійської мови як міжнародної позначає 
її використання для міжнародного та міжетнічного спілкування. Проте використання 
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англійської мови серед людей різних націй, з різними національними мовами перед-
бачає вживання терміну lingua franca [14, 339]. Результатом такого широкого ужитку є 
те, що англійська мова зазнає впливу як з боку носіїв, так і тих, хто використовує її як 
іноземну.

Мета статті. Мета нашого дослідження полягає у визначенні статусу англійської 
мови як мови міжнаціонального спілкування та огляді проблем регіональної, соціаль-
ної, етнічної та національної варіативності норм в контексті глобалізації. Ці питання, на 
нашу думку, потребують окремого вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Глобальна англійська – це культурна і політична ре-
альність 21 ст. За визначенням ряду дослідників, для досягнення статусу глобальної, 
мова повинна відповідати таким критеріям, як широка географія застосування, значна 
кількість її носіїв як рідної мови, статус державної, офіційної чи регіональної, викорис-
тання як засобу спілкування в таких сферах діяльності, як державне управління, судо-
чинство, засоби масової інформації, освіта та домінуюча роль в іншомовній підготовці 
великої кількості країн [4, 422]. Як наслідок, у сучасній соціолінгвістиці існує сталий 
стереотип щодо ролі англійської мови як глобального вербального «посередника» [3, 
206].

Англійська мова здобула статус глобальної через такі чинники, як активна коло-
нізацію територій, які згодом стають незалежними, але обирають її як державну мову 
(США, Канада, Австралія); традиційне вивчення цієї мови місцевими елітами для роз-
ширення можливостей у колишніх колоніях Великобританії на різних континентах (Ін-
дія, Гонконг, Філіппіни); використання цієї мови офіційними міжнародними організа-
ціями, при цьому штаб-квартира однієї із найвпливовіших з них, ООН, знаходиться в 
Нью-Йорку.

Cвітовий статус англійської мови зумовлений зовнішніми чинниками, які стосують-
ся вагомості та впливовості народу, який є її носієм. До того ж, ці поняття розглядають-
ся у політичному, економічному, технологічному, освітньому та культурному контек-
стах [4, 426]. Саме сукупність цих факторів, притаманних США, як зазначає дослідник 
глобальної англійської Д. Крістал, і зробила її мовою lingua franca. Однак, головним 
чинником є стрімке поширення мови через мережу Інтернет. Враховуючи складний і 
поступовий еволюційний процес, не можна розглядати усі ці чинники як просту суму 
для перетворення англійської мови в контактну мову глобалізованого простору. З усією 
впевненістю, дослідники стверджують про синергетичний ефект складових.

Наприкінці 20 ст. англійська мова все ще розглядалася як моносистема, неподільна 
мова із єдиним серйозним варіантом у Північній Америці (American English). У наші 
дні, вже неможливо стверджувати про існування «англійської мови» як такої, оскільки 
світ зіткнувся із багатьма Englishes [7]. Cамі англійці більше не мають монополії на 
англійську мову. Крім того, вона перестає бути прив’язаною до носіїв мови і починає 
існувати окремо від них, уже не будучи американською чи британською, а дедалі біль-
ше перетворюючись саме на глобальну англійську як явище. Це означає, що англійська 
мова починає функціонувати незалежно і відокремлено від своїх носіїв. Фахівці ствер-
джують, що до англомовного світу належить близько півтора мільярда осіб. Англій-
ською сьогодні розмовляють у три рази більше тих, для кого вона є нерідною [2, 324]. 
У наші дні мова продовжує поширюватися світом, фрагментуючись у багато місцевих 
діалектів, які отримали назву Еnglishes – англійські мови.

Вже стало звичним серед мовознавців представляти усю різноманітність англійської 
мови у вигляді трьох кіл (цей поділ належить японському досліднику Braj Kachru) [9; 10].
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«Іnner circle» – внутрішнє коло – включає переважно носіїв мови таких країн, як 
Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Наприкінці 20 ст. вони ста-
новили 5,5 % населення світу (400 млн. носіїв).

Друге, зовнішнє коло – «outer circle» – охоплює території, де англійська мова ви-
вчається і використовується як друга мова. Сюди належать переважно колишні колонії 
Британської імперії, де англійська мова слугує засобом для комунікації між спільнота-
ми, які розмовляють різними мовами.

За рамками цього кола знаходиться «expanding circle» – коло, яке розширюється і 
охоплює усіх тих, хто вивчає і використовує англійську мову як іноземну. Саме це коло 
представляє території, які з середини 20 ст. зазнали найбільшого зростання. З наведе-
них у чисельних дослідженнях статистичних даних щодо кількості людей, які спілку-
ються англійською мовою, наковці відзначають, що, ті, хто належать до «outer circle» 
та «expanding circle», значно перевищують за своєю чисельністю носіїв мови. За твер-
дженням дослідника Д. Греддола, саме ці дві категорії вирішуватимуть долю англій-
ської мови у майбутньому [6].

Процеси глобального зближення та взаємодії важко уявити без наявності кому-
нікативних засобів, за допомогою яких таке зближення стає реальним. Таким по-
середником у сучасному світі стала англійська мова, засіб спілкування і взаємо-
розуміння між суб’єктами глобалізаційних стосунків у різноманітних сферах. Ан-
глійська мова стала своєрідною lingua franca для бізнесу та новітніх технологій, 
важливим засобом торгівлі, академічних обмінів та електронної комунікації для 
тих, хто не має спільної рідної мови. Англійська перетворилася на засіб доступу 
до знань та їх поширення. Д. Крістал стверджує, якщо узагальнити все те, що було 
зроблено англійськими та американськими вченими, то стане очевидно, що в період 
1750 – 1900 рр. більше половини всіх значних наукових робіт було написано англій-
ською мовою [4, 421].

Англійська мова починає відігравати домінуючу роль в іншомовній підготовці ве-
ликої кількості країн, вона використовується як головний засіб спілкування в таких 
сферах діяльності, як державне управління, судочинство, засоби масової інформації, 
освіта. Ця роль стає такою важливою, що відзначають навіть кілька спроб спростити 
англійську мову, створити таку її форму, яку б легше і швидше могли опанувати інозем-
ці. Серед цих спроб відзначаємо Globish – мову, створену Jean-Paul Nerriere у 2004 році 
із словниковим складом у 1500 слів.

Процеси глобалізації, які розпочалися у 20 ст., стали рушійною силою для дивер-
сифікації англійської мови. Проте, справедливо відзначаємо і зворотній процес, який 
сприяв уподібненню варіантів англійської мови. Завдяки, перш за все, засобам масової 
інформації, мовні риси більш престижних варіантів отримали поширення в інших сус-
пільних колах. На практиці це означало, що англійська мова США потрапляє в британ-
ський та інші регіональні варіанти.

Як наслідок, англійська мова як глобальний вербальний «посередник» який засто-
совується практично у всіх сферах глобалізованих взаємостосунків. Ця функція гло-
бальної англійської у наш час у більшості наукових розвідок сприймається як безза-
перечний факт. 

Визначальною рисою сучасного періоду формування англійської мови є те, що у 
цьому процесі значна роль відводиться представникам другого і третього кіл (за класи-
фікацією Б. Качру) [10]. Саме тому розвиток англійської мови за межами країн-носіїв 
призводить до появи характерних особливостей, які є сталими і свідомо підтримують-
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ся певним колом людей. Відповідно, варіативність в цих умовах може стати окремим 
об’єктом інтерпретації.

У сучасній науковій парадигмі серед основних завдань дослідження Englishes визна-
чаються такі перспективні напрямки, як лінгвістичні та соціокультурні виміри Global 
Englishes, моделі вживання, інтерлінгвальна та інтралінгвальна варіативність. Важли-
вими є також студії щодо вивчення непохитності позиції англійської мови сьогодення, 
функції та прогнозовані сценарії розвитку англійської мови в контексті глобалізації, 
тенденції мовної політики в умовах глобалізованого світу.

Науковці вважають, що кожний новий варіант англійської мови під впливом нового 
культурного оточення знаходить вираження у новій мовній моделі, яка реалізується на 
фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. Така модель повинна мати локаль-
ний характер і характеризувати мовлення не окремих носіїв, а соціуму. Усі інновації 
також набувають рис системності і відображають своєрідність та осрбливість регіо-
нальних варіантів. Вони можуть бути представлені як запозиченнями із мов місцевого 
населення, так і змішаним вживанням структурних елементів англійської та місцевої 
мов, і що найважливіше, вони виконують свою комунікативну функцію лише у цьому 
регіоні. 

Дослідники вирізняють такі локальні варіанти за трьома критеріями, а саме:
1) територіальним – географічна локація; 
2) мовним – риси відмінності від Standard English;
3) культурним – характерні культурні реалії даного регіону [2, 325–327].
Критерії щодо визначення статусу Global English при цьому є досі дискусійними 

питаннями [3, 205]. Lingua franca відрізняється від власне англійської мови, оскільки 
проходить власний шлях розвитку, відмінний від британського чи американського варі-
антів англійської мови. У наш час широке розповсюдження отримують терміни «офф-
шорна», «контактна» або «глобальна англійська» для позначення міжнародної мови, що 
використовується в усному і писемному спілкуванні тими, для кого вона є іноземною.

Користувачі lingua franca є найбільшою групою в світі і значно переважають тих, 
хто використовує англійську як другу мову (імігранти). Англійська є рідною лише для 
кожного четвертого мовця, таким чином, комунікація відбувається переважно між не 
носіями. Поняття ELF, поряд із англійською як рідною мовою потребує системного до-
слідження – як вона використовується, як функціонує, і головне, як навчати цієї мови. 
Процес комунікації англійською мовою – це контакти між особами, роз’єднаними мов-
ним бар’єром та відмінностями культур. Емпіричні дослідження лінгвістичних особли-
востей ELF проводяться на різних рівнях – фонологічному (Jenkins 2000), лексико-гра-
матичному (Seidlhofer 2004) тощо. Укладено корпуси ELF, такі як English as a lingua 
franca in Academic settings (ELFA) corpus (Mauranen 2003) та загальний Vienna-Oxford 
International Corpus of English (VOICE) (Seidlhofer 2004).

Таким чином, ті риси англійської мови, які є надважливими для міжнародного спіл-
кування і порозуміння між співрозмовниками та яких необхідно навчати для правиль-
ного відтворення і сприйняття у наш час відокремлюються від тих, які не призводять 
до непорозуміння і, відповідно, не є важливими для підготовки тих, хто використовує 
англійську мову виключно у міжнародному середовищі. 

Тому в епоху глобалізації доцільно розрізняти англійську мову як носія та хра-
нителя культури народу та мову як засіб, інструмент комунікації. Оволодіння пер-
шою формою дає можливість знайомства з чужою культурою і толерантного сприй-
няття її традицій та звичаїв народу, тоді як другий аспект сприяє організації діалогу 
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культур у світовому мовному просторі [2, 212]. Усвідомлення цих головних момен-
тів допоможе вивільнити цінний час для оволодіння основними комунікативними 
стратегіями. 

Висновки. Англійська мова на хвилі глобалізації підкорила сучасний світ і стала 
основним засобом міжкультурної комунікації. Її поширенню і розповсюдженню сприя-
ло багато факторів, серед яких відзначають домінування двох потужних імперій – бри-
танської та американської, посилення могутності США як світового політичного та еко-
номічного лідера та стрімкий поступ через мережу Інтернет. Ще одна важлива тенден-
ція сучасного світу – це фрагментація англійської мови на місцеві діалекти – Englishes. 
Такі діалекти мають локальний характер і характеризують мовлення не окремих носіїв, 
а соціуму. Для них характерні чисельні інновації, які стають системними і відобража-
ють своєрідність цих регіональних варіантів.

Отже, вже беззаперечним є той факт, що світовий порядок визначатиме глобаль-
на англійська, яка потребує комплесного дослідження. Це сприятиме покращенню як 
процесу викладання ELF, так і порозумінню на міжнаціональних рівнях. Перспективи 
подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні проблеми варіативності на різних 
мовних рівнях, дослідженні національно-культурної специфіки системних норм, як ло-
кальна англійська мова відрізняється від стандартної англійської, а також як саме рідна 
мова мовців впливає на використання граматичних та лексичних структур при спілку-
ванні англійською.
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ОСОБЛИВОСТІ ОКАЗІОНАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ 
У РОМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ

Стаття присвячена аналізу оказіональних одиниць, представлених в українському фентезі. 
Розглянуто семантичні та структурні риси апелятивних та онімічних оказіоналізмів, особливос-
ті їх функціонування у тексті, а також специфіку українського фентезійного жанру літератури. 
Оказіональні одиниці класифіковано шляхом вичленовування спільних сем, серед яких виділяємо 
такі, як расова та соціальна приналежність в групі апелятивів, природа та зовнішність в ан-
тропонімічному комплексі, а також призначення, фізичні якості, живі істоти у топонімічному 
просторі українського фентезі. 

Ключові слова: оказіонім, оказіональний апелятив, семантична домінанта, узуальний/оказіо-
нальний засіб словотворення. 
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THE PECULIARITIES OF THE NONCE WORD-BUILDING 
IN THE UKRAINIAN FANTASY NOVELS

This article is devoted to the analysis of the nonce-words, which are represented in Ukrainian fantasy. 
There are studied semantic and structural characteristics of the appellative units and onyms. Besides, 
there are studied the peculiarities of their functioning in the text and the specifi city of Ukrainian fantasy 
as a literary genre. Nonce-words are classifi ed according to the principle of the extraction of common 
semes. Among them there can be mentioned those ones: racial and social tenancy in the appellative 
group, nature and appearance in the antroponymic complex, purpose, physical traces and living beings 
in the fantastic toponymicon. 

Key words: occasional/nonce onym, occasional/nonce appellative, sematic dominant, usual/
occasional means of word-building.
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ОСОБЕННОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
В РОМАНАХ УКРАИНСКОГО ФЭНТЕЗИ

Статья посвящена анализу окказиональных единиц, представленных в украинском фэнтези. 
Рассмотрены семантические и структурные черты апелятивных и онимических окказионализ-
мов, особенности их функционирования в тексте, а также специфику украинского фэнтези как 
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литературного жанра. Окказиональные единицы классифицированы путем вычленения общих 
сем, среди которых возможно выделить такие, как расовая и социальная принадлежность в 
группе апелятивов, природа и внешность в антропонимическом комплексе, а также назначение, 
физические качества и живые существа в топонимическом пространстве украинского фэнтези.

Ключевые слова: окказиональный оним, окказиональный апелятив, семантическая доминан-
та, узуальный/окказиональный способ словообразования. 

Лит. 5.

Постановка проблеми. Розглядаючи питання, пов’язані з фентезійним жан-
ром літератури, вітчизняні дослідники переважно звертаються до доробків захід-
них письменників, зосереджуючи увагу на канонічному прочитанні фентезі, що 
обмежуюється текстами таких загальновідомих авторів, як Дж. Р. Р. Толкін, Урсула 
ле Гуїн, Дж. К. Ролінг тощо. Твори зазначених письменників по праву вважаються 
зразковими прикладами класичного фентезі, вартими наслідування письменниками 
в усьому світі. Проте протягом свого досить недовгого існування жанр фентезі до-
сить швидко трансформувався та розповсюдився по багатьох країнах світу, набувши 
нових форм, і став невід’ємною частиною сучасної літератури, оскільки саме цей 
жанр дає можливість повною мірою відобразити атмосферу часу. Такий бурхливий 
літературний процес не оминув і українську літературу, оскільки багатовікова укра-
їнська культура створила досить міцне підґрунтя для написання фентезі романів та 
повістей [2].

Аналіз досліджень. Незважаючи на той факт, що українське фентезі набуло роз-
витку значно пізніше порівняно з багатьма іншими країнами, цей жанр досить стрімко 
прогресує та видозмінюється відповідно до так званої «української картини світу». Про 
це свідчать доробки таких письменників, як Г. Л. Олді, Марини та Сергія Дяченків, 
М. Горностаєвої, чиї праці користуються попитом не тільки в Україні, але й мають до-
сить непоганий рейтинг за межами України та були обрані нами для аналізу [5, 131]. 
Таку стрімку популярність українського фентезі можна пояснити не тільки загальним 
інтересом до України в цілому, але й природою самих творів фентезі, які характери-
зуються автентичним характером і жодним чином не наслідують своїх попередників. 
Українське фентезі як літературний експеримент не має аналогів і заслуговує на все-
бічне дослідження, адже українська література на сучасному етапі перебуває у пошуку 
самоідентичності.

Метою статті є аналіз функціональних, структурних та семантичних особливостей 
оказіонального шару лексики, представленому в українському фентезі. 

Виклад основного матеріалу. Як і більшість літературних творів цього жанру, одні-
єю з характерних рис українських текстів є особливий набір певних мовних стилістич-
них засобів – так званих лінгвокультурних «ключів» до створеного автором вторинного 
світу. Серед них провідне місце посідають оказіоналізми – лексичні одиниці, утворені 
письменниками і публіцистами згідно з існуючими у мові словотворчими моделями і 
спожиті лише одного разу в певному творі.

При розгляді оказіоналізмів у жанрі фентезі видається найбільш вмотивованим їх 
поділ на оніми та апелятиви, що розглядатимуться в нашій статті та містять групи ново-
творів з різною семантикою, досліджуваною шляхом компонентного аналізу та аналізу 
контекстуального, спрямованого на інтерпретацію мінімального контексту, контексту 
твору автора, його творчості та аналіз позатекстової інформації.

Хоча й українське фентезі характеризується наявністю невеликої кількості оказіо-
нальних апелятивних одиниць, в їх складі найбільш численним шаром є група оказіо-
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налізмів зі спільною семантичною домінантою расова та соціальна приналежність, 
що входить до корпусу лексем на позначення істот:

1) Більшість оказіональних апелятивів у складі групи на позначення расової та 
соціальної приналежності утворено узуальними засобами, серед яких найбільш по-
ширеним є засіб словоскладання. Переважна частина оказіоналізмів сформовано за 
моделлю N+V, а саме лексема «Сонцеслави», використана у творі М. Горностаєвої для 
позначення одного з народів держави Ельбер. Оказіональна одиниця побудована шля-
хом поєднання основ узуальних українських слів: іменника «сонце» та дієслівної осно-
ви лексеми «славити». Семантика зазначеного новотвору повністю есплікується через 
його внутрішню форму, оскільки сонцеслави були язичницьким народом та, як відомо, 
поклонялися силам природи, серед яких, згідно з язичницькою міфологією, одним з 
найголовніших був бог сонця.

Моделі словоскладання також представлені конструкцією Adj+N. На основі цієї 
моделі утворено оказіональні лексеми «Гостровухі» та «Кругловухі», використані у 
творі «Ельбер» для позначення каст або соціальних прошарків ельберійського сус-
пільства. Так, наприклад, гостровухими вважалася уся знать країни Ельбер, що похо-
дила від богів, відправлених на землю для створення цієї держави та її суспільства. В 
свою чергу, оказіоналізм «кругловухі» функціонує у тексті з метою номінації нижчого 
прошарку суспільства, а саме звичайних людей, не наділених жодними божественни-
ми здібностями. Лексичні одиниці утворено шляхом складання основ прикметників 
«круглий» та «гострий», а також іменникової основи лексеми «вухо», поєднаних за 
допомогою інтерфікса «-о-». Крім того, структура оказіоналізмів граматично усклад-
нена додаванням до фінальної частини слів флективного елементу «-і», що є показ-
ником множини.

Засіб словоскладання також представлений моделлю N+N, на основі якої сформо-
вано такі оказіоналізми, як «Маг-шкідник», «Король-чорнокнижник» тощо. Зазначені 
лексеми походять від українських узуальних іменників та використані у творі Г. Л. Олді 
«Шмагія» для позначення членів магічної спільноти. 

Серед узуальних способів словотворення у цій семантичній групі слід зазначити 
суфіксальний засіб, призначений для творення таких апелятивів на позначення расо-
вої та соціальної приналежності: «Нихоніанці», «Ятрівчани» тощо. Так, оказіоналізм 
«нихоніанці», використаний у творі «Шмагія» для номінації послідовників одного з 
найсильніших магів Нихона Сивочола, утворено шляхом приєднання до антропоніміч-
ної лексеми «Нихон» українського суфіксального форманту «-анц(і)» - продуктивного 
суфіксу, що вживається для формування іменників на позначення осіб за національніс-
тю та територіальною ознакою. Суфікс «-чан(и)» з подібною семантикою функціонує з 
метою формування лексеми «ятрівчани», застосованої для позначення одного з народів 
твору Г. Л. Олді. Причина використання такої лексеми автором для позначення народу є 
не досить зрозумілою, оскільки оказіоналізм, імовірно, походить від українського імен-
ника ятрівка – «дружина чоловікового брата», тому внутрішня форма лише частково 
відображає призначення зазначеного оказіоналізму [4, 660].

Оказіональні засоби є нехарактерним явищем для українського оказіонального 
словотворення, проте в деяких семантичних групах трапляються поодинокі випадки 
їх вживання. Так, наприклад, у зазначеній групі оказіональним засобом десегментації, 
що характеризується відсіканням фінальної частини лексичної одиниці, утворено ока-
зіоналізм «Елли» на позначення одного з народів Ельберу у творі М. Горностаєвої. Лек-
сема, імовірно, походить від узуального слова елліни – «самоназви грецького народу». 
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Трансформована лексема «елл-» граматично ускладнена шляхом додавання кінцевого 
форманту «-и» – маркеру множини. 

Варто зауважити, що для українського фентезі також характерним є використання 
оказіоналізмів на позначення расової та соціальної приналежності з так званою «нульо-
вою» внутрішньою формою, тобто з повністю затемненою семантикою. Серед них слід 
зазначити такі оказіональні утворення: «іштонійці», «хото», «аетонці», «Ватейли» 
тощо. Цей факт, можливо, пояснюється досить невеликим досвідом українських авто-
рів-фантастів в галузі творення вторинних світів, де кожна деталь є важливою «части-
ною механізму» фентезійного світу, формуючою твір жанру фентезі в цілому.

В корпусі онімічних оказіональних одиниць українського фентезі слід виділяти се-
мантичні групи на позначення антропонімів і топонімів, наявність яких є досить харак-
терною особливістю будь-якого фентезійного твору, оскільки письменники-фантасти 
при написанні тексту приділяють увагу створенню географії свого світу та, звичайно, 
персонажам, наділяючи їх певними рисами, тим чи іншим чином відображеними в іме-
нах. 

Антропонімічний простір українського фентезі характеризується наявністю вели-
кою кількості оказіональних власних назв зі спільним семантичним компонентом при-
рода:

1) Більшість оказіональних антропонімів, присутніх у цій семантичній групі, утво-
рено узуальними засобами, серед яких слід зазначити засіб словоскладання. Наприклад, 
оказіоналізми «Вогнедан» та «Горовлад», використані у творі «Ельбер» для номінації 
ельберської знаті, утворено за моделями N+V та N+N. Так, антропонім «Вогнедан» міс-
тить у своєму складі узуальні основи іменника «вогонь» та дієприкметника «даний», 
поєднаних відповідно до правил українського словотвору за допомогою інтерфіксу 
«-е-». Для творення іншого антропоніму, а саме імені князя Чорногори «Горовлада», 
застосовано інтерфікс «-о-» з метою сполучення основ українських іменників «гора» 
та «влада». Узуальне словотворення в корпусі українських антропонімічних лексем 
також характеризується використанням суфіксального засобу, представленого при тво-
ренні таких оказіональних одиниць, як «Світлян» та «Зоряниця». Оказіональні оніми 
походять від іменника «світло» та прикметника «зоряний» відповідно та ускладнені 
додаванням іменникових суфіксів «-ян», що надає слову додаткової конотації «носія 
ознаки», а також суфіксу «-иц(я)» з конотативним відтінком «пестливості». 

Серед оказіональних засобів слід зазначити спосіб онімізації, який є різновидом 
узуального засобу конверсії. Такий спосіб досить часто використовується в україн-
ському фентезі і застосований переважно при творенні оказіональних імен, наприклад, 
«Конвалія», «Вишня», «Роса», «Ясна Гроза», що походять від узуальних апелятивних 
іменників «конвалія», «вишня», «роса», а також лексеми «гроза», поєднаної з при-
кметниковим компонентом «ясна». Крім того, подібним чином на основі узуальних 
апелятивних одиниць утворено також частину прізвищ, наприклад, «Ластівка», «Ду-
бовий» тощо.

2) Поряд з семантичною групою оказіональних слів на позначення «природи» в 
системі авторських одиниць, присутніх в українському фентезі, слід також виділяти 
шар антропонімів зі спільною тематичною домінантою зовнішність. Більшість ока-
зіональних антропонімів утворено узуальними засобами, зокрема шляхом словоскла-
дання, що є досить поширеним засобом при творенні оказіональних лексем у групі 
східнослов’янських мов. Таким чином, наприклад, сформовано прізвище одного з 
персонажів твору Г. Л. Олді «Шмагія» – відомого чарівника, засновника течії «нихоні-
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анців» «(Нихона) Сивочола». Зазначений оказіоналізм сформовано шляхом поєднання 
узуальних основ прикметника «сивий» та іменника «чоло», структура якого ускладнена 
додаванням інтерфіксу «-о-» відповідно до правил українського словотвору.

Топонімікон українського фентезі окреслено досить чітко, про що свідчить наяв-
ність численних топонімічних оказіональних одиниць. Більшість з них належать до се-
мантичної групи з домінантним компонентом призначення:

1) Одиниці в корпусі лексем з семантичною складовою призначення, сформова-
но переважно на основі узуальних словотворчих моделей, таких, як словоскладання та 
суфіксальний спосіб. Так, засобом словоскладання утворено такі оказіональні одиниці 
на позначення місцевостей, як міста: «Данаділ», «Боговлада», водоймища: «Дана-рі-
ка». Зазначені оказіональні топоніми сформовано шляхом поєднання узуальних апе-
лятивних іменникових основ української мови. Крім того, автором використано також 
онімічні компоненти, наприклад, ім’я Дана (ім’я запозичене авторкою з слов’янської 
міфології) – одна з богинь Ельберу або так званих «боговірних», на честь якої названа 
велика кількість географічних об’єктів зазначеної держави.

Шляхом використання суфіксального засобу словотворення було, в свою чергу, 
сформовано оказіональний топонім «Ельбер» – назва країни сонцеславів, створеної 
М. Горностаєвою для позначення вторинного світу її твору з однойменною назвою. 
Семантика новотвору є не досить чіткою, проте, імовірно, зазначений топонім було 
утворено на основі назви реального топонімічного об’єкту – ріки Ельби, що протікає 
на території Німеччини. Авторка частково трансформує зазначену топонімічну лексе-
му, ускладнюючи її додаванням суфіксу іншомовного походження «-ер», використову-
ваного в українській мові для творення іменників. Така трансформація не спричинює 
жодних семантичних змін, проте породжує зміни граматичного характеру, оскільки на-
явність саме цього суфіксу провокує появу нульового закінчення – маркеру приналеж-
ності лексеми до другої відміни іменників чоловічого роду твердої групи. 

Варто також зауважити, що більшість оказіоналізмів, представлених в зазначеній 
семантичній групі, утворено оказіональним засобом «незвичайного» поєднання слів. 
Серед словосполучень такого типу переважна кількість є дво- та трикомпонентними. 
До їх складу входять суто іменникові, а також прикметникові лексичні одиниці. Так, 
оказіональний топонім «Колегіум Волхвування» – школа чаклунів у творі Г. Л. Олді 
«Шмагія», є двокомпонентним іменниковим словосполученням з складовими, семан-
тика яких є непоєднуваною з точки зору узусу. Подібним чином сформовано інший 
топонім «Квартал Казенних Хабарників» – трикомпонентний новотвір з іменниковими 
та прикметниковими лексемами. 

2) Велика кількість топонімів українського фентезі належить до групи оказіональ-
них одиниць з домінуючою семою фізичні якості. Переважна кількість оказіоналізмів 
в цій групі утворено афіксальним засобом, узуальним за своєю природою. Таким чином 
сформовано оказіоналізм на позначення міста у світі М. Горностаєвої «Квітан» – сто-
лиці держави Ельбер, а також назви річки Ляпуня, що функціонує у творі Г. Л. Олді. 
Так, оказіоналізм «Квітан» утворено шляхом приєднання до основи іменника «квіт» 
суфіксу іншомовного походження «-ан», використовуваному в українському словотворі 
для формування іменникових лексем. Така назва, ймовірно, була обрана авторкою неви-
падково, оскільки столиця Ельберу славиться своєю красою та квітучими краєвидами.

Крім того, в складі зазначеної групи зустрічаються поодинокі випадки вживання 
словоскладання. Таким способом утворено, наприклад, топонім «Чорногора» – однієї з 
місцевостей країни Ельбер, похідний від іменника українського походження «гора» та 
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прикметника «чорний», поєднаних інтерфіксом «-о-» згідно з правилами українського 
узуального словотвору. 

Серед оказіональних засобів слід зазначити засіб незвичайного поєднання слів. 
Так, наприклад, денотат іменникового двокомпонентного словосполучення «Бла-
китна зірка» – так звана «планета», з якої походять «боговірні» в творі «Ельбер», 
може бути інтерпретований з позиції кольору, проте значення цієї прикметникової 
лексеми знаходиться у стані семантичного конфлікту по відношенню до змістово-
го наповнення стрижневого компоненту новоутворення, оскільки, з наукової точки 
зору, забарвлення зірок може коливатися лише від білого до світло-жовтого відтін-
ків кольору.

3) В корпусі топонімічної групи українського фентезі також слід виділяти оказіо-
нальні одиниці зі спільною семою живі істоти. Оказіоналізми з цією семою становлять 
словосполучення, утворені шляхом онімізації, наприклад, топонім на позначення го-
ловного палацу Ельберу «Гніздо Драконів». Крім того, частина словосполучень є ока-
зіональними поєднаннями слів, комбінація семантичних прирощень яких повністю су-
перечить узусу. Зазначений спосіб відображено у структурі топоніму «Вовчі Дундуки», 
використаного у творі Г. Л. Олді «Шмагія».

В ході аналізу українських топонімів видається можливим помітити, що більшість 
оказіоналізмів утворено шляхом використання узуальних засобів. Проте невелика кіль-
кість оказіональних лексем сформовано за оказіональними моделями, а також зміша-
ним засобом, що поєднує, як узуальні, так і оказіональні техніки. Наприклад, лексема 
у творі Г. Л. Олді «Тмутаракані» побудована шляхом поєднання способів словоскла-
дання та альтернації. Так, спосіб альтернації використано при творенні першого ком-
поненту складного оказіонального утворення, а саме «Тму-», що є трансформованим 
дериватом лексичної дієслівної одиниці «мутити». Зазначений компонент поєднаний 
з узуальним російським іменником таракан – «тарган» та ускладнений флективним 
компонентом «-і» – маркеру множини.

Слід також зауважити, що частина топонімічних одиниць, як і деякі апелятивні ока-
зіональні лексеми, мають затемнену внутрішню форму, а отже не підлягають інтерпре-
тації. Серед них варто зазначити такі новотвори: «Сіллон», «Глійод», «Мооз», «Белат» 
тощо.

В результаті компонентного аналізу корпусу оказіоналізмів, функціонуючих у дис-
курсі українського фентезі, було виявлено, що більшість лексем складає онімічна лек-
сика, представлена антропонімічними та топонімічними одиницями. Апелятивний шар, 
в свою чергу, також функціонує в творах українського фентезі, проте у досить незна-
чній кількості. Найбільшою за численністю є група новотворів на позначення расової 
та соціальної приналежності. Цей факт можна пояснити тим, що при побудові нової ци-
вілізації письменник-фантаст неодмінно вдається до створення народностей, рас, пле-
мен тощо, що є необхідним компонентом будь-якого вторинного світу. На відміну від 
апелятивного шару лексем структура антропонімічного корпусу оказіональних онімів 
є більш розгалуженою. Тут слід зазначити такі великі семантичні групи, як «природа» 
та «зовнішність». Значну частину оказіонального ономастикону українського фентезі 
також становить шар топонімічних одиниць, які головним чином представлені семами 
«призначення» та «фізичні якості».

Структура оказіональних одиниць в українському фентезійному жанрі літератури 
є переважно узуальною та сформована такими засобами, як словоскладання та суфік-
сальний спосіб. Проте узуальні моделі подекуди ускладнюються оказіональними ком-
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понентами, такими, як альтернація та онімізація. Серед чисто оказіональних засобів 
слід зазначити засіб незвичайного поєднання слів. 

Висновки. Наявність корпусу різнорідних оказіональних лексичних одиниць – 
невід’ємної складової будь-якого твору фентезійного жанру, дає можливість зробити 
висновок, що українське фентезі досить стрімко розвивається. Вихід нових українських 
фентезійних романів на широкий книжковий ринок без сумніву свідчить про розвиток 
в Україні цього жанру. Нехай цей розвиток поки що повільний, він є, а це означає, що 
письменники прагнуть творити в цьому жанрі, а їх доробки викликають неабиякий по-
пит серед читачів. Адже фентезі – це не «чтиво» для відволікання уваги. Це майстер-
но прихована від невтаємничених реальність, яку, використовуючи образи та символи, 
міфи та легенди, автор подає читачеві для розкриття її загадок.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Автор изучает проблему семантической адаптации заимствований из английского языка 
и его американского варианта в немецком языке-реципиенте. Описаны основные принципы 
классификации ее типов. Проанализирован опыт ведущих лингвистов относительно этой 
проблемы. Особое внимание обращено на анализ вопросов, связанных с процессом заимствова-
ния англоязычной лексики немецким языком. Дается обзор основных классификаций семанти-
ческих изменений слов.

Ключевые слова: англицизм, классификация, семантическая адаптация, семантические изме-
нения, семантическая структура, язык-донор, язык-реципиент.
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ABOUT THE CLASSIFICATION OF THE TYPES OF A SEMANTIC 
ANGLICISMS’ ADAPTATION IN THE GERMAN LANGUAGE

The article analyses the problem of semantic adaptation of the English and American borrowings 
in the German recipient language. The main principles of the classifi cation of the types of a semantic 
Anglicisms’ adaptation in German are described. The views of famous linguists on this problem are 
analyzed. Special attention has been devoted to the analysis of the issues concerning the process of 
borrowings from English and the phenomena accompanied. The overview of the main classifi cations of 
semantic changes is given.

Key words: Anglicism, classifi cation, semantic adaptation, semantic changes, semantic structure, 
donor language, recipient language.
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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТИПІВ СЕМАНТИЧНОЇ 
АДАПТАЦІЇ АНГЛІЦИЗМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Автор вивчає проблему семантичної адаптації запозичень з англійської мови та її американ-
ського варіанту в німецькій мові-реципієнті. Окреслено основні принципи класифікації її типів. 
Проаналізовано досвід провідних мовознавців відносно цієї проблеми та проблем, дотичних до неї. 
Особливу увагу звернено на аналіз питань, пов’язаних із процесом запозичування німецькою мовою 
англомовної лексики. Подано огляд основних класифікацій семантичних змін слів.
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Ключові слова: англіцизм, класифікація, семантична адаптація, семантичні зміни, семан-
тична структура, мова-донор, мова-реципієнт.

Літ. 8.

Постановка проблемы и анализ исследований. Изменения в каждом конкретном 
языке, в том числе – и в немецком, происходят постоянно. Это объясняется тем, что язык 
очень тесно связан с жизнью общества, народа, для которого этот язык является родным 
и который пользуется им как основным средством коммуникации. На выразительные 
возможности, заложенные в словарном составе языка, безусловно, влияют перемены в 
социальной, экономической, духовно-идеологической, культурно-исторической жизни 
общества. 

Сегодня на немецкий язык огромное влияние оказывает английский, именно он стал 
основным источником заимствованной лексики, на что обращают внимание многие 
современные лингвисты (Х. Глюк, Х. Х. Мунске, Ч. Фельдеш, Р. Хоберг, Я. Г. Шнай-
дер, Ю. Шпитцмюллер, Л. А. Гончаренко, Е. В. Жабина, М. А. Кузина, Л. Н. Курченко, 
А. Л. Мищенко, А. О. Патрикеева, М. С. Омельченко, О. В. Слабая и др.). 

Диалог культур, внешние импульсы языковых изменений, открытость современ-
ного немецкого общества способствуют интенсификации процесса лексического за-
имствования из английского языка и его американского варианта и обусловливают 
модификации лексикона современного немецкого языка, в частности появление нових 
значений у немецких слов под влиянием английского языка и семантическое развитие 
уже заимствованных англицизмов в процессе их функционирования и становления в 
немецком языке-реципиенте.

Подробное изучение процессов, лежащих в основе изменения значения слова, ана-
лиз лексикографических источников и особенностей реализации значений лексем в 
языке-реципиенте дают возможность проследить за изменениями в лексическом зна-
чении англицизма в современном немецком языке. 

Целью статьи является выявление особенностей семантической адаптации англи-
цизмов в современном немецком языке и описание основных принципов классифика-
ции ее типов.

Объектом данного исследования являются англицизмы, функционирующие в со-
временном немецком языке. Под англицизмами в статье понимаются прямые лексичес-
кие заимствования из английского языка и его американского варианта. 

Изложение основного материала исследования. В ходе проведения исследова-
ния было выявлено, что для семантических структур полисемантичных англицизмов 
в немецком языке характерным является изменение порядка следования значений 
сравнительно с семантическими структурами слов-доноров языка-источника (пере-
структуризация значений). Основное значение англицизма языка-реципиента может 
быть неосновным, или периферийным, значением в семантической структуре англий-
ского слова-донора. И наоборот. Основное значение английского слова может быть 
неосновным в семантической структуре англицизма. Это связано, прежде всего, с тем, 
что немецкий язык заимствует лексические единицы с теми значениями, которых ему 
на данном этапе не хватает, в других же значениях полисемантичного слова языка-
источника потребность может не возникать, таким образом, они теряют свою актуаль-
ность.

При изучении проблемы изменений значений слов мы столкнулись с отсутствием 
четкости в терминологии, неясностью терминов, используемых лингвистами при опи-
сании изменений значений. Для описания семантики слов ученые используют термины: 
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«семантическая структура» (Д. Н. Шмелев, А. А. Уфимцева, Д. И. Дьяков, В. А. Ду-
плийчук, С. А. Песина), «семантический диапазон» (О. С. Ахманова), «семантичес-
кое единство» (Н. А. Шестакова), «семантический объем» (О. Н. Крайняк, М. С. Се-
ливанова), «смысловой объем» (К. В. Тараненко), «смысловой состав» (В. В. Виногра-
дов), «смысловая структура» (А. А. Уфимцева), «система значений» (О. С. Ахманова, 
В. В. Виноградов). 

К тому же, в разных исследованиях возникают несовпадения при использовании 
некоторых терминов, описывающих изменения в значениях слов, таких как расши-
рение, сужение. Иногда лингвисты, говоря о сужении, подразумевают не сужение 
значения за счет появления дополнительной дифференциальной семы или сем, а 
сужение семантической структуры. Если речь идет об уменьшении количества зна-
чений у того или иного слова, то в таком случае следует говорить о сужении семан-
тической структуры (или же объема), а не о сужении значений. Это же касается и 
расширения. 

В основе классификации Г. Пауля лежат изменения в объеме и содержании 
соотнесенных со словами представлений. Он выделяет следующие разновидности се-
мантических изменений: 1) сужение объема и обогащение содержания (специализация 
значения); 2) обеднение содержания, связанное с расширением содержания представ-
ления; 3) перенос названия на основе пространственных, темпоральних или каузальних 
связей; 4) некоторые разновидности изменений значений, не поддающиеся простому 
подведению под один из трех основных классов [6].

Следует отметить, что к переносам Г. Пауль относит все типы метонимии. Но 
при переносе названия на основе каких-либо связей также возможными являются 
и сужение, расширение значений и т.д. Данная классификация не содержит также 
указания на комбинации типов изменений значений. Несмотря на это, на классифи-
кацию Г. Пауля опираются многие исследователи при анализе семантики лексичес-
ких единиц.

В. Вундт классифицировал изменения значений несколько иначе:
1. Регулярные (общие) изменения значения, среди которых следует различать:
а) ассимилятивные (ассоциации между элементами, принадлежащими к одной и 

той же чувственной сфере; речь идет о метафоре);
б) компликативные (восприятие разных чувственных ощущений как родственных; 

речь идет о явлении синестезии); 
в) чувственные (ассоциации между вызывающими чувства объектами и 

субъективными состояниями, включающими эти чувства);
г) ассоциативное уплотнение значения (слово, которое вступает в тесные синтакси-

ческие связи с другим словом, начинает употребляться в своем уточненном значении 
даже без определяющего слова);

2. Единичные (частные) изменения значения (в их основе лежат те же ассоциативные 
связи, но они порождаются не общими, а индивидуальными условиями апперцепции):

а) наименования по частным ассоциациям;
б) частный перенос наименования;
в) метафорические изменения [2, 15–16].
Л. Блумфилд [1, 467–468] выделяет следующие классы изменений в значении: 1) су-

жение; 2) расширение; 3) метафора; 4) метонимия; 5) синекдоха; 6) гипербола (переход 
от более сильного значения к более слабому); 7) литота (переход от более слабого зна-
чения к более сильному); 8) ухудшение значения; 9) улучшение значения.
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Данная классификация не является совершенной по той причине, что она ставит в 
один ряд как механизм изменений значений (метафору, метонимию), так и следствия 
этих изменений (гиперболу, литоту, улучшение, ухудшение значения).

Классификация С. Ульмана охватывает те изменения семантики, которые, по мне-
нию исследователя, могли бы быть универсальными для многих языков [5, 274–285]: 
1) метафора; 2) расширение и сужение значения; 3) табу; сюда же С. Ульман относит 
пейоративные изменения значений.

Х. Пельц в своей монографии «Linguistik: eine Einführung» приводит такие типы 
изменений значений слова: 1) расширение значения; 2) сужение значения; 3) улучшение 
значения; 4) ухудшение значения. 

В своей работе лингвист отмечает также, что, кроме приведенных основных типов 
семантических изменений, существуют также «более сложные случаи, которые нельзя 
типологизировать» [7, 207–208].

А. Штедье [8] также выделяет указанные выше типы изменений значений, добавляя 
к ним еще один тип – смещение значения.

Изложенное выше позволяет убедиться в том, что, во-первых, большинство линг-
вистов при определении типов семантических изменений слов опираются на труд Г. Па-
уля, в свою очередь, дополняя его классификацию, и, во-вторых, фактом является то, 
что классификации семантических изменений у разных языковедов осуществляются на 
разных основаниях. 

Выделяют также следующие типы семантических изменений заимствований: 
1) упрощение семантической структуры (заимствование слова с одним или несколь-
кими значениями при его более широкой полисемии в языке-доноре); 2) усложнение 
семантической структуры (появление нових значений на почве языка-реципиента, в том 
числе и таких, которых заимствованное слово не имело в языке-источнике; 3) сужение 
значения заимствованного слова в результате его специализации; 4) расширение значе-
ния, обусловленное генерализацией соответствующего понятия; 5) изменение значения 
(в языке-реципиенте слово употребляется в значении, которого не имеет соответствую-
щее слово в языке-доноре) [4, 154].

Поскольку явления, описанные выше, зачастую совмещаются (например, упроще-
ние семантической структуры часто сопровождается сужением одного из значений), то 
они, по нашему мнению, должны рассматриваться одновременно, что, на наш взгляд, 
несомненно должно отображаться в классификации. 

Я. Х. Саженина, исследуя вопросы лексикографической интерпретации заимство-
ваний из итальянского языка и их семантического освоения в русском языке, среди 
семантических процессов выделяет (вслед за Д. Н. Шмелевым): 1) расширение круга 
денотатов; 2) сужение круга денотатов; 3) появление новых лексико-семантических ва-
риантов [3]. 

Мы различаем семантические изменения квантитативного и квалитативного характе-
ра. Следует отметить, что распределение семантических изменений на количественные 
и качественные предлагает Т. Р. Димитрова, а также М. С. Селиванова. Среди процес-
сов, отвечающих за изменения в значениях англицизмов, можно выделить следующие: 
1) сужение, расширение, смещение (приводят к сдвигам в значениях); 2) позитивация, 
негативация; 3) метафоризация, метонимизация; 4) комбинации перечисленных выше 
процессов. 

Под квантитативными изменениями (заимствованных слов) следует понимать из-
менения количества значений в семантической структуре англицизмов сравнительно 
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с семантической структурой слов-доноров. При уменьшении количества значений 
англицизма в процессе заимствования и адаптации в языке-реципиенте сравнительно с 
количеством значений слова-донора мы фиксируем сужение семантической структуры 
англицизма. При увеличении количества значений заимствованного слова по сравне-
нию с количеством значений его донора в языке-источнике мы фиксируем расширение 
его семантической структуры. 

К квалитативным изменениям относятся такие типы изменений, как сужение зна-
чения, расширение, смещение значения, позитивация, негативация значения, метафо-
рические и метонимические переносы.

Определение типа адаптации, по нашему мнению, должно происходить соответ-
ственно схеме:

1. Рассмотрение семантической структуры англицизма и ее сопоставление с се-
мантической структурой слова-донора;

2. Рассмотрение семных составов значений обеих лексических единиц и выявление 
отличий / сходств (либо тождеств);

3. Рассмотрение контекстов употреблений англицизма с целью выявления / исклю-
чения приобретения им нового значения (новых значений), имеющегося / не име-
ющегося у слова языка-донора (новые значения могут быть зафиксированными / не 
зафиксированными в словарях);

4. Установление типа изменения в семантической структуре заимствованного сло-
ва и типа изменения в семном наборе.

Выводы и перспективы исследования. Каждое заимствованное слово проходит 
свой эволюционный путь в языке. С вхождением заимствования в систему другого 
языка запускается много механизмов, связанных с самим процессом заимствования. 
Как правило, резко сужается его семантический объем. Каждый заимствованный лек-
сико-семантический вариант с течением времени может изменить свой семный набор 
в языке-реципиенте. 

Семантический объем англицизма со временем может претендовать на будущую 
идентичность с семантическим объемом слова-донора. Подтверждением важной роли 
заимствования в обогащении лексического состава немецкого языка является дальней-
шее расширение его семантики и трансформации значений.

В основу классификации типов семантической адаптации заимствований в языке-
реципиенте должны быть положены семантические изменения квантитативного и квали-
тативного характера (изучению должны быть подвергнуты изменения в семантических 
структурах и семных составах значений заимствований и слов-доноров языка-источника).

Результаты данного исследования могут быть использованы при дальнейшем изуче-
нии процессов семантической адаптации англицизмов как на материале другого отдель-
ного языка, так и в сопоставительно-типологическом аспекте.
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С НАРЕЧИЯМИ И ДЕЕПРИЧАСТИЯМИ ОЦЕНКИ, 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ

В статье рассматривается проблема семантической классификации глаголов, которая 
остается постоянным объектом дискуссий ученых разных лингвистических течений. Автор де-
лает попытку разработать классификацию глаголов, употребляемых в сочетании с наречиями 
оценки / деепричастиями оценки на материале немецкого языка Германии и Австрии. Проана-
лизирован опыт ведущих лингвистов относительно этого вопроса. Произведена семантическая 
классификация глаголов в сочетании с наречиями / деепричастиями оценки, выявленных в не-
мецком и австрийском текстовых материалах. Систематизированы и распределены глагольные 
единицы, употребляемые с указанными лексемами, на 7 лексико-семантических групп.
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The article considers the problem of the semantic verb classifi cation which remains under constant 
attention of scientists of various linguistic trends. The author makes an attempt to develope the verb 
classifi cation used with evaluative adverbs / evaluative participles on the basis of modern German 
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У статті порушується проблема семантичної класифікації дієслів, яка залишається по-
стійним об’єктом дискусій учених різних лінгвістичних течій. Авторка робить спробу розробити 
класифікацію дієслів, вживаних у сполученні з прислівниками оцінки / дієприслівниками оцінки, 
на матеріалі німецької мови Німеччини та Австрії. Проаналізовано досвід провідних лінгвістів 
відносно цього питання. Здійснено семантичну класифікацію дієслів, вживаних з прислівниками 
оцінки / дієприслівниками оцінки, виявлених у німецькому та австрійському текстових матеріа-
лах. Систематизовано та розподілено дієслівні одиниці, вживані з прислівниками оцінки / дієприс-
лівниками оцінки, на 7 семантичних груп.

Ключові слова: дієслово, класифікація, прислівник, оцінка.
Літ. 11.

Постановка проблемы. Актуальность работы определяется необходимостью 
изучения совокупности лексических единиц, в частности глаголов-конституентов, 
употребляемых с оценочными наречиями и деепричастиями в современном немецком 
языке Германии и Австрии. 

Анализ исследований. Хотя глаголы в сочетании с наречиями и деепричастиями 
оценки в германистике не были непосредственно объектом исследований языковедов, 
все же существует широкий спектр публикаций, касающихся проблематики семанти-
ческих классификаций глаголов (Л. Г. Бабенко, Ш. Р. Басыров, Ф. С. Бацевич, Л. М. Ва-
сильев, Л. И. Гришаева, А. П. Загнитко, Г. Г. Сильницкий, Т. Бальмер, Х. Бринкманн, 
Г. Хельбиг, В. Юнг, Х. Клосс и др.). 

Цель статьи. Исходя из того, что современная германистика в настоящее время 
не располагает комплексным исследованием глагольных единиц, сочетающихся с на-
речиями оценки (далее НО) и деепричастиями оценки (далее ДО), представляется 
необходимым осуществить систематизацию и деление указанных языковых единиц на 
семантические группы.

Материалом для исследования послужили примеры глагольно-наречных и глагольно-
деепричастных конструкций из современных немецких и австрийских художественных 
произведений, а также тексты интервью, взятые из современных немецких и австрийских 
журналов. В исследовательский корпус включено около 2000 примеров.

Изложение основного материала. При классификации глагольной лексики в семан-
тическом аспекте обычно используются три принципа: денотативный (или тематичес-
кий), парадигматический та синтагматический. В психолингвистическом эксперименте 
широко применяют также ассоциативный принцип.

При денотативном подходе учитывается прежде всего природное, онтологическое 
членение предметов, признаков, свойств, действий, процессов, событий и состояний, 
отображенных в структуре языка. Это традиционный метод. В составе глагольной лек-
сики уже давно выделяют и изучают такие группы слов, как глаголы движения, глаголы 
речи, чувств, восприятия, мышления, звучания и некоторые другие. Выделение таких 
классов опирается на интуицию говорящих (в частности, на интуицию исследовате-
ля), на их знания о реальной действительности, то есть и на экстралингвистические 
факторы [1, 39–40].

Парадигматические классификации лексики осуществляются путем выделения в 
значениях слов тождественных и дифференциальных компонентов. По этому принципу 
задаются, например, основные классы предикатов с инвариантными значениями дей-
ствий, состояния, свойств и отношений, основные классы глаголов со значениями со-
стояния, действия, процесса и действия-процесса. 
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Синтагматический принцип основывается на учете количества и качества (семанти-
ческого содержания) глагольных валентностей. Глубина таких классификаций зависит 
от порога дробления семантических валентностей предикатов (семантических функций 
их аргументов) [1, 40–41].

В рамках исследования принято решение осуществлять семантическую классифи-
кацию глаголов, употребляющихся в текстовом материале в сочетании с НО / ДО, на 
основании денотативного принципа. 

Сначала рассмотрим известные лингвистике семантические классификации глаго-
лов, после чего дадим собственную классификацию глагольных лексем, употребляю-
щихся с НО / ДО.

Простую, но достаточно признанную в немецком языкознании классификацию раз-
работал ученый Г. Бринкманн [8, 118–124], который разделил все глаголы по тому, что 
происходит, на пять групп:

1) глаголы действия (обозначают прямое влияние на объект) (schreiben, spielen);
2) глаголы процесса (передают изменения состояния людей и предметов) 

(aufwachen, aufgehen, erblühen);
3) глаголы состояния (виражают положения людей и предметов) (liegen, schlafen);
4) глаголы, что обозначают события (vorgehen, zustoßen, aufhören);
5) глаголы, что обозначают явления природы (donnern, regnen, schneien).
Невзирая на то, що этой классификацией достаточно часто пользуются языковеды 

для решения своих исследовательских вопросов, все же, на наш взгляд, она слишком 
обобщенная и малоинформативная и поэтому требует переосмысления.

Сходство в выделении трех основных семантических подклассов глаголов (действия, 
процесса и состояния) наблюдаем и в классификациях В. Юнга [10, 175] и Г. Хельбига 
[4, 69], построенных лишь на семантических принципах, к которым с критикой относится 
Т. Бальмер, высказываясь об этом в своей работе «Deutsche Verben: eine sprachanalytische 
Untersuchung des deutschen Verbwortschatzes». Исследователь считает, что осуществленные 
классификации не охватывают все тонкости значений глаголов [7, 11]. На основании при-
знака ± статичность Г. Хельбиг делит на первом этапе все глаголы на глаголы состояния 
(+статичность) и динамичные глаголы не-состояния (-статичность). Признак ± агенс слу-
жит для деления глаголов не-состояния на глаголы действия (+агенс) и процессуальные 
глаголы (-агенс) [9, 69]. Каждая из этих групп глаголов делится на подгруппы:

1) несоотнесенные глаголы состояния: sein, existieren, es gibt, leben, schlafen и 
другие с семантическими признаками –статичность, - отношение;

2) симметричные глаголы состояния: sich decken, grenzen, gleichen и другие с се-
мантическими признаками –статичность, + отношение, +симметрия и т.д. [9, 67–105].

По мнению авторов пособия «Апроксимативні методи вивчення лексичного складу» 
[4, 55], данная классификация имеет некоторые недостатки. Глаголы arbeiten, spielen 
должны быть объеденены в группу динамического состояния, а глаголы aufschreien и 
brüllen – в группу глаголов звучания.

Заслуживает внимания семантическая дифференциация английских глаголов 
З. Вендлера [11, 143–153]. На основания связи значения глагола (ситуации) ученый 
выделил четыре основных класса: 1) состояния (states) – статичные ситуации; 2) де-
ятельности (activities) – динамичные ситуации; 3) выполнения (accomplishments) – 
динамичные ситуации, которые длятся во времени и которым свойственна природная 
грань; 4) достижения (achievements) – динамичные ситуации, которые находятся в 
мгновенном переходе от одного состояния вещей к другому.
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Полностью соглашаясь с А. П. Загнитко [2, 123], считаем, что классификация З. Венд-
лера стала основанием многих глагольных классификаций других языков, ср. клас-
сификации глагольных лексем В. Н. Русановского, Ю. С. Маслова, Т. В. Булыгиной, 
Е. В. Падучевой.

Под руководством Г. Шумахера группой лингвистов был создан словарь глагольных 
единиц «Verben in Feldern: Valenzwörterbuch und Semantik deutscher Verben». Все 
глаголы объеденены в классы, учитывая ономасиологический критерий – сходство зна-
чений. Словарь охватывает семь макрополей глаголов, среди которых:

1) глаголы общего бытия (Verben der allgemeinen Existenz): sich ereignen, 
geschehen, existieren;

2) глаголы специального бытия (Verben der speziellen Existenz): auftreten, sich 
befi nden;

3) глаголы дифференциации (Verben der Differenz): unterscheiden;
4) глаголы отношения и духовной деятельности (Verben der Relation und des 

geistigen Handelns): behandeln, bedenken;
5) глаголы языкового выражения (Verben des Handlungsspielraums): mitteilen, 

übermitteln, diskutieren;
6) глаголы разворачивания действия (Verben des sprachlichen Ausdrucks): können, 

müssen;
7) глаголы жизненных потребностей (Verben der vitalen Bedürfnisse): besitzen, 

sich ernähren.
Названия макрополей представляют общие понятия, под которые в большинстве 

случаев упорядочено большое количество глаголов. Поля, как правило, делятся еще на 
два-четыре субполя [4, 55].

Данная классификация является, на наш взгляд, достаточно субъективной и слиш-
ком скрупулезной, к тому же деление макрополей на глагольные поля проводится не-
пропорционно, не учтен объем каждого глагольного поля.

Г. Г. Сильницкий разрабатывает подробную классификацию глаголов, выделяя те-
матические классы состояний: материальные (движение, положения, форма, структу-
ра; физическое состояние, физиологическое состояние); нематериальные (психическое, 
социальное, абстрактное); недифференцированные состояния (экзистенциальное, 
количественное, качественное); состояние наличия, оценку (общую, качественную, 
моральную, прагматическую и др.) [6, 7–8]. В коллективной монографии «Корреляци-
онная типология глагольных систем индоевропейских и иноструктурных языков» [3, 
9–10] исследователь отмечает, что тематические характеристики глагольных значений 
непосредственно отображают экстралингвистические особенности процессуальных 
референтов и, таким образом, служат основанием для «тезаурусной» классификации 
глаголов. 

Н. И. Лопатюк [5] в своем исследовании, посвященном изучению структурно-син-
таксических, лексических и функциональных особенностей качественных наречий 
на -ly с позиций когнитивной лингвистики (на материале английской художествен-
ной прозы), выделяет 29 семантических групп глаголов, напр: глаголы невербального 
выражения действия, речи, умственной деятельности, движения, статуальные, социаль-
ного интерсубъектного действия, поиска, положения в пространстве и другие. 

На наш взгляд, данная классификация должна быть сужена и обобщена, поскольку 
некоторые группы глаголов пересекаются, как, например, глаголы движения и глаголы 
поиска, статуальные глаголы и глаголы положения в пространстве. Следует отметить, 
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что мы не видим принципиальных отличий между единицами некоторых семантичес-
ких групп. 

На основании анализа материалов сплошной виборки единиц из художественных 
произведений немецких и австрийских писателей, а также текстов интервью, отобранных 
из периодических изданий Германии и Австрии, учитывая критерии частотности и ва-
риативного набора употребляемых с этими глаголами НО / ДО, сформировалась группа 
глаголов, которая включает 30 лексем-конституентов (отобранных из начального корпу-
са глаголов в количестве 74 единицы, гипотетически способных сочетаться з НО / ДО): 
(sich) anschauen, (sich) ansehen, antworten, arbeiten, betrachten, bleiben, denken, fahren, 
fi nden, fragen, (sich) fühlen, gehen, kennen, kommen, lächeln, lachen, laufen, lesen, liegen, 
machen, reden, rufen, sagen, schlafen, sitzen, spielen, sprechen, stehen, tun, wirken.

Изучив лексическую семантику указанных глаголов-конституентов (30 единиц), 
была осуществлена систематизация данных лексем в следующие лексико-семантичес-
кие группы: 1) глаголы эмоционально-психического состояния: (sich) fühlen, wirken, 
lachen, lächeln, rufen; 2) глаголы мыслительной деятельности: fi nden, denken; 3) глаголы 
интеллектуально-психологического вида деятельности: machen, tun, arbeiten, spielen, 
kennen, lesen; 4) глаголы зрительного восприятия: (sich) ansehen, (sich) anschauen, 
betrachten; 5) глаголы речевой деятельности: sagen, reden, sprechen, fragen, antworten; 
6) глаголы движения: gehen, laufen, fahren, kommen; 7) глаголы состояния покоя: schlafen, 
liegen, sitzen, stehen, bleiben.

Выводы. В результате изучения семантических классификаций и особенностей 
функцинирования глаголов следует отметить в современных трудах появление все 
более разных новых терминов для определения одной и той же лексико-семантичес-
кой группы глаголов. Суммируя изложенное выше, можно сказать, что современное 
языкознание характеризуется как отсутствием единой общепринятой классификации 
глаголов, так и расхождениями в определениях лексико-семантических разрядов гла-
голов. Следует также отметить, что разработанная нами семантическая классификация 
глаголов охватывает лишь те 30 глаголов, которые были отобраны для анализа, с учетом 
частотности и вариативного набора употребляющихся с ними НО / ДО.
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історичних реалій як носіїв національного та часового колориту. На підставі аналізу перекладів 
історичної повісті І. Я. Франка «Захар Беркут» здійснено порівняння особливостей застосування 
перекладацьких прийомів для відтворення історичних реалій.

Ключові слова: історичні реалії, національний та часовий колорит, перекладацькі прийоми.
Літ. 9.

Kateryna PODOROZHNA,
postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Translation from 

German language Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine, Kyiv) pskatharina@bigmir.net

COMPARATIVE ANALYSIS OF RENDERING OF THE UKRAINIAN 
HISTORICAL REALIA INTO GERMAN LANGUAGE IN TRANSLATIONS 
OF THE HISTORICAL NOVEL BY IVAN FRANKO «ZAKHAR BERKUT»

This article deals with the translation techniques used while translating Ukrainian historical 
realia as a medium of the national and temporal color. The article compares the peculiarities of use of 
translation techniques for rendering of historical realia based on the analysis of the historical novel by 
I. Franko «Zakhar Berkut» and its German translations. 

Key words: historical realia, national and temporal color, translation techniques.
Ref. 9.

Екатерина ПОДОРОЖНАЯ,
аспирантка кафедры теории и практики перевода с немецкого языка

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка
(Украина, Киев) pskatharina@bigmir.net

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ВОССОЗДАНИЯ  УКРАИНСКИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ  РЕАЛИЙ  СРЕДСТВАМИ  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА  В 

ПЕРЕВОДАХ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПОВЕСТИ  ИВАНА  ФРАНКО  «ЗАХАР  БЕРКУТ»

В статье исследованы переводческие приемы, примененные при воспроизведении украинских 
исторических реалий как носителей национального и временного колорита. На основании анализа 
переводов исторической повести И.Я. Франко «Захар Беркут» осуществлено сравнение особен-
ностей применения переводческих приемов для воспроизведения исторических реалий.

Ключевые слова: исторические реалии, национальный и временной колорит, переводческие приемы.
Лит. 9.



152   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постановка проблеми. Однією з центральних проблем у перекладознавстві є від-
творення національної своєрідності першотвору, а саме передача національних реалій 
при перекладі вихідного тексту мовою-реципієнтом. Реалії, як одиниці безеквівалент-
ної лексики, при перекладі викликають значні труднощі, оскільки для їх передачі не іс-
нує відповідників, які б разом із специфічною інформацією відображали національний 
колорит, мали б ту саму емоціональну, смислову та стилістичну конотацію, що прита-
манно реаліям в оригінальному тексті.

Аналіз досліджень. Першими науковцями, що започаткували дослідження реалій 
як під призмою лінгвістики, так і перекладу, були А. В. Федоров, Я. І. Рецкер, Г. Д. То-
махін, А. Е. Супрун, Л. С.Бархударов, В. С.Виноградов. В українському перекладознав-
стві вагомий внесок у розробку досліджень лінгвістичної сутності реалій зробили такі 
науковці, як О. Кундзіч, С. Ковганюк, Р. П. Зорівчак. Наукові напрацювання цих та ба-
гатьох інших дослідників реалій не лише не вичерпують питання, а, навпаки, вказують 
на перспективи його подальшого вивчення.

Актуальність теми наукової розвідки, висвітленої в даній статті, зумовлена тим, 
що питання про природу історичних реалій у художніх прозових текстах та засоби, які 
застосовуються для їх передачі, є недостатньо вивченим. Разом з тим переклад худож-
ної літератури є одним із способів комунікації між представниками різних культур та 
збагачення цих культур, а реалії, як носії національного колориту, в свою чергу викону-
ють важливу роль у процесі міжкультурної комунікації.

Таким чином, метою даної статті є порівняльний аналіз перекладацьких прийомів, 
використаних перекладачами Маргою Борк та Сабіною й Олександром Кузьміними при 
перекладі лексичних одиниць на позначення історичних реалій в історичній повісті 
І. Я. Франка «Захар Беркут». Об’єктом нашого дослідження слугують українські істо-
ричні реалії, які зумовлюють труднощі при їх відтворенні німецькою мовою. Предмет 
становлять специфіка та основні способи відтворення українських історичних реалій 
засобами мови перекладу.

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі перекладу збереження на-
ціонально-культурних та історичних особливостей важливо тому, що культурологічний 
та історичний аспекти є складовою не тільки змістової, а й естетичної інформації ори-
гіналу. Це відіграє важливу роль для художнього тексту, оскільки його основною рисою 
є яскраво виражене національне забарвлення змісту та форми, що цілком закономірно 
для літератури як для способу відображення дійсності в образах. Крім того, лексика 
літературного твору є джерелом відомостей про культуру, традиції, історію народу, мо-
вою якого написано твір. Таким чином, особливу значимість набувають реалії, в тому 
числі й історичні, тобто слова, які позначають предмети, поняття та явища, характерні 
лише для певної країни та народу, пов’язані з конкретною історичною епохою.

Розглянувши сутність поняття «реалія», перейдемо до аналізу перекладацьких при-
йомів відтворення реалій. Так, наприклад, Р. П. Зорівчак, знаний філолог та перекла-
дознавець, авторка монографії «Реалія та переклад», займається саме дослідженням 
неперекладного в англомовних перекладах української прози. Практичний інтерес для 
нашого дослідження становить частина праці про способи відтворення реалій, в якій 
виокремлюються дев’ять таких способів: комбінована реномінація, дескриптивна пе-
рифраза, транскрипція (транслітерація), ситуативний відповідник, калькування, гіпе-
ронімічне перейменування (генералізація), транспозиція на конотативному рівні, метод 
уподібнення (синонімічна заміна) та контекстуальне тлумачення реалій [4, 84–150].
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В свою чергу Г. Д. Томахін виокремлює наступні способи перекладу реалій: тран-
скрипція (транслітерація), калькування, описовий чи пояснювальний переклад, при-
близний (наближений) переклад, трансформаційний (контекстуальний) переклад [5, 
31–34]. Так, А. Федоров виділяв чотири основні способи передачі реалій засобами ін-
шої мови: транслітерацію; створення нового слова або словосполучення на основі ре-
ально існуючих у мові елементів, зазначаючи, що в своїй основі це переклад описовий; 
використання слова, подібного за своєю функцією до іншомовної реалії; гіпонімічний 
або узагальнено-приблизний переклад реалій [6, 151].

Болгарські дослідники реалій С. Флахов та С. Флорін виокремлюють такі прийоми 
передачі реалій: транскрипція (транслітерація), введення неологізму, приблизний пе-
реклад, контекстуальний переклад [2, 87–93]. В. Виноградов ділить способи передачі 
реалій на: транскрипцію (транслітерацію), гіпо-гіперонімічний переклад, уподібнення, 
калькування, перифразу.

Проаналізувавши всі можливі точки зору дослідників та способи передачі реалій, 
беремо за основу класифікацію перекладацьких прийомів Р.П. Зорівчак, оскільки ви-
роблена нею класифікація є найповнішою.

У даній статті розглянемо українські історизми, що зустрічаються в тексті історич-
ної повісті І.Я. Франка «Захар Беркут» та в двох різних перекладах цього твору німець-
кою мовою, здійснених німецькою перекладачкою Маргою Борк з російської мови, а 
також переклад оригінального твору Сабіни та Олександра Кузьмінів.

За часи тривалого панування радянської влади в Україні національна культура, мова 
та література зазнавала серйозних утисків, жорстоко придушувався їх розвиток. До того 
ж радянська цензура в більшості випадків не допускала українські книги до друку, тому 
вони видавалися в країнах Західної Європи, існуючі україномовні твори перекладалися 
російською і тільки в такому вигляді з часом були доступні для ширшого загалу чи-
тачів, здійснювалися переклади українських творів за посередництва російської мови. 
Цим і пояснюється той факт, що здійснений у 1955 році переклад «Захара Беркута» 
М. Борк «Sturm im Tuchla-Tal» було зроблено з російської мови. В свою чергу переклад 
С. та О. Кузьмінів «Sachar Berkut» з оригінального тексту було здійснено в 1982 році. 
Тож розглянемо основні перекладацькі прийоми відтворення українських історичних 
реалій на прикладі двох вищезазначених перекладів більш детально та визначимо їх 
особливості, недоліки та переваги кожного з них.

В обох випадках перекладачі доволі часто вдаються до транскрипції та транслі-
терації. Як слушно зазначає Р.П. Зорівчак, «єдиний різновид реалій, який неминуче 
треба подавати в національній подобі, – це антропоніми та топоніми» [4, 98].

В текстах перекладів зустрічаємо (Кузьміни / Борк): Мирослава – Myroslawa /
Miroslawa; Данило Романович – Danylo Romanowytsch / Daniel Romanowitsch; Тугар Вовк 
– Tuhar Wowk / Tugar Wolk; Стрий – Stry; Опір – Opir/Opor; Галич – Halytsch / Halitsch.

З вищезазначених прикладів чітко видно різницю передачі топонімів та антро-
понімів, оскільки їх передача здійснювалася з різних мов, але, крім того, зупинимо-
ся на випадках передачі антропоніма Tugar Wolk, який доречніше було б подати як 
Tuhar Wolk, зважаючи на той факт, що передача здійснювалася з російської мови. А 
також звернемо увагу на антропонім Данило Романович, який було транслітеровано 
С. та О. Кузьміними, а от М. Борк вдалася до перекладу цього антропоніму, оскіль-
ки деякі антропоніми мають свої постійні еквіваленти у мові оригіналу, тому саме 
вони використовуються у перекладі (це, головним чином, історичні імена князів, 
царів, принців). 
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Той самий коментар можна дати з приводу відтворення топоніма Галичина (Кузьмі-
ни / Борк) – Halychyna / Galizia.

Таким чином, М. Борк зробила ці антропоніми та топоніми більш сприйнятливими 
для іноземного читача, тоді як С. та О.Кузьміни, транскрибувавши їх, зберегли їх націо-
нальне звучання та забарвлення. Транскрипція сприяє перенесенню читача в атмосферу 
іншої мови, а не перекладає лексику з однієї мови іншою.

Крім того, в текстах перекладів зустрічаються такі транскрипції/ транслітерації, як: 
воєводи – Woiwoden, бояри - Bojaren, мужик -Mushik. 

Наступним перекладацьким прийомом є гіперонімічне перейменування – досить 
поширений метод відтворення реалій, основу якого становлять лексичні трансформації, 
категоризація денотата, генералізація, визначення частини і цілого. Так, наприклад, в 
тексті ми знайшли лише один гіперонім: «На копу скликають – на раду громадську,- 
сказав Максим»[7, 36]. Man ruft Leute zur Versammlung, zum Gemeinderat [9, 40]. Реалія 
«копа» (збори сільської громади для розв’язування судових або громадських справ) пе-
рекладена гіперонімом «Versammlung», що вміщує значно ширше поняття, яке все ж не 
містить у собі сему слова «копа».

У своїх роботах перекладачі також вдаються до прийому дескриптивної периф-
рази, як, наприклад: копний майдан – Platz für die Gemeindeversammlung, мужик – ein 
einfacher Bauer; gemeiner Mann; виборний – Vertreter zum Gemeinderat .

Зрідка зустрічається і прийом комбінованої реномінації, як, наприклад: Rote Rus 
(Halychyna) [8], тоді як М. Борк замість топоніму-реалії Червона Русь вживала слово 
Galizia [9].

Цей же топонім Червона Русь – Rote Rus можна навести і як приклад калькуван-
ня, яке, як перекладацький прийом, також зустрічається в обох перекладах. Крім цього 
прикладами кальки є: холопський суд – Knechtsgericht, Bauerngericht, копне знамено – 
Gemeindefahne, копний майдан – Versammlungsplatz. 

Говорячи про контекстуальний переклад, слід навести наступні приклади: в тексті 
часто зустрічаються такі історичні реалії як «холоп» та «смерд». Для кращого розу-
міння значення цих слів наведемо коротеньку довідку із словника-довідника україн-
ської мови: смерд – у Давній Русі – вільний селянин-хлібороб, який входив у селян-
ську общину і сплачував данину князеві; мав зброю і входив до війська [3, 553]. Холо́п 
(ж. холо́пка) – у Київській Русі – підневільна особа, близька за суспільним становищем 
до раба; пізніше – двірський слуга, кріпак [3, 621]. 

На позначення лексеми «холоп/и» перекладачі використовують наступне: Knechte, 
Hörige; Sklawenpack, niedrige Leute. А на позначення лексеми «смерд/и» – Gesindel, 
Knechte, Bauern; niedrige Leute, Bauerngesindel, Sklaven, Niedriggeborene.

Вводячи в текст таку кількість ситуативних відповідників, перекладачі мали на меті 
урізноманітнити у перекладі одні й ті ж реалії оригіналу, щоб усебічно охарактеризува-
ти її, не переобтяжуючи читача одноманітністю. 

Прикладом контекстуального розтлумачення знову виступатиме топонім Червона 
Русь – die Rote Rus (ein historisches Gebiet, ein Teil der Alten Rus, später Galizien genannt). 

Метод уподібнення, або субституції, який входить до класифікації методів, запропо-
нованої Р.П.Зорівчак, полягає у відтворенні семантико-стилістичних функцій реалії мо-
ви-джерела іншомовним аналогом-реалією мови-перекладу. У повісті «Захар Беркут» 
не виявлено реалій, які були б перекладені методом уподібнення, бо останній взагалі 
застосовується досить рідко, як зазначає Р. П. Зорівчак, і ми мали змогу в цьому пере-
конатися. 
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На завершення вважаємо за потрібне звернути увагу на назву в перекладі, нагада-
ємо, що в С. та О. Кузьмінів вона звучить як «Sachar Berkut», а в М. Борк – «Sturm im 
Tuchla-Tal». Якщо в першому випадку все зрозуміло, то важко пояснити, чому М. Борк 
не стала зберігати оригінальної назви твору, а змінила її. Можливо, це було зроблено 
для більшої передачі змісту твору в назві, аби зацікавити читача. 

Висновки. Порівнюючи вищезазначені переклади, ми дійшли висновку, що М. Борк 
дотримувалася стратегії «одомашнення» перекладу, тобто робила все можливе, аби 
зробити текст більш прийнятним для німецькомовного читача, використовуючи значну 
кількість перекладацьких коментарів-пояснень у зносках, тоді як С. та О. Кузьміни до-
тримувалися стратегії «відчуження» перекладу, намагаючись максимально зберегти на-
ціональне забарвлення і звучання українських реалій.

Проаналізувавши способи передачі реалій у повісті «Захар Беркут» німецькою мо-
вою, можна зробити висновки щодо композиційної заданості реалій у художній тканині 
першотвору і місця їх у перекладі. Реалії в творі, в основному, відіграють роль художніх 
деталей і є його невід’ємними компонентами, що активно функціонують у сюжеті, ство-
рюючи тим самим яскравість і образність національної специфіки.

В результаті нашого дослідження, проведеного на матеріалі історичної повісті 
І. Я. Франка «Захар Беркут» та двох перекладів німецькою мовою, здійснених Маргою 
Борк та Сабіною й Олександром Кузьміним, було проаналізовано 35 лексичних оди-
ниць на позначення історичних реалій та способи їх відтворення. Перекладачі засто-
совують прийом транскодування (транскрипції та транслітерації) у 20 випадках (55%), 
дескриптивної перифрази – 8 (23%), уподібнення – 5 (14%), гіперонімічного перейме-
нування – 3 (8%). В перекладах М. Борк переважає комбінована реномінація (43%), 
а саме транскрипція разом з дескриптивною перифразою, гіперонімічний переклад 
(18%), дескриптивна перифраза (14%), а також калькування (10%) і транскрибування 
(15%). В перекладах С. та О. Кузьміних найчастіше використовується транскрибування 
(52% застосувань), не так чітко, але також домінує прийом дескриптивної перифрази 
(17%), а також контекстуальний переклад (11%), гіперонімічне перейменування (10%) 
та калькування (10%).
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ГРАМАТИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
ФОРМ ТА ПОХІДНИХ ДІЄСЛОВАὙΦΊΣΤΗΜΙ 
В ПАТРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ IV СТОЛІТТЯ

 
Статтю присвячено граматико-семантичним особливостям перекладу давньогрецького ді-

єслова «ὑφίστημι» як основного термінотворчого засобу давньогрецької тринітарної термінології 
IV століття. Граматико-семантичний аналіз є основою для ґрунтовного аспектного зіставного 
аналізу перекладу тринітарної термінології, використовуваної в тих самих текстах, але різни-
ми мовами. Аналіз уживання дієслів «ὑφίστημι», «ἐίμι», «ὑπάρχω» лексико-семантичного поля «ре-
альності існування» проілюстрував вплив їхніх конотативних значень на процес термінологізації 
тринітарного терміна «ὑπόστασις».

Ключові слова: граматико-семантичні особливості, конфесійний переклад, дієслово 
«ὑφίστημι», давньогрецькі тринітарні терміни, лексико-семантичне поле «реальності існування».
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FORMS AND DERIVATIVES OF THE VERB ὙΦΊΣΤΗΜΙ IN PATRISTIC 

TEXTS OF THE 4TH CENTURY 

The article is dedicated to grammar-semantic peculiarities of translation of the verb »ὑφίστημι» as a 
core formation unit of the 4th century Ancient Greek Trinitarian terminology. Grammar-semantic analysis is 
the basis for a thorough comparative analysis of the translation aspect Trinitarian terminology used in the 
same text, but different languages. Analysis of the usage of the verbs «ὑφίστημι», «ἐίμι», «ὑπάρχω» proves the 
infl uence of their connotative meanings on the terminologization process of the Trinitarian term «ὑπόστασις».

Ключові слова: grammar-semantic peculiarities, confessional translation, verb «ὑφίστημι», Ancient 
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ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА ФОРМ И ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛА ὙΦΊΣΤΗΜΙ В 

ПАТРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ IV ВЕКА 

Статья посвящена изучению грамматико-семантических особенностей перевода древнегре-
ческого глагола «ὑφίστημι» в качестве основного терминотворческого средства древнегреческой 
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троичной (тринитарной) терминологии IV века. Грамматико-семантический анализ есть осно-
вой аспектного сопоставительного анализа перевода троичной (тринитарной) терминологии, 
использованной в одних и тех же текстах, но разными языками. Анализ употребления глаголов 
«ὑφίστημι», «ἐίμι», «ὑπάρχω» лексико-семантического поля «реальности существования» проил-
люстрировал влияние их коннотативных значений на процес терминологизации тринитарного 
термина «ὑπόστασις».

Ключевые слова: грамматико-семантические особенности, конфессиональный перевод, гла-
гол «ὑφίστημι», древнегреческие тринитарные термины, лексико-семантическое поле «реальнос-
ти существования».

Лит. 25.

Постановка проблеми. Граматико-семантичний рівень у перекладі має основний 
характер. Без урахування морфологічного та синтаксичного розгляду (на рівні слово-
сполучень), їхній аналіз на словотвірному, лексико-семантичному, інформаційному, тер-
мінологічному та конфесійному рівнях [1] слід вважати неповним. Поєднання мовних 
та позамовних аспектів оригіналу повинно бути враховано перекладачем та відтворено 
у тексті перекладу. Враховуємо також що, у мові оригіналу закодовано картину давньо-
грецького християнізованого світу на рівні мовних історико-богословських реалій [1; 5; 
6]. Тринітарні терміни і є саме тими історичними реаліями, які мають свій особливий 
словотвірний розвиток та історико-богословський процес становлення. Та неможливо 
виконати цілісний аналіз уживання та перекладу форм та похідних давньогрецького ді-
єслова «ὑφίστημι» без здійснення граматико-семантичного аналізу оригінальних форм 
та усіх їхніх перекладних відповідників сучасними мовами. 

Співвідношення граматичних систем мов оригіналу і перекладу є важливим склад-
ником аналізу тексту оригіналу та перекладних текстів. Зрозуміло, що типові граматич-
ні трансформації у мовах перекладу цих текстів не завжди спричинені співвідношен-
ням граматичних систем мов. Це також стосується термінології у текстах конфесійного 
стилю, віддалених у часі. 

Відомо, що такі види граматичних трансформацій як додавання та вилучення грама-
тичних елементів, перестановки граматичних елементів, заміни частин мови та син-
таксичних функцій, об’єднання речень та поділ складних речень тощо [3; 14; 25] мають 
місце через відсутність необхідних лексико-граматичних відповідників у мові перекла-
ду. Граматичні перекладні відповідники у перекладі тринітарних термінів уживаються 
часто. Та через неспівпадіння часових форм давньогрецької та англійської чи давньо-
грецької та української мов (давньогрецький аорист не має граматичних відповідників 
у сучасних мовах), перекладачеві доводиться вдаватися до граматичних трансформацій.

Те саме стосується відтворення давньогрецького медіопасивного стану. Брак відпо-
відників у мові перекладу та відмінність її мовної системи від мови оригіналу спричи-
няє допущення численних помилок перекладача на граматичному та лексико-семантич-
ному рівнях перекладу.

Теоретики з граматики давньогрецької мови докладно описують морфологічно-син-
таксичні особливості давньогрецьких дієслів першої та другої дієвідмін. Наскрізною 
проблемою є передача перехідності дієслівних форм першотвору з дотриманням від-
повідної граматичної форми мовою перекладу. Саме неперехідне значення дієслівних 
форм давньогрецького дієслова «ὑφίστημι» має вплив на творення термінологічного 
значення віддієслівного іменника «ὑπόστασις»[19; 20; 21].

Аналіз досліджень. Українську релігійну термінологію та її переклад у різних 
аспектах досліджували Г. В. Баран (віршована молитва) [2], С. В. Бібла (церковна 
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термінологія) [4], Г. В. Наконечна [12; 13], В. В. Німчук (біблійна термінологія) [15], 
Ю. С. Осінчук (богослужбово-обрядова лексика), Н. В. Пуряєва (церковно-обрядова 
термінологія) [18], Ю. О. Чернишова (переклад сучасних італійських релігійних тек-
стів); концепти конфесійного стилю вивчали Т. П. Вільчинська, Г. Т. Кузь, П. В. Маць-
ків, Н. О. Мех, М. В. Скаб (богословська термінологія); проблеми перекладу, номінації, 
систематизації та усталення українських релігійних термінів досліджували С. М. Білик 
(релігійно-філософська термінологія Григорія Богослова), І. В. Грималовський (хрис-
тиянсько-релігійна термінологія) [7], Л. А. Закреницька (англійська богословсько-хрис-
тиянська терміносистема), Є. Г.Жерновей (релігійна термінологія на матеріалі сучасної 
французької мови) [8]; церковнослов’янізми в українській мові вивчали В. Б. Задорож-
ний, М. Лесів, Т. В. Новікова; вплив конфесійного стилю на художню літературу роз-
глядали С. С. Аверинцев, О. І. Білецький, О. Ю. Курганова, Н. М. Сологуб. Цінними для 
цього дослідження є також праці Ю. Найди [22], Т. Некряч та Ю. Чалої, Г.Наконечної 
[12; 13].

Для здійснення морфологічного аналізу перекладу дієслова ὑφίστημι у текстах дав-
ньогрецької догматичної християнської літератури середини четвертого сторіччя ми 
послуговуємося доробком російських учених А. Ч. Козаржевского [11] Ε. В. Черного, 
М. Н. Славятинської, української ученої Л. Л. Звонської-Денисюк [9; 10], західноєвро-
пейських учених Р. Функа (Robert W.Funk), Р. Кюнера (R.Kühner) та Б. Герта (B. Gerth), 
Ґ. Горрока (G. Horrocks, Ф. Монтани (F. Montana) [21], а також доробком Юджин Найди 
[22]. 

Мета статті: з’ясувати причини неадекватностей перекладу давньогрецької три-
нітарної термінології середини IV століття у сучасних перекладних текстах різними 
мовами за результатами граматико-семантичного аналізу перекладу форм та похідних 
дієслова «ὑφίστημι».

Виклад основного матеріалу. Опрацьовано 64 перекладні тексти загальним обся-
гом 1719 сторінок, що складає близько 700 тисяч слововживань і проаналізовано 384 
перекладні відповідники форм та похідних давньогрецького дієслова «ὑφίστημι» [23; 
24]. Відповідно до цих кількісних підрахунків уживання, зафіксовано 34 оригінальних 
форми дієслова «ὑφίστημι» на матеріалі досліджуваних текстів. Автори першотворів 
уживають такі 17 граматичних дієслівних форм ὑφίστημι: ὑποστῆναι (Aor. II, Inf. Аct.), 
ὑφεστώσας (Part. perf., f, N. Pl. (атематичний), Аctivi), ὑφεστώτων (Part. perf., f, G.Pl. (ате-
матичний), Аctivi), ὑφεστῶτα (Part. perf., f, N. S. (атематичний), Аctivi), ὑφεστῶς (Part. 
Perf., m, N., S. (атематичний), Аctivi), ὑπέστη (Aor. II, 3 P. Ind., Аctivi), ὑφίστασθαι (Praes., 
M-P., Inf.), ὑποστήσαντα (Part., Aor. I., activi, N.,S. (n/m)), συνὑποστήσαντος (Part., Aor. I, 
activi, G., S. (n/m)), ἀνυπόστατα (Part. (субстантивований), Pl., n), ὑφέστῶσαν (Perf activi, 
S.,f, Acc. (сильний)), ἀνυπόστατου (Adj., m, G., S. ), ὑφεστηκός (Part. Perf., n, S., Activi), 
ἀνυπόστατος (Adj., m, N.,S.), ὑφιστάμενα (Part.praes.,Pl.,N.,M.-P.), ὑφίσταται (Praes. Ind., 3 
P. S., M.-P.), ὑποστήσεται (Fut. ind., 3 P.S., M.-P.) [16].

Найбільш уживаними виявились дві форми дієслова: форма ὑπέστη (Aor. II, 3 
P. Ind., Аctivi) та форма: ὑφεστῶτα (Part.perf., f, N. S.(атематичний), Аctivi)/ ὑφεστῶς (Part. 
Perf., m, N., S. (атематичний), Аctivi). Усі інші вказані граматичні форми ужито 1-2 рази, 
здебільшого у працях св. Афанасія Олександрійського та у листі Василія Анкірського і 
Григорія Лаодікійського.

Форму ‘υπέστη ужито – 9,3 % з усіх уживаних дієслівних та віддієслівних форм 
ὑφίστημι. Нами зафіксовано такі її відповідники українською як: 1) зʼявився; 2) стався; 
3) створений; 4) став; 5) сталися (вони); 6) сталося; 7) створитися; 8) існує (2 рази). 
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Оскільки у сучасній українській мові у системі дієслівних часових форм немає аориста, 
перекладачі вдалися до прийомів граматичних трансформацій (здебільшого – до грама-
тичної заміни: Aor. II, 3 P. Ind., Аctivi –› форми зворотного дієслова ставатися мину-
лого часу доконаного виду стався / сталося / став /сталися), зберігаючи смислове на-
повнення цієї давньогрецької форми – «доконаність та одноразовість» дії у минулому.

Два випадки відтворення форми ὑπέστη формою теперішнього часу «існує» (від ді-
єслова «існувати») свідчать про нетрадиційне використання аориста та про лексико-
граматичну заміну у перекладі.

Помітно уживаними є дієприкметникові перфектні форми – загальний відсоток їх-
ньої продуктивності складає 13,3%. Ці всі форми ужито у термінологічному значенні, 
здебільшого у працях св. Афанасія Олександрійського та у листі Василія Анкірського і 
Григорія Лаодікійського [23; 24].

У першому випадку дієслівну форму ὑπέστη ужито у значенні «існувати, бути, 
з’являтися, отримувати буття». Перекладацьку заміну форми аориста ὑπέστη –› на 
форму минулого час зворотнього дієслова «з’являтися» виправдано відсутністю аорис-
та у мові перекладу та лексико-синтаксичними зв’язками оригіналу на рівні словосполу-
чення та речення, а саме формою Impefecti indicativi дієслова εἰμί – заперечною формою 
«oÙk Ãn», ужитою у синонімічному значенні до дієслова ὑφίστημι. Те, що відповідник 
українською є адекватним, підтверджено уживанням давньогрецького дієслова γίγνομαι 
(«ставатися, поставити, народжуватися» [10, 555; 19]; «рождаться, делаться, про-
исходить, случаться, становиться, быть» [11, 227; 19]) у ролі уточнення два рази по-
ряд з уживанням дієслівних форм «ὑπέστη» та «Ãn» дієслівної форми Perfecti Indicativi 
3 P. S. «γέγονε(ν)» – два рази у значенні «одержувати буття». У перекладі українською 
мовою виявляємо відповідник «одержав буття / одержав це, тобто буття». Слід зна-
ти, що у давньогрецькій мові, паралельно з формами дієслова «γίγνομαι» було в ужитку 
дієслово «γεννάω» («народжувати» [10,554]; «рождать, производить» [11, 227]), що 
уживалося власне у значенні «фізіологічного народження», тоді як «γίγνομαι» більше 
співвідносилося зі значеннями «походити, ставати і т. д.». Уживання форм дієслова 
«γίγνομαι» поряд із формами дієслів «εἰμί» та «ὑφίστημι» не є випадковим, але слугує 
лексико-семантичним зв’язком для інтенсифікації конотативного значення «реальнос-
ті» у дієслів-синонімів «εἰμί» та «ὑφίστημι». У цьому уривку, як засвідчує контекст, не 
розмежована синонімія дієслів «εἰμί» та «ὑφίστημι». Ці дієслова ужито як паралельні та 
взаємозамінні форми [19].

У перекладі італійською мовою дієслівну форму ὑπέστη відтворено граматичною 
конструкцією дієслово+прийменник+артикль+іменник «è venuto all’esistenza». Цей від-
повідник є синтаксичною трансформацією. Дві дієслівні форми ὑπέστη та γέγονεν від-
творено відповідником «è venuto all’esistenza». Пасивна форма теперішнього часу не-
правильного дієслова «venire» передає частково семантику російського дієслова «про-
исходить» [11]. Щодо прийому перекладу італійською, маємо приклад синтаксичної 
трансформації – заміни двох дієслівних форм у конструцію дієслово+прийменник+ар
тикль+іменник, у якій головне смислове навантаження передано іменнику «esistenza» 
(«існування»).

У другому випадку аористову форму «ὑπέστη» відтворено як «стався» – дієсловом 
3 ос. однини, минулого часу доконаного виду [16]. Інші випадки відтворення форми 
«ὑπέστη», подібні між собою за прийомом перекладу – це випадок п’ятий: «(вони) ста-
лися» та випадок шість: «сталося». Спостерігається трансформація за наступною схе-
мою: «ὑπέστη» –›минулий час доконаного виду однини / множини 3. особа. Першою 
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заміною, яка спостерігається є заміна аористу на минулий час. Другою заміною є актив-
ний стан аористової форми на форму зворотного дієслова. Неперехідність аористової 
форми збереглася у формі зворотного дієслова «ставатися».

У перекладі англійською вжито форму Present Perfect дієслова «to subsist», яка є 
калькою дієслова «ὑφίστημι». Має місце також граматична трансформація за принци-
пом заміни аористової форми на форму перфекта і граматична заміна простої дієслівної 
форми на складну двокомпонентну – допоміжне дієслово «to have» у present indefi nite + 
past participlе смислового дієслова «to subsist». Зміст форми давньогрецького дієслова 
відтворено у повній мірі. П’ятий випадок є аналогічним у відтворенні. Лексичним від-
повідником форми дієслова «ὑπέστη» є дієслівна форма «to subsist». Прийом перекладу 
– калькування. Щодо грамачної заміни – спостерігається схема аорист –› заперечувана 
форма минулого часу «did not subsist». Шостий випадок перекладу форми «ὑπέστη» як 
«сталося» в українському перекладі не відрізняється від п’ятого прикладу. Переклад 
англійською мовою є аналогічним до попереднього за прийомом перекладу. Це кальку-
вання. Ідентичним є уживання часової форми у мові перекладу – рast indefi nite. 

У п’ятому випадку уживані відповідники італійською мовою відтворено як «poté 
esistere» – Рassato Remoto Indicativo Attivo модального дієслова «potere» + форма ін-
фінітива дієслова «esistere», що дозволяє висновувати про чергове граматичне пере-
творення – граматичну заміну простої дієслівної форми на складну. Щодо семантики 
італійського відповідника «esistere», має місце лексична синонімічна заміна в межах 
дієслів «існування, становлення» одного лексико-семантичного поля. 

У третьому випадку відтворення давньогрецького дієслова як «створений» спосте-
рігаємо перекладацьку трансформацію відповідно до схеми аорист –› дієприкметник. 
Лексичний відповідник «створений» не відповідає оригіналу, оскільки несе інше смис-
лове навантаження, а саме – це коннотативність «створеного», а, отже, «не Божествен-
ної природи». Адекватним відповідником могло би бути будь яка похідна віддієслівна 
форма на зразок таких форм, як «існуючий, перебуваючий і т.д.». У перекладі англій-
ською мовою зафіксовано відповідник «was made to subsist», що свідчить про граматич-
ну трансформацію: дієслово «to make» у формі past іndefi nite passive voice+infi nitive «to 
subsist». Ця граматична трансформація – це заміна простої дієслівної форми на склад-
ну. Активний стан замінено пасивним. Лексично розширено давньогрецький оригінал. 
Смислове дієслово «to subsist» є лексичною калькою дієслова «ὑφίστημι» [16].

Четвертий приклад перекладу дієслівної форми «ὑπέστη» як «став» максималь-
но передає значення «неперехідності». У перекладі англійською мовою зафіксова-
но відповідник «has come into subsistence», що за будовою складається з дієслова «to 
come» (приходити і т. д.) у present perfect active voice+прийменник into+іменник-калька 
«subsistence». Перекладацька декомпресія зберігає значення неперехідності та є грама-
тичною трикомпонентною заміною, 1 елемент –› 4 елементи. В італійському перекладі 
зафіксовано «ebbe origine» – форма Passato Remoto Indicativo Attivo. 

Сьомий випадок перекладу українською «створитися» доносить до читача пере-
кладу конотацію «творіння». «Hanno avuto sussistenza» є лише частковим еквівалентом 
давньогрецької дієслівної форми, головне смислове навантаження якої в італійському 
перекладі переміщено на іменник «sussistenza» – кальку дієслова «ὑφίστημι».

Восьмий і девятий приклади перекладу відтворено формою «існує», яка є най-
більш наближеним відповідником до термінологічного уживання дієслівної форми 
«ὑπέστη». Італійською ми зафіксували ідентичний переклад по відношенню до пере-
реднього прикладу – «ha avuto sussistenza».
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Підсумовуючи, можна висновувати, що у перекладах дієслівної форми «ὑπέστη» пе-
реважають граматичні трансформації та лексичне калькування.

Перфектні дієприкметникові форми відтворено такими відповідниками росій-
ською мовою: 1) «действительно существующие»; 2) »действительно существующе-
го»; 3) »существующим»; 4) «(по) существованию». Українською мовою зафіксовано 
такі відповідники перфектних дієприкметникових форм: 1) «перебуваючи»; 2) «пере-
буваючого (Отця); 3) »перебуваючого само сущим»; 4) «перебуваю чого»; 5) «(Отець) 
…перебуває»; 6) «(Син)… перебуває»; 7) «(Дух Святий)… перебуває». Серед прийомів 
перекладу переважає лексико-семантична заміна.

Проаналізуємо ці випадки детальніше. Форми перфектних дієприкметникових 
форм ужито у обраних для аналізу текстах у відсотковому співвідношенні 13,3 % зі 
100 % , а це 12 разів уживання та 5 граматичних форм. Уживання переважає в Листі 
Василія Анкірського та Григорія Лаодікійського [24] та у праці св. Афанасія «Сувій до 
Антіохійців» [23].

Спостерігаються наступні прийоми перекладу дієприкметникових форм: 
В англійській – передача прикметником «subsistent» та італійській –»sussistenti», 

що є лексичними кальками, які зазнали граматичної трансформації – заміни дієприк-
метникової форми на прикметникову. Спостерігаємо два випадки відтворення форми 
перфектного дієприкметника формою дієприкметника теперішнього часу «subsisting».

Перекладачі англійської та італійської мов передають форми цього дієприкметника 
прикметником, або ж дієприкметником теперішнього часу. 

Російською мовою переважає відтворення формою дієприкметника теперішнього часу 
(причастие наст. времени) у відповідних відмінках: 1) »действительно существующие»; 
2) »действительно существующего»; 3) »существующим». Щодо лексичного відповідника 
– у всіх трьох випадках має місце лексична заміна видового поняття родовим. Сутність або 
російською «сущность» є лексичним відповідником давньогрецького «οὐσία».

Четвертий відповідник – 4) «(по) существованию» є передачею дієприкметника 
–› прийменник + іменник. Щодо лексичного перекладу, від ідентичний із попередні-
ми трьома випадками. У ролі граматичної трансформації спостерігаємо заміну частин 
мови.

Українською мовою зафіксовано наступні відповідники перфектних дієприкметни-
кових форм: 1) «перебуваючи» (дiєприслiвник теп. часу); 2) »перебуваючого» (акт. ді-
єприкметник теп. часу(Отця)); 3) »перебуваючого (акт. дієприкметник теп. часу) само 
сущим»; 4) »перебуваючого» (акт. дієприкметник теп. часу); 5) «(Отець) …перебуває» 
(теп.час, активний стан, непер.,недоконаного виду); 6) «(Син)… перебуває» (теп.час, 
активний стан, непер.,недоконаного виду); 7) «(Дух Святий)… перебуває» (теп.час, ак-
тивний стан, непер., недоконаного виду).

Варто звернути увагу на граматичні характеристики дієслова «перебувати». Це ді-
єслово недоконаного виду, неперехідне, активного стану. Найважливішою граматичною 
ознакою дієслова ὑφίστημι є саме його неперехідність, під впливом якої віддієслівний 
іменник ὑπόστασις отримує значення «реального існування, перебування (поза часом і 
простором, але з конотацією дійсності, реальності)». Вважаємо, що у перекладі ді-
єприкметникових перфектних форм давньогрецького дієслова уживання відповідних 
форм дієслова «перебувати» відповідає смисловій наповнюваності оригіналу. Пере-
клад не є адекватним у ролі лексичного відповідника та граматичних форм. В україн-
ській мові відсутня граматична часова форма перфекту, і передається вона здебільшого 
теперішнім часом. 
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Іменник ὑπόστασις є найбільш уживаним віддієслівним похідним у проаналізо-
ваних нами оригінальних працях. З 6 ужитих іменникових форм превалюють такі 4 
форми: ὑπόστασις – N., S. (8,3 %), ὑποστάσεως – G., S. (26 %), ὑπόστασιν – Acc., S.(14,6 
%), ὑποστάσεις – N./Acc., Pl. (12,5 %). У перекладі тринітарного терміна ὑπόστασις в 
обраному джерельному матеріалі рідко зустрічається лексичний відповідник. Зазвичай 
цей давньогрецький термін-реалія адаптується в українській мові відповідно до правил 
українського правопису [17].

Давньогрецькі іменники на -σις засвоюються у мові перекладу за допомогою двох 
перекладацьких прийомів: транскрипції та транслітерації. В англійській мові термін 
ὑπόστασις повністю зберігає словоформу – «hypostasis» та відтворюється змішаним 
прийомом транскрипція+транслітерація. Як відомо, префікс hypo - вимовляється як 
«‘haɪpəʊ-» відповідно до фонетичних правил англійської мови: [haɪ’pɒstəsɪs]. В італій-
ську мову цей термін-реалія потрапляє за допомогою прийому транслітерації і адап-
тується до фонетики та орфографії італійської мови у формі іменника жіночого роду 
«ipostasi», у якого форма однини збігається з формою множини. За допомогою того ж 
прийому цей термін потрапляє до німецької мови – «die Hypostase (-, -n)». У російській 
мові відповідником цього терміна є мовна одиниця «ипостась». В українській мові тер-
мін «іпостась» належить до III відміни іменників з нульовим закінченням. Прийоми 
транслітерації та транскрипції, або ж змішаний прийом є єдиним можливим способом 
передачі цього тринітарного терміна мовою перекладу.

У джерельному матеріалі цього дослідження зустрічались такі неадекватності у 
перекладі цього терміна ὑπόστασις, як: «substance», «essence», person англійською мо-
вою; «die Person», «die Substanz», «das Wesen» німецькою мовою; «sostanza», «essenza», 
«sussistenza», «persona» італійською мовою; «істота» українською мовою. Причиною 
відтворення терміна ὑπόστασις у ролі англ.: substance, нім.: die Substanz, італ.: sostanza, 
sussistenzа є тяжіння до перекладу латинською мовою, звичним прийомом калькування, 
яким рясніє паралельний латинський переклад святоотцівської спадщини досліджува-
ного періоду у виданні абата Міня [23; 24; 25]. Має місце також синонімічний переклад 
терміна ὑπόστασις: англ.: person, нім.:die Person, італ.: persona, який також не відтворює 
смислову наповнюваність тринітарного терміна. Часте тяжіння до перекладу прийомом 
генералізації пояснюється тим, що у процесі історичного розвитку термін ὑπόστασις був 
синонімом до поняття ὀυσία (сутність). Такі неадекватності перекладу давньогрецьких 
тринітарних термінів сучасними мовами відображають наявність та закріплення гіпе-
ро-гіпонімічних термінологічних парадигм у тринітарних терміносистемах у процесі 
історичного розвитку фахових мов перекладу. Гіперо-гіпонімічний переклад іменника 
‘υπόστασις свідчить про існування декількох понять для позначення одного і того само-
го явища у богословській термінологічній системі того часу. Заміна родового терміна 
видовим і навпаки спричиняє неадекватності у перекладі термінів та невідповіднос-
ті у передачі концептуально-трансцендентного смислу [16], що спотворює первинну 
інформацію автора. Такі труднощі перекладу мають місце з часів перших перекладів 
давньогрецьких термінів латинською мовою і пояснюються ще частковою неустале-
ністю лексико-семантичних та понятійних взаємозв’язків давньогрецької тринітарної 
терміносистеми середини IV століття, що набула свого офіційно задокументованого 
усталення в тексті Нікейсько-Константинопольського Символу Віри 381 року.

Висновки. Уживання граматичних форм дієслова «ὑφίστημι» у 16 оригінальних па-
тристичних текстах IV століття свідчить про повну термінологізованість трінітарних 
термінів – похідних від цього дієслова.
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Аналіз використання форм та похідних дієслів «ὑφίστημι», «ἐίμι», «ὑπάρχω» лекси-
ко-семантичного поля «реальності існування» проілюстрував вплив їхніх конотативних 
значень на процес термінологізації тринітарного терміна «ὑπόστασις».

Кількісні підрахунки дослідження підтверджують гіпотезу про те, що у перекладі 
форм та похідних давньогрецького дієслова «ὑφίστημι» превалюють три способи від-
творення тринітарних термінів, а саме: аналогічний, трансформаційний та спосіб тран-
скодування.

Відтворення граматичних дієслівних форм російською та українською мовами не 
відповідає перекладним формам тих самих оригінальних форм італійською та англій-
ською мовами, що свідчить, у першу чергу, про залежність перекладу від певної пере-
кладацької традиції, яка склалася в окремому релігійно-культурному контексті, а також 
залежить від можливостей мови перекладу як системи знаків та граматичних парадигм. 
У цьому дослідженні представлено дві такі перекладацькі традиції, на які орієнтують-
ся перекладачі давньогрецької патристичної літератури. Так, германські та романські 
мови успадкували традицію перекладу текстів патристичної спадщини, що тяжіє до 
їхніх латинських перекладних попередників. Російські та українські традиції перекладу 
тяжіють до посередництва церковнослов’янської мови та є ближче спорідненими мова-
ми з давньогрецькою у порівнянні із західноєвропейськими мовами.

Більшість проаналізованих випадків термінологізованих дієслівних форм «ὑφίστημι» 
засвідчує використання їх з неперехідними значеннями, що дає підставу стверджувати, 
що термінологізація іменника «ὑπόστασις» відбулася під впливом дієслівних форм не-
перехідності [16].
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА 
ПРИ ВІДТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

(на прикладі німецькомовних перекладів А.-Г. Горбач)

У статті розглянуто особливості індивідуальності перекладача-емігранта при відтворенні 
україномовних фразеологічних одиниць німецькою мовою на матеріалі антологій «Kürbisfürstin» 
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Постановка проблеми. Фразеологічний фонд є невід’ємною частиною бага-
тьох мов світу. В українській мові фраземна лексика охоплює переважну більшість 
лексичного складу. Проблематика перекладу фразеологічних одиниць у сучасному 
перекладознавстві посідає одне з провідних місць. Як зазначав В. Жуков, завдяки 
своєму семантичному багатству, образності, лаконічності та яскравості фразеологія 
відіграє у мові дуже важливу роль, надаючи мовленню виразності та оригінальності 
[1, 73].

Аналіз досліджень. Розробкою питань теорії фразеології та ідіоматики займалися 
як вітчизняні так і зарубіжні мовознавці, зокрема М. Алефіренко [2], Л. Булаховський, 
В. Виноградов, В. Гак [3], М. Копиленко, Н. Любчук, З. Попова, Ю. Фірсова та ін. Серед 
західних мовознавців слід відзначити Ф. де Соссюра, Л. Сміта, Е. Партріджа та ін.

На нашу думку, при розгляді фразеології слід звертати значну увагу на вплив со-
ціокультурних чинників на формування семантики фразеологічних одиниць. Переклад 
фразеологічних одиниць ускладнюється комунікативною інтенцією автора оригіналу, 
передачею прагматичного характеру оригіналу з урахуванням чинника адресата. При 
перекладі фразеологізму перекладачеві необхідно передати його зміст і відобразити 
його образність, знайшовши аналогічний вислів в німецькій мові й не випустивши при 
цьому з виду стилістичну функцію фразеологізму. При відсутності в мові перекладу 
ідентичного образу перекладач змушений вдаватися до пошуку «приблизної відповід-
ності» [2].

Мета статті. За мету нашого дослідження ми ставимо розгляд особливостей іді-
остилю перекладача, зокрема при відтворенні українських фразеологізмів німець-
кою мовою. У якості ілюстративного матеріалу ми обрали твори українських авто-
рів, німецькомовні переклади яких, здійснені А.-Г. Горбач, входять до антологій «Ein 
Rosenbrunnen: Junge Erzähler aus der Ukraine. Eine Antologie» («Криниця для троянд», 
1998) та «Die Kürbisfürstin: Eine Anthologie zum Frauenthema in der Ukraine» («Свято 
гарбузової княгині», 1999).

Виклад основного матеріалу. Письменники, твори яких А.-Г. Горбач обрала для 
своїх антологій, широко застосовували в україномовних оригіналах різноманітні фразе-
ологічні одиниці, чимало із яких набули авторських рис, шляхом їх трансформування. 

Часом помічаємо, що перекладачка по-різному підходила до перекладу однакових 
фразеологізмів, навіть за умов їх розміщення в одному й тому ж творі. Так, у новелі 
Л. Демської «Потяг до світла» кілька разів зустрічаємо ідіоми «за/покінчити життя 
самогубством»: 

Тоді він вирішив закінчити своє життя самогубством [4, 143]. 
…und daraufhin beschloß, seinem Leben ein Ende zu setzen [6, 15].
Я чомусь пригадала, як вперше спробувала покінчити життя самогубством [4, 

151].
Ich erinnerte mich daran, wie ich zum ersten Mal versucht hatte, mir das Leben zu nehmen 

[6, 25].
В українській мові фразеологізм за/покінчити життя самогубством має значен-

ня «померти, заподіяти собі смерть, покінчити з собою, накласти (наложити, зняти) на 
себе руки». У німецькомовному варіанті перекладачка відтворює його за допомогою 
двох словосполучень: dem Leben ein Ende setzen (покласти кінець життю); цей вислів 
у МП часто вживається у вигляді D ein Ende machen / setzen / legen / bereiten (покласти 
край чомусь) та jemandem das Leben nehmen (покінчити із собою), що є змістовим від-
повідником. 
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Подекуди автори використовували у мові своїх героїв фразеологічні одиниці роз-
мовного характеру:

«А мені до лампочки, – под.умав він легковажно, вдихнувши на повні груди цвілого 
диму. – Пашлі ви всі!» [5, 19].

«Ich pfeife darauf», überlegte er leichtfertig und zog mi der ganzen Lunge den schimmligen 
Qualm ein. «Ihr könnt mich alle mal!» [7, 8].

– Де вони взялися, мені до лампочки, – сказав Шурка… [5, 30].
«Wie die hergekommen ist, geht mich einen Dreck an», sagte Schurka… [5, 17].
Дана фразема в мові оригіналу має значення «щось для когось не потрібного або 

того, що не має значення; байдуже комусь до кого-, чого-небудь». Цікавим є її похо-
дження в українській мові, оскільки за одним із варіантів вислів перейнято з польського 
просторічного словосполучення gadać do lampy (говорити з лапочкою), а за іншим – це 
одеська фраза, яка раніше мала форму говорити до лампади. А.-Г. Горбач у кожному з 
випадків перекладає фразеологізм по-різному: у першому разі, використовуючи роз-
мовний вислів darauf pfeifen (наплювати на щось), а у другому прикладі вживає слово-
сполучення jemandem einen Dreck angehen, що має відтінок грубості та означає «зовсім 
не стосуватися когось, чогось». 

На відміну від вищенаведених прикладів, для передачі фразеологізму тримати слово 
(виконувати обіцяне, здійснювати задумане), яка зустрічається у новелах «Любаска» («Die 
Geliebte») В. Габора та «Наш вожатий Фреді Крюгер» («Unser Lagerführer Fredi Krjuher») 
О. Ірванця, перекладачка використовує еквівалент цільової мови в обох випадках:

[…] як той дотепно обдурив його і в той же час дотримати слова… [5, 77].
Wie geschickt er ihn überlistet und dabei sein Wort gehalten hatte [7, 139].
І таки дотримав свого слова… [5, 167].
Er hielt Wort… [7, 97].
Також у тексті В. Габора віднаходимо кілька фразеологізмів зі словом привід:
Спочатку довго шукав приводу [5, 73].
Zunächst hatte er lange nach einem Anlaß gesucht [7, 136].
Однак вдова жодного приводу йому не давала… [5, 74]. 
Doch die Frau hatte ihm keinen Anlaß dazu gegeben… [7, 136].
У першому зі зазначених прикладів бачимо фразему шукати привід, яка в україн-

ській мові має значення «шукати підставу, причину дій або вчинків когось для чогось». 
Для її перекладу німецькою мовою А.-Г. Горбач обрала еквівалентний вислів nach einem 
Anlaß suchen (шукати привід). У наступному реченні увагу привертає фразеологізм не 
давати приводу (не створювати підстав для якихось дій, не понукати до чогось), який 
перекладачка відтворює словосполученням zu etw.(D) Anlaß geben (давати привід для 
чогось), що, на нашу думку, цілком задовольняє мету перекладу та зберігає стилістичне 
забарвлення україномовного оригіналу.

Схожа ситуація і з перекладом повісті «Місцева зозулька з ластів’ячого знізда» 
(«Mondschein über dem Schwalbennest») В. Шевчука, у якій у різних варіаціях викорис-
тано ідіому із компонентом нечиста сила:

[…] що це йде до нього якась нечиста сила, аж злякано підхопився [4, 63]. 
[…] daß sich ein Unhold ihm näherte, und er verschreckt aufsprang [6, 44].
Не нечиста ж сила водила мене [4, 288].
Schließlich hatte mich nicht der Unreine dort herumgeführt [6, 154].
Хай тобі нечистий! [4, 19].
Der Teufel hole es! [6, 7].
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В українській мові вислови на зразок нечиста (сила) / несе принесла (понесла); 
чорт (дідько, нечистий) несе / приніс (поніс) уживаються на позначення незадоволення 
з приводу небажаної появи кого-небудь (чого-небудь) десь або неприємних наслідків 
чийогось приходу кудись. У німецькомовному варіанті перекладачка передає за допо-
могою субстантивованого іменника der Unreine (нечистий, чорт, нечисть), іменника der 
Unhold (демон, диявол, чорт, чудовисько,) та розмовної фрази der Teufel hole es (дідько 
б його взяв, чорт візьми), що стилістично, на нашу думку, цілком задовольняє функції 
оригіналу.

В україномовних оригіналах часто зустрічаються фразеологізми розмовного харак-
теру, як то накрити галявинку, дістати (товар, продукти), купити з-під поли та ін.:

Коли Миколі Семеновичу запропонували нарешті ізольовану квартиру замість ко-
муналки, де він мешкав, від нього вимагалось лиш одне: накрити галявинку [4, 83].

Als Mykola Semenowytsch endlich eine Wohnung angeboten wurde, anstellte des 
Gemeinschaftsquartiers, in dem er wohnte, wurde nur eine Bedingung gestellt: eine Terrasse 
zu überdachen [6, 104].

«Як не дістану Сталіна на базарі, – подумав я, – то доведеться вкрасти у когось із 
знайомих» [5, 106].

Wenn ich Stalins Werkausgabe nicht auf dem Markt bekomme, überlege ich, werde ich sie 
bei Bekannten klauen [7, 81].

Перша зі вищезазначених фразем накрити галявинку отримала за останні кілька де-
сятиліть в українській мові значення «запрошувати у гості, святкувати щось новоприд-
бане, новопризначене». У перекладі бачимо доволі описовий переклад – eine Terrasse zu 
überdachen (зробити навіс на терасі, веранді), що не відтворює змісту та стилістичного 
навантаження. Можемо припустити, що під час доперекладацького аналізу А.-Г. Горбач 
не розпізнала у даному словосполученні фразеологізм через те, що на момент написан-
ня твору вона як раз уходила у розмовний вжиток та була певним чином неологізмом. 
У другому реченні цікавим є слово діставати, яке у даному контексті має значення 
«купувати щось потай, віднайти рідкісний товар». У німецькомовному варіанті фразема 
передана за допомогою дієслова bekommen (отримувати, набувати, здобувати). 

Також автори оповідань та новел часто використовували фраземи на позначення 
подружніх стосунків, подружньої вірності, зради, закоханості, суперечок чи ворожнечі, 
наприклад:

Чоловік справно виконав свій подружній обов’язок [4, 251].
Der Mann erfüllte gekonnt seine eheliche Pfl icht [6, 147].
[…] стрибати у гречку, бо це вже було б не «пуститися берега» […] [4, 76].
[…] das war keine «Raserei» mehr sondern Zuchtlosigkeit […] [6, 55].
Фразема виконувати подружній обов’язок є розмовною та означає «виконувати 

обов’язок чоловіка / дружини у подружжі» передано у перекладі за допомогою еквіва-
лентного словосполучення eine eheliche Pfl icht erfüllen; фразеологічний вислів стрибати 
(скакати / скочити / стрибнути) у гречку має значення «мати позашлюбні зв’язки, зра-
джувати, бути невірним». У німецькомовному перекладі А.-Г. Горбач передає фразео-
логізм за допомогою розмовного дієслова fremdgehen (мати зв’язок на стороні). Вислів 
пуститися берега, що означає у мові оригіналу «ні про що не дбати; занедбати себе; 
розпуститися», перекладачка передає німецькою мовою іменником die Raserei (боже-
вілля, шаленство, несамовитість, палкість), що, на нашу думку, відтворює зміст, але не 
зберігає стилістичного навантаження. Таким чином, А.-Г. Горбач тяжіє до одомашнення 
німецькомовного перекладу.
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Висновки. Із проаналізованого матеріалу можна дійти висновку, що особливостям 
індивідуального перекладацького стилю А.-Г. Горбач при відтворенні німецькою мо-
вою українських фразеологічних одиниць властиве поєднання різних способів пере-
кладу залежно від контексту і смислового навантаження, спрямованих переважно на 
одомашнення тексту цільової мови, але водночас це дозволяє зберегти стилістичне на-
вантаження оригіналу. Переважна більшість фразеологізмів передана шляхом пошуку 
німецькомовного еквівалента, відповідника або шляхом калькування. 

Подальші дослідження у даній галузі, на нашу думку, сприятимуть глибшому і де-
тальнішому розгляду питання стилю перекладача та його співвіднесення зі стилем ав-
тора.
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МЕНТАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РОМАНІВ ДЖ. ОСТЕН

На сьогодні вельми плідною є літературознавча концепція просторової форми, яка полягає в 
утвердженні такого способу існування художньої структури, при якому смислова єдність роз-
кривається не в хронологічному, а в просторовому вимірі. Художній простір при цьому розгля-
дається не лише як категорія тексту, а і як метод його аналізу. У даній статті розглядається 
феномен хронотопу у романах англійської письменниці в контексті авторського погляду та мен-
тальних категорій англійської національної культури. У дослідженні розглядається образ про-
вінційного суспільства, враховуючи часові та просторові аспекти в найвідоміших романах Дж. 
Остен «Почуття і чутливість» та «Менсфілд-парк».

Ключові слова: хронотоп, феномен англійської провінції, художня модель світу, національна 
культура, образ.
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MENTAL AND GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS 
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Literary concept of spatial form is very solid today, which is confi rmation of the existence of such 
a method of artistic structure in which the semantic unity is revealed not in chronological and spatial 
dimension. Thus art space is considered not only as a section of the text, but also as a method for its 
analysis. The article deals with the phenomenon of chronotope in the novels of the English writer in the 
context of the author’s vision and mental categories of English national culture. In this study we consider 
the image of provincial society, paying attention to the temporal and spatial aspects, in the most famous 
novels of J. Austen «Sense and sensibility» and «Mansfi eld-park».
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МЕНТАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОМАНОВ ДЖ. ОСТЕН

На сегодняшний момент весьма плодотворной является литературоведческая концепция 
пространственной формы, которая заключается в утверждении такого способа существования 
художественной структуры, при котором смысловое единство раскрывается не в хронологичес-
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ком, а в пространственном измерении. Художественное пространство при этом рассматрива-
ется не только как категория текста, но и как метод его анализа. В статье рассматривается 
феномен хронотопа в романах двух английских писательниц в контексте авторского видения и 
ментальных категорий английской национальной культуры. В исследовании мы рассматриваем 
образ провинциального общества, учитывая временные и пространственные аспекты, в самых 
известных романах Дж. Остен «Чувство и чувствительность» и «Мэнсфилд-парк».

Ключевые слова: хронотоп, феномен английской провинции, художественная модель мира, 
национальная культура, образ.

Лит. 4.

Постановка проблеми. У даній статті досліджується образ англійської провінції в 
романах Джейн Остен «Почуття і чутливість», «Менсфілд-парк». Увага до даної теми 
як предмета дослідження зумовлена тим, що творчість Дж. Остен взагалі є маловивче-
ною на сьогоднішній день. На думку М. Бахтіна, феномен хронотопу розкриває гли-
бинний смисл твору. Oскільки в даному дослідженні художній простір розглядається 
як ментально-географічний феномен, то він може бути досліджений як художня модель 
світу. Це, у свою чергу, надасть можливість краще дослідити особливості англійської 
національної культури взагалі.

Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічною основою даного до-
слідження послужили праці таких вчених, як М. Бахтін, Д. С. Ліхачов, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенський, С. Ю. Нехлюдов, А. Г. Бабенко. Філософсько-естетичне значення 
хронотопа розкривається в працях Г. М. Слєпухова, С. А. Бабушкіна. Роль хронотопа у 
процесі сприйняття дійсності в різних історико-культурних системах досліджується в 
студіях А. Я. Гуревича, М. Д. Ахундова, Ф. П. Федорова, В. А. Маркова.

Мета дослідження. Метою даної статті є встановлення семантики хронотопу рома-
нів Дж. Остен в контексті авторського світогляду та ментальних категорій англійської 
національної культури, а також визначення головних рис у зображенні образу провінції 
в двох романах англійської письменниці.

Виклад основного матеріалу. Хронотоп – взаємозв’язок часових і просторових 
відносин в художньому творі. М. Бахтін підкреслював, що хронотоп – культурно осмис-
лена позиція художнього твору, більш стійкі й об’ємні моделі якої складаються із еле-
ментарних. Слід звернути увагу на те, що хронотоп та мотиви мають велике сюжетне 
значення. Вчений підкреслює, що хронотоп може розкривати глибинний смисл твору. У 
нашому випадку хронотоп у романах видатної англійської письменниці досліджується 
як художня модель світу і будується на основі реального географічного простору. Так, 
слід зауважити, що хронотоп виражається за допомогою певних образів, які є специфіч-
ними для певної національної культури [2, 11–12].

Отже, важливим фактом слід вважати те, що хронотоп романів письменниці зале-
жить від індивідуального існування Джейн Остен. Адже вона народилася і зростала у 
сільській місцевості: життя письменниці напрочуд безподійне. Вона народилася в сім’ї 
священика англіканської церкви в Стевентоні, Гемпшир. Її батьки належали до стану 
дрібного дворянства (джентрі). Джейн мала шість братів і сестру Касандру, яка була її 
найближчою подругою протягом всього життя. Освіту письменниця отримала в осно-
вному дома. Її батько був добре освіченою людиною, мав невеличку школу для кількох 
хлопчиків при церковній парафії. Дж. Остен все життя майже не виїздила за межі неве-
ликих містечок Бат та Саутхемптон. На цьому факті її біографії незмінно наголошують 
дослідники, намагаючись пояснити унікальну відгородженість художнього світу рома-
нів Остен від гострих соціальних конфліктів доби.
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Саме ці факти з біографії письменниці вказують на те, що для неї є типовими власні 
просторово-часові ознаки, культурні традиції і саме це стало поштовхом до формуван-
ня особливого провінційного типу ментальності. Тобто той факт, що простір провінції, 
який ми спостерігаємо у творах Дж. Остен, побудовано на основі реального географіч-
ного простору, дає нам можливість розглядати цей простір як ментально-географічний 
і духовний феномен. Найяскравіше ментально-географічний простір розкривається че-
рез образи, які є невід’ємними складовими певної національної культури.

В основі ментально-географічного простору романів Дж. Остен лежить ідея дихо-
томічного світу, побудованого на опозиції центр / периферія, де центр – провінційний 
мікросвіт (власний дім, маєток), а периферія – увесь інший світ (столиця, будь-яке ве-
лике місто) [1, 213–221]. Слід зазначити: провінційне середовище Остен не є абсолютно 
ізольованим. Для героїнь Остен столиця також є новим та загадковим явищем, але спо-
чатку він не сприймається так песимістично. Цей простір відкритий для зовнішнього 
впливу, особливо столичного. У кожному з романів представлена смислова опозиція 
«провінція / столиця». На сюжетному рівні вона реалізується в конкретних ситуаціях: 
провінційний спокій родини Дешвуд порушує поява Віллобі («Почуття і чутливість»); у 
романі «Менсфілд-парк» все змінює поява Кроуфордів. Героїні Остен при цьому мають 
протистояти згубному впливу міського героя, завдання якого – спокушати і випробову-
вати твердість їхніх моральних переконань. 

Лондон як друга складова вказаної просторової опозиції не є омріяним простором 
щастя, а скоріше місцем важких моральних випробувань. У Лондоні відбуваються ви-
рішальні події у розвитку основної і додаткових сюжетних ліній романів Дж. Остен. 

Так, у романі «Почуття і чутливість» Маріанна Дешвуд переживає остаточний крах 
своїх надій стосовно кохання Віллобі. Адже саме в Лондоні вона дізнається про за-
ручини та весілля Віллобі з іншою: «As for Marianne, on the pangs which so unhappy a 
meeting must already have given her, and on those still more severe which might await her in 
its probable consequence, she could not refl ect without the deepest concern. Her own situation 
gained in the comparison; for while she could ESTEEM Edward as much as ever, however 
they might be divided in future, her mind might be always supported. But every circumstance 
that could embitter such an evil seemed uniting to heighten the misery of Marianne in a fi nal 
separation from Willoughby – in an immediate and irreconcilable rupture with him…» [3, 
174].

Для Елінор перебування в Лондоні також стає важким випробуванням, адже саме 
в столиці вона дізнається про міс Мортон, яку мати Едварда Феррарса розглядає як 
майбутню дружину для свого сина. Ще одним випробуванням для цієї героїні стає 
звістка про таємне заручення Едварда з Люсі Стіл. Волю своїм почуттям Елінор дала 
лише після усього, що вона пережила у розмові зі своєю сестрою, де негативне став-
лення до Лондону читається між рядків: «…for Marianne listened with horror, and cried 
excessively. Elinor was to be the comforter of others in her own distresses, no less than 
in theirs; and all the comfort that could be given by assurances of her own composure of 
mind, and a very earnest vindication of Edward from every charge but of imprudence, was 
readily offered.

But Marianne for some time would give credit to neither. Edward seemed a second 
Willoughby; and acknowledging as Elinor did, that she HAD loved him most sincerely, could 
she feel less than herself! As for Lucy Steele, she considered her so totally unamiable, so 
absolutely incapable of attaching a sensible man, that she could not be persuaded at fi rst to 
believe, and afterwards to pardon, any former affection of Edward for her. She would not even 
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admit it to have been natural; and Elinor left her to be convinced that it was so, by that which 
only could convince her, a better knowledge of mankind…» [3, 254].

Полковник Брендон в розлуці з Маріаною упевнюється в своїх почуттях до неї. В 
цьому романі, коли обидві сестри покидають «нещасливий» Лондон, їх охоплюють до-
сить двоякі почуття і саме це підкреслює той спокій та щастя, яке дарує життя в про-
вінції: «Marianne, few as had been her hours of comfort in London, and eager as she had long 
been to quit it, could not, when it came to the point, bid adieu to the house in which she had 
for the last time enjoyed those hopes, and that confi dence, in Willoughby, which were now 
extinguished forever, without great pain. Nor could she leave the place in which Willoughby 
remained, busy in new engagements, and new schemes, in which SHE could have no share, 
without shedding many tears.

Elinor’s satisfaction, at the moment of removal, was more positive. She had no such 
object for her lingering thoughts to fi x on, she left no creature behind, from whom it would 
give her a moment’s regret to be divided forever, she was pleased to be free herself from the 
persecution of Lucy’s friendship, she was grateful for bringing her sister away unseen by 
Willoughby since his marriage, and she looked forward with hope to what a few months of 
tranquility at Barton might do towards restoring Marianne’s peace of mind, and confi rming 
her own …» [3, 295].

Негативним стає образ Лондона і в іншому романі письменниці. В «Менсфілд-
парк» звичне життя героїв змінюється з появою Генрі та Мері Кроуфордів, які при-
бувають зі столиці. Саме Генрі Кроуфорд, а саме його прихильність, завдають шкоди 
теплим відносинам між Марією та Джулією Бертрам. Через Генрі та власну легко-
важність Марія ледве не зруйнувала свої заручини, адже він закрутив їй голову лише 
через свій егоїзм.

Але вже наприкінці роману стає очевидним, що Генрі є причиною розриву шлюбу 
між Марією та містером Рашуотом. Стосовно Мері Кроуфорд можна сказати, що все 
негативне, що властиве столиці відобразилось в її поведінці та характері. Саме вона 
завдає душевного болю Едмунду. Великим випробуванням стає і для Фанні приїзд Кро-
уфордів із Лондона. Адже, через Мері Кроуфорд та любов Едмунда до неї вона так 
боялась навіть не отримати бажаного щастя із Едмундом взагалі.

Отже, виходячи з цього, можна підкреслити, що в жодному випадку герої Остен не 
отримують омріяного щастя у Лондоні, все саме світле, добре та довгоочікуване стаєть-
ся у межах провінції.

Для героїв Остен провінція – це передусім батьківський дім, який традиційно наді-
лений конкретними ціннісними асоціаціями, і сімейний затишок, захист від ворожості 
зовнішнього світу, можливість безпечного існування, надійний притулок, розуміння, 
любов близьких та ін. Образ дому семантично багатозначний і здатен породжувати ве-
лику кількість додаткових смислів, які розкриваються через опозиції свого / чужого, 
далекого / близького.

У романах Остен велику увагу приділено культу сім’ї, що є відображенням тради-
ційних англійських цінностей. Зображення провінції сприяє утвердженню ідилічних 
цінностей у піднесеному і комічному співвідношенні. Ідилічність обертається на коміч-
ність або романтичність. Ці трансформації мають на меті утвердження провідного цін-
нісного мірила Дж. Остен – природи і природності. Отже, простір провінції в романах 
Дж. Остен відбиває історичний етап еволюції ціннісних пріоритетів.

Висновки. Для Дж. Остен образ провінції підкреслюється наступними рисами:
− для романів Дж. Остен характерна значна подієва обмеженість;
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− Лондон як друга складова просторової опозиції не є омріяним простором щас-
тя, а радше місцем важких моральних випробувань;

− динамізм, що досягається активними переміщеннями героїв всередині цього 
топосу. Наприклад, переїзд родини Дешвуд з Сасекса до Девонширу («Почуття і чут-
ливість»);

− для героїв Остен провінція – це передусім батьківський дім, який традиційно 
наділений конкретними ціннісними асоціаціями і сімейний затишок, захист від воро-
жості зовнішнього світу, можливість безпечного існування, надійний притулок, розу-
міння, любов близьких та ін.;

− ентузіазм і оптимізм Дж. Остен визначає домінування традиційних англій-
ських цінностей (консерватизм, стабільність, культ сім’ї).
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В статье предпринята попытка раскрыть на примере сказки «Волчица Алиса» особенности 
реконструкции гендерной идентификации в произведениях Анджелы Картер, характеризующихся 
выразительной феминистической направленностью.
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Постановка проблеми. Поліжанрова творчість А. Картер (1940 – 1992) з такими 
складовими художньої світобудови, як фантастика, гра, насилля, еротизм, символізм, 
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готична тематика, спрямована на пошук нових шляхів віддзеркалення внутрішнього 
ареалу «Я-особи». Це дає підстави дослідникам доробку А. Картер зіставляти її твори з 
кращими взірцями південноамериканського магічного реалізму. У цьому зв’язку варто 
наголосити: звернення до жанру казки у творчості «магічних» реалістів є закономір-
ним. Подібність поетики казки та зразків «магічного» реалізму полягає в наявності 
соціальної детермінованості героїв і подій, а також у принципі життєподібності й кон-
кретики побуту.

Аналіз досліджень. Перехідний етап до виходу на нові рубежі сприйняття мистець-
кої спадщини А. Картер ознаменувала праця «Постмодерні чарівні казки: ґендерні та 
наративні стратегії» («Postmodern fairy tales : gender and narrative strategies», 1997) [2] 
Крістіни Баккілеґи. На матеріалі текстів «Білосніжка», «Червона Шапочка», «Красуня 
і чудовисько», «Синя борода» дослідниця перепрочитує Картерові інтригуючі дзер-
кальні відображення та оновлення відомих класичних казок. Власне, казка не стільки 
трактується у студії як взірець дитячої літератури, скільки увиразнюється її зв’язок з 
фольклором та літературознавством. У свою чергу, К. Баккілеґа наголошує на потребі 
визнання багатогранності творчих досягнень А. Картер у широкому літературному та 
історико-культурному контексті. Звідси – паралелі з малою прозою Дональда Бартельма 
(1931 – 1989), Роберта Кувера, Марґарет Етвуд, Таніт Лі. Аналогічні дослідження, що 
тяжіють до порівняльно-історичного методу і пов’язаного з ним типологічним підхо-
дом, актуальні для сучасного літературознавства.

Мета статті полягає у висвітленні специфіки реконструювання ґендерної ідентифі-
кації в творах Анджели Картер на прикладі казки «Вовчиця Аліса».

Виклад основного матеріалу. 1979 року побачила світ збірка прозових творів 
«Кривава кімната» («The Bloody Chamber») А. Картер. Вона увібрала такі тексти малої 
епічної форми, як «Кривава кімната» («The Bloody Chamber»), «Шлюб містера Лайона» 
(«The Courtship of Mr. Lyon»), «Наречена тигра» («The Tiger’s Bride»), «Кіт у чоботях» 
(«Puss-in-Boots»), «Лісовий цар» («The Erl-King»), «Снігуронька» («The Snow Child»), 
«Господиня будинку кохання» («The Lady of the House of Love»), «Перевертень» («The 
Werewolf»), «Вовче братство» («The Company of Wolves»), «Вовчиця Аліса» («Wolf-
Alice»). Усі вони засновані на мотивах чарівних казок Шарля Перро, опублікованих 
1697 року у книжці «Історії та оповідки минулих часів з повчальними висновками або 
Казки моєї матінки Гуски» («Histoires ou contes du temps passé or Les Contes de ma Mère 
l’Oye»). У цьому зв’язку доцільно підкреслити: у самобутньому переказі знаних казок 
Ш. Перро англійська письменниця переважно не змінює сюжетну лінію твору-оригі-
налу. Натомість вона зосереджується на моделюванні нової якості взаємовідносин між 
чоловіком та жінкою, протиставляючи їх загальноприйнятим уявленням про ґендерні 
стереотипи. Примітним є коментар А. Картер, в якому вона зазначила специфіку свого 
видання: «Я створила одна антиміфічний роман у 1977 році «Пристрасть нової Ів» і до-
зволила собі відпочинок у фольклорі з книжкою оповідань про чарівні історії «Кривавої 
кімнати» [4, 117]. Як спостеріг А. Дей, важливим у цьому висловлюванні є прийменник 
«про» («about»), оскільки «дух казок «Кривавої кімнати» не розважальний, а іронічно-
критичний» [5, 132]. Мотивуючим принципом казок є переконання А. Картер, що для 
вивчення природи реальності необхідно відійти від чітко обґрунтованої основи стосов-
но визначення матеріальної реальності.

У прозовому тексті малої епічної форми А. Картер «Вовчиця Аліса» головна геро-
їня, яка виросла у вовчій зграї, своїми діями та способом мислення посідає проміжну 
позицію між людиною та твариною. Опинившись серед людей, вона продовжує жити 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   179

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âðàáåëü-Êåì±íü Î. Ðåêîíñòðóþâàííÿ ãåíäåðíî³ ±äåíòèô±êàö±³...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

відповідно до своїх уявлень про навколишнє середовище. Ось як описує свою героїню 
А. Картер: «Wide shoulders, long arms and she sleeps succinctly curled into a ball as if 
she were cradling her spine in her tail. Nothing about her is human except that she is not a 
wolf; it is as if the fur she thought she wore had melted into her skin and become part of it, 
although it does not exist. Like the wild beasts, she lives without a future. She inhabits only 
the present tense, a fugue of the continuous, a world of sensual immediacy as without hope as 
it is without despair» [3, 141] / «Широкі плечі, довгі руки, а спить вона, згорнувшись у ту-
гий клубочок, немов обвиваючи хребет власним хвостом. У ній немає нічого людського, 
крім того, що вона не вовк; неначе волохата шкура, яку, як їй здавалося, вона носить, 
переплавилась в шкіру і стала її частиною, хоча шкури ніколи й не було. Як і всі дикі 
звірі, вона не думає про майбутнє. Вона живе лишень у теперішньому часі, нескінченно 
триваючому, у світі безпосередніх відчуттів, де немає ані надії, ані відчаю» (переклад – 
О. В.-К.). У цьому контексті слід наголосити: загалом у творчості «магічних реалістів» 
герої завжди відрізняються певною рисою або ознакою від інших. Такою особливістю є 
відчуженість, відірваність від суспільства, а звідси – самотність.

У сюжеті чітко проступає мотив покинутості, втрати родинного дому, традиційного 
способу життя. Власне, він демонструє універсальний для творчості А. Картер змісто-
вий критерій: приречене існування особистості у самотності. При цьому цей чинник 
завжди має свою варіацію з самобутнім смисловим наповненням. «Тема як інваріант, 
– аргументовано підкреслили В. Будний та М. Ільницький, – містить парадигму варіан-
тів – мотивів, які розгортаються в синтагматичній послідовності, вибудовуючи образну 
систему твору, зокрема сюжет (образ події), і виражаючи його ідею – творчий концепт, 
мистецьку інтенцію, авторський задум, ставлення до зображуваного предмета» [1, 174]. 
Отже, Аліса, покинута в дитинстві своєю матір’ю, не з власної волі опиняється поза 
суспільством. Коли ж її знаходять у вовчому лігві поряд із застреленою прийомною 
матір’ю-вовчицею і намагаються врятувати, вона надає відчайдушний опір: «When they 
found her in the wolf’s den beside the bullet-riddled corpse of her foster mother, she was no 
more than a little brown scrap so snarled in her own brown hair they did not, at fi rst, think 
she was a child but a cub; she snapped at her would-be saviours with her spiky canines until 
they tied her up by force. She spent her fi rst days amongst us crouched stockstill, staring at 
the whitewashed wall of her cell in the convent to which they took her. The nuns poured water 
over her, poked her with sticks to rouse her. Then she might snatch bread from their hands and 
race with it into a corner to mumble it with her back towards them; it was a great day among 
the novices when she learned to sit up on her hind legs and beg for a crust» [3, 141] / «Коли 
її знайшли у вовчому лігві поряд із пронизаним кулями тілом її названої матері, вона 
була всього лише жалюгідною бурою грудочкою, загорнутою у власне волосся, так що 
спочатку всі прийняли її не за дитину, а за вовченя; вона так вчепилася гострими іклами 
в своїх «рятівників», що вони ледве-ледве її відтягнули. Перші дні, проведені серед лю-
дей, вона сиділа навпочіпки нерухомо, втупивши незмигний погляд на білу стіну келії 
монастиря, куди її привезли. Черниці обливали її холодною водою і намагалися змусити 
її піднятися, тикаючи в неї палицями. Потім вона навчилася вихоплювати хліб з їхніх 
рук і, відбігши в кут, з гарчанням поїдала його, повернувшись до нас спиною; для по-
слушниць настав великий день, коли вона навчилася сідати на задні лапи, випрошуючи 
у них шматок хліба» (переклад – О. В.-К.).

Примітна деталь: відносний спокій герої А. Картер знаходять серед подібних собі 
вигнанців суспільства. Так, черниці вирішують відіслати Алісу у занедбаний й нео-
свячений церквою маєток відлюдника-герцога. Ось – його характеристика: «He lives 
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in a gloomy mansion, all alone but for this child who has as little in common with the rest 
of us as he does… nothing can hurt him since he ceased to cast an image in the mirror. 
He sleeps in an antlered bed of dull black wrought iron until the moon, the governess 
of transformations and overseer of somnambulists, pokes an imperative fi nger through 
the narrow window and strikes his face: then his eyes start open. At night, those huge, 
inconsolable, rapacious eyes of his are eaten up by swollen, gleaming pupil. His eyes see 
only appetite. The se eyes open to devour the world in which he sees, nowhere, a refl ection 
of himself; he passed through the mirror and now, henceforward, lives as if upon the other 
side of things» [3, 142] / «Він живе в похмурому будинку абсолютно один, якщо не 
вважати цієї дівчинки, яка, так само як і він, має мало спільного з рештою людей... з 
тих пір, як він сам перестав відображатися в дзеркалах, йому вже ніщо не може запо-
діяти страждання. Він спить на прикрашеній оленячими рогами ліжку, що оббите по-
хмурим, темним залізом, поки місяць – володар перетворень і покровитель сомнамбул 
– не застромить свій незаперечний перст крізь стулки вузького вікна і не торкнеться 
його особи: і тоді він відкриває очі. Ночами ці величезні, невтішні, жадібні очі повніс-
тю поглинає відкрита й блискуча зіниця. Його очі ненаситні. Вони відкриваються для 
того, щоб поглинути той світ, в якому він ніколи не бачить власного відображення; 
він пройшов крізь дзеркало і відтепер живе по той бік речей» (переклад – О. В.-К.). 
У цьому контексті доцільно підкреслити: показ мисткинею процесу самоідентичнос-
ті шляхом розпізнавання свого відображення в дзеркалі нагадує ідею французького 
психоаналітика Жака-Марі-Еміля Лакана (1901 – 1981) про те, що індивідуальна іден-
тичність породжується відображенням у дзеркалі та поданням у вигляді знаків [6, 6]. 
В Аліси-вовченяти прослідковується бажання розпізнати себе в дзеркалі, що завер-
шується констатацією пустки за ним: «Her intimate in the mirror wound the old clothes 
round herself, wrinkling its nose in delight at the ancient yet still potent scents of musk and 
civet that woke up in the sleeves and bodices. This habitual, at last boring, fi delity to her 
every movement fi nally woke her up to the regretful possibility that her companion was, in 
fact, no more than a particularly ingenious variety of the shadow she cast on sunlit grass. 
Had not she and the rest of the litter tussled and romped with their shadows long ago? She 
poked her agile nose around the back of the mirror; she found only dust, a spider stuck in 
his web, a heap of rags. A little moisture leaked from the corners of her eyes, yet her relation 
with the mirror was now far more intimate since she knew she saw herself within it» [3, 
146–147] / «Її дзеркальна подруга натягала на себе стародавній одяг, з насолодою вди-
хаючи застарілі, але все ще стійкі запахи мускусу і віверри, що виходили від рукавів 
і корсажів. Це звичне і, зрештою, знуджене повторення кожного її руху змусило її 
дійти невтішного висновку про те, що її приятелька, ймовірно, була всього-навсього 
особливо вишуканим різновидом тіні, на кшталт тієї, яку вона в сонячні дні відкидала 
на траву. Хіба вона та її вовчі родичі не гралися здавна зі своїми тінями? Коли ж вона 
тицьнулась рухливим носом за дзеркало, вона знайшла там лишень пилюку, павука, 
що сидів у своїй павутині, і купу лахміття. Трохи вологи витекло з куточків її очей, 
однак тепер її зв’язок зі дзеркалом став набагато інтимнішим, оскільки вона знала, 
що бачить у ньому саму себе» (переклад – О. В.-К.). Таке усвідомлення – це початок 
звільнення власної суб’єктності: «She goes out at night more often now; the landscape 
assembles itself about her, she informs it with her presence. She is its signifi cance» [3, 147] 
/ «Тепер вона частіше виходить з дому ночами; навколо неї сам собою складається 
пейзаж, і вона заявляє йому про свою присутність. Вона стає його сенсом» (переклад 
– О. В.-К.).



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   181

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âðàáåëü-Êåì±íü Î. Ðåêîíñòðóþâàííÿ ãåíäåðíî³ ±äåíòèô±êàö±³...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Між химерними героями-вигнанцями виникає почуття кохання, джерело якого – 
співчуття. Блукаючи вночі навколо замку, Аліса бачить герцога, який має намір здій-
снити черговий канібальський ритуал. Відчувши запах ладану, вона розуміє: герцо-
гу загрожує небезпека, оскільки селяни прагнуть помститися герцогу за те, що він 
осквернив могили їхніх родичів. Аліса, почувши свист куль, згадує, як колись люди 
вбили її названу матір-вовчицю, і вирішує бігти до замку, відволікаючи увагу натовпу 
і рятуючи герцога.Навіть у такій моторошній картині письменниця вдається до іронії, 
висвітлюючи питання істинності релігійних обрядів: «The young husband of the dead 
bride spent a long time planning his revenge. He fi lled the church with an arsenal of bells, 
books and candles; a battery of silver bullets; they brought a ten-gallon tub of holy water in 
a wagon from the city, where it had been blessed by the Archbishop himself, to drown the 
Duke, if the bullets bounced off him. They gathered in the church to chant a litany and wait 
for the one who would visit with the fi rst deaths of winter» [3, 147] / «Молодий чоловік 
померлої нареченої довго виношував план помсти. Він наповнив церкву цілим арсе-
налом зі дзвонів, книжок і свічок; виставив батарею срібних куль; у спеціальному ва-
гоні з міста йому доставили бочку з десятьма галонами святої води, освяченої самим 
архієпископом, щоб утопити в ній герцога, якщо його не візьмуть кулі. Всі зібралися в 
церкві, заспівали літанію і стали чекати того, хто прийде провідати перших померлих 
цієї зими» (переклад – О. В.-К.).

У своїй оповіді А. Картер утримується від казкового геппі-енду, втім, фінал тво-
ру оптимістичний. Аліса переймається співчуттям до пораненого герцога, який стікав 
кров’ю і вив, «ніби вовк, що потрапив в капкан, або жінка в пологових муках». Їй стає 
шкода його й вона починає зализувати його рани: «As she continued her ministrations, this 
glass, with infi nite slowness, yielded to the refl exive strength of its own material construction. 
Little by little, there appeared within it, like the image on photographic paper that emerges, 
fi rst, a formless web of tracery, the prey caught in its own fi shing net, then in fi rmer yet 
still shadowed outline until at last as vivid as real life itself, as if brought into being by her 
soft, moist, gentle tongue, fi nally, the face of the Duke» [3, 148] / «Мірою того, як вона 
продовжувала свої маніпуляції, дзеркало з нескінченною повільністю здавалося перед 
відбивною силою власного матеріалу. Мало-помалу у ньому стали проступати, як на 
фотопапері, де спершу, немов видобуток, спіймана у власні сіті, виникає безформна 
путина обрисів, потім більш чіткий, але ще неясний абрис, і ось живе, ніби реальне, 
зображення, – нарешті, немов викликані до життя її м’яким, вологим, ніжним язиком, у 
дзеркалі стали проступати риси обличчя герцога» (переклад – О. В.-К.). Таким чином, 
Алісі вдається «вилікувати» герцога, повернути йому людську подобу і здатність відо-
бражатись у дзеркалі. Саме дзеркало, власне, як символічний інструмент, допомагає 
здійснити незалежну суб’єктивацію шляхом саморепрезентації. Впадає в око, що роль 
зцілителя, яка традиційно відводиться чоловікові, перекладається в тексті на жінку. 
Отже, у творі «Вовчиця Аліса» однозначно проявляється мета письменниці, що полягає 
у вивченні та реконструюванні ґендерної ідентифікації.

Висновки. Як показав аналіз збірки малої прози Кривава кімната» А. Картер, звер-
нення письменниці до жанру казки повною мірою відповідало її мистецькій стратегії. 
Звідси – головні мотиви реінтерпретацій: а) відмова героїні від ролі жертви, б) прирече-
ність жінок за умов пасивної життєвої позиції, в) обмін ролями представників чоловічої 
та жіночої статі, г) паритетність жінки й чоловіка, ґ) кохання та шлюб з розрахунку. Усе 
це засвідчує феміністичну спрямованість творчості А. Картер.
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ЖАНР МОЛИТВИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-«ЛОГОСІВЦІВ»

У статті зроблено спробу проаналізувати жанр молитви у творах письменників групи «Ло-
гос», окреслити види поетичних молитов, згрупувати їх за тематикою. Оскільки найбільше мо-
литовною тональністю пронизані твори о. Василя Мельника (Лімниченка), то саме його поезія 
стала основним об’єктом дослідження.
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Melnik (Limnychenkо) became the main object of the research, because his works are permeated with 
prayerful mode.
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ЖАНР МОЛИТВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ-«ЛОГОСЕВЦЕВ»

В статье сделана попытка проанализировать жанр молитвы в произведениях писателей 
группы «Логос», очертить виды поэтических молитв, сгруппировать их по тематике. Посколь-
ку больше молитвенной тональностью пронизаны произведения о. Василия Мельника (Лимни-
ченко), то именно его поэзия стала основным объектом исследования.
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Постановка проблеми. В ідейно-художній мозаїці літературного життя Західної 
України міжвоєнного періоду ХХ ст. окреме місце посідали католицькі письменники, 
які на теренах Західної України об’єдналися у групу «Логос». Засадами творчості 
«логосівців» були християнська мораль, популяризація релігійної тематики та хрис-
тиянської етики. 
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В останні роки було зроблено ряд досліджень, завдяки яким письменники «Логосу» 
зайняли належне місце в історії української літератури ХХ ст., проте їхня творчість 
потребує ґрунтовнішого вивчення, оскільки діяльність «логосівців» відзначалася підви-
щеною активністю, багатоаспектністю і християнською спрямованістю. Актуальність 
нашого дослідження полягає у необхідності проінтерпретувати твори поетів групи 
«Логос» у контексті християнської молитовної традиції, адже творчість кожного з них 
характеризується тяжінням до біблійних сюжетів, традицій та образів.

Аналіз досліджень. Творчість «логосівців» потрапила у поле зору багатьох літера-
турознавців – Ярослава Грицковяна, Миколи Ільницького, Тараса Салиги, Лілії Гром’як, 
Оксани Веретюк, Наталії Вівчарик та ін., дослідження яких здебільшого стосувалися 
визначення місця «Логосу» в літературному процесі першої половини ХХ ст. Проте 
багато аспектів їхньої творчості все ще залишаються поза увагою дослідників, як, на-
приклад, жанрові різновиди художньої спадщини. 

Мета статті – простежити настроєвість та окреслити типологію поетичних моли-
тов у творчості «логосівців».

Виклад основного матеріалу. «За час свого існування, – пише Володимир Анто-
фійчук, – людина не знайшла досконалішої, ніж молитва, форми, в якій можна було б 
виповісти найпотаємніше, зважитися на відвертість, щирість і безпосередність само-
вираження. У цьому – одне із таїнств вічності молитви, таїнство особистісного катар-
сису, перевтілення й облагородження, яке можна відчути тільки у духовному єднанні з 
Абсолютом» [1, 5]. Закономірно, що поряд із культовою зародилася і літературна мо-
литва, яка знайшла своє цікаве відображення у творчості католицьких письменників, 
об’єднаних у групу «Логос». Як уже неодноразово зазначалося у наших попередніх 
дослідженнях, творчість кожного «логосівця» характеризується тяжінням до біблійних 
сюжетів та образів, навіть більше, бо майже усі проблеми особистого, суспільного чи 
національного характеру вирішуються з християнських позицій, фундаментом яких є 
Біблія, а особливо Новий Завіт. У художніх творах «логосівців» євангельські засади 
є домінантними, вони є своєрідним «наріжним каменем», на якому будується сюжет, 
здійснюється колізія, ставиться і вирішується проблема.

Тематично молитви у поетичній спадщиній «логосівців» можна поділити на такі, 
що звернені до Ісуса Христа, Богородиці і святих. У нашому дослідженні намагатиме-
мось коротко охарактеризувати кожну із груп.

Для поетів групи «Логос» християнство – це не лише ідеологія, культура, а в першу 
чергу – особа Христа, яка повноправно поєднала у собі Божі і людські прикмети. Чи не 
найповніше нероздільність Божого і людського виявляється у Христі страждаючому. У 
творах «логосівців» відображено шлях людини до Бога через Голготу, хрест, терновий ві-
нок, хресну дорогу. Прикметно, що у молитвах такого типу йдеться не лише про особисте 
спасіння, а й про порятунок свого народу. Ця ідея так декларується у Степана Семчука:

Уверх налита чаша
Терпіння, горя й мук.
Тобі приносять жертву 
Мільйони чистих рук. 
І я Тобі приношу, 
Сльозами, стоном прошу:
 – Ах! Вислухай мене! 
За ту криваву долю
Верни, верни їм волю [8, 8].



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   185

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äìèòð±â °. Æàíð ìîëèòâè ó òâîð÷îñò± ïîåò±â-«ëîãîñ±âö±â»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оскільки у творах «логосівців» хрест тлумачиться винятково у дусі християнської 
традиції, це зумовлює і відповідну молитовну тональність віршів на цю тему, напри-
клад, більшість із них наповнені покаяльним духом:

До Тебе кличемо, Христе розп’ятий,
До Тебе кличемо в найвищий час:
О Боже, Боже, перестань карати
І, як розбійників, помилуй нас [2, 221], 
а також неодноразово ліричний герой з глибини серця взиває до Бога у важких об-

ставинах життя:
Мабуть до Тебе не дійду я, Христе,
Такий важкий, такий болючий шлях!
В далечині дрижить мереживо імлисте,
І на шляху скрізь терня болотисте,
І жах. І йду, бо мушу йти,
Твій голос чую, Христе,
На безпросвітньому далекому шляху.
В очах дрижить мереживо імлисте…
А йду й паду, й знова паду – о Христе! [3, 11].
Відомо, що літературне угруповання «Логос» об’єднувалося навколо часопису «По-

ступ», який був друкованим органом Марійського Товариства Молоді, мета діяльності 
– особливе вшанування Богородиці і за її прикладом плекання і культивування християн-
ських чеснот. У контексті постулатів Марійського Товариства стає зрозумілим часте звер-
тання «логосівців» до образу Богородиці, який, з’явившись у їхніх ранніх поезіях, усе з 
більшою символічною наповненістю супроводжує усю творчість, увиразнюється, криста-
лізується в міру духовного вдосконалення та зростання художньої майстерності авторів. 

Найповніше символ Богородиці представлений у творчості о. Василя Мельника 
(Лімниченка), у віршах якого зауважуємо дві основні мегаознаки Богоматері – материн-
ство і заступництво. Майже вся поезія цього автора носить молитовний характер, для 
якого Богородиця – не лише історична особа, яка колись у Вифлеємі Юдейському на-
родила Ісуса Христа. Вона – Мати, яка опікується його життям, якою він захоплюється, 
називає її найніжнішими словами, якій довіряє свої турботи, про це свідчить і те, що 
навіть у межах одного твору гармонійно переплетені молитви прослави з молитвами 
подяки. 

Богородична поезія о. Василя Мельника (Лімниченка) найповніше представлена та-
кими творами: «За всіх молишися…», «Молитва за хворих», «Радуйся, Діво!», «Про що 
Тобі, Маріє, говорити?», «Ave Maria». 

Поезія «За всіх молишися…» є цікавою уже своєю назвою, яка збігається з початком 
молебної стихири на честь Богородиці: «За всіх Ти молишся, Благая, за тих, що при-
бігають з вірою під могутній Твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми, грішні 
перед Богом, в бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченними, Мати Бога 
Вишнього, Ти єси Пречистая, тому-то ми до Тебе припадаємо: ізбав від усяких негод 
рабів Твоїх» [6, 250]. Як у стихирі, так і в поезії о. Василя Мельника Богородиця постає 
невтомною молільницею за рід людський: 

«За всіх молишися, Благая…» – 
З грудей народу пісня ллється, 
А наді мною сум витає, 
І дим кадила вгору в’ється [2, 135].
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У храмі, де зібралося багато людей і відбувається богослуження, всі моляться од-
нією молитвою, «одними устами». Але далі зауважується значуща деталь: молитва на-
штовхує ліричного героя на індивідуальні роздуми, на власне сприйняття. Перед ним 
постає його життя, наче розбурхане море, і коли вже даремними є всі людські зусилля, 
очі героя підносяться вгору, до Богоматері: 

Хто мої болі приколише, 
Кому про смутки розказати? 
До кого ж маю пригорнутись? 
До кого йти, ласкава Мати? 
До Тебе йду… До Тебе несу
Мої надії і вагання;
Згадай на моє пересилля 
І вислухай мої благання [2, 135]. 
Аналогічну настроєвість має «Молитва за хворих», у якій автор просить заступни-

цтва Богородиці не лише для себе, а для всіх скривджених, знедолених, які є «подобами 
страждущого Христа»: 

Пречиста Діво, змилуйся над ними, 
Над скорбним видом їх безкровних лиць…[2, 225]. 
У цитованому уривку знову знаходимо паралелі зі стихирою Молебня до Матері 

Божої: «Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, голодуючих кормителька, ски-
тальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і заступ-
ниця, жезл старості, Мати Бога Вишнього, Ти єси Пречистая, поспішися, молимся, щоб 
спастися рабам Твоїм» [6, 250]. 

Часте використання фраґментів з традиційних богослужебних текстів стало при-
кметною рисою поетики не лише о. Василя Мельника (Лімниченка), а усіх поетів-
»логосівців». Ось, наприклад, Орест Петрійчук у поезії «Stellа Matutina» творить свою 
візію: 

Мережиться голубе злотом небо;
З опалів чаші сонце барви п’є.
Висока стать: благословлять 
Пречисті білі руки. 
«Прибіжище скорбящих, молися…»
Тихий голос чуть. 
І хор пташиний стоголосий, 
І злотосяйні сонця коси – 
Усе співа хвалу Єдиній Чистій [5, 16]. 
Цей твір, як і вся Богородична поезія «логосівців», наповнений класичною хрис-

тиянською символікою. Наприклад, автор називає Богородицю «Прибіжищем скор-
бящих», «Приютом беззахисних», «Єдиною Чистою»; колористика традиційно Бого-
родична: домінують білий, голубий, золотистий кольори. Крім того, мають місце такі 
глибокі символи: чаші, сонця, неба, розбитої щогли. Майже вся ця символіка бере свій 
початок у Святому Письмі та Святому Переданні і, як це притаманно символові релігій-
ному, характеризується відкритістю та невичерпністю інтерпретацій.

У віршах-молитвах Василь Лімниченко досить часто використовує апелятивну 
конструкцію: «Радуйся!», за якою ідуть номінативні конструкції, що містять певну 
інформацію про того, до кого звертається поет. За таким принципом побудовані ака-
фісти. Варто звернути увагу на те, що в юдейській релігійній традиції «Радуйся!» не 
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вичерпується лише значенням «радіти». Це також і форма вітання, адже з Євангелія 
від Луки відомо, що коли ангел Гавриїл прийшов до Марії, щоб звістити їй про те, що 
вона стане Матір’ю довгоочікуваного Месії, то привітав її словами: «Радуйся, благо-
датна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками!» (Лк. 1, 28). Це привітання 
ангела стало структурним елементом молитов до Богородиці. Наприклад, в Акафісті 
до Богородиці читаємо: «Радуйся, Мати ягнятка і пастиря! Радуйся, Мати зорі неза-
ходимої! Радуйся, Ключе до царства Христового! Радуйся, Невісто неневісная!» тощо 
[6, 207–224]. У поезії Ореста Петрійчука «Вечір» теж присутня така форму поетичного 
звертання до Богоматері: 

Привіт Цариці світу дзвонять. 
«Радуйся, чиста Лілеє…» 
Рожеві цвіти шепочуть [5, 23].
Варто звернути увагу на те, що хоча у цитованому уривку Богородиця не називаєть-

ся на ім’я, читач розуміє, що мова тут саме про неї, оскільки за символом Цариці світу 
та класичним символом Лілеї криється образ Богоматері. Такі художні прийоми вико-
ристовує у своїх поезіях також о. Василь Мельник. Так, наприклад, у поезії «Радуйся, 
Діво!..» поет називає Богородицю «Милосердною», «Повною ласки»:

Радуйся, Діво!.. Милосердна!
Почуй розплаканий мій біль! 
Гляди: моя душа на тернах, 
Мій вік – у лютій боротьбі! 
Радуйся, Діво!.. Повна ласки!.. 
В Твоїх руках – моя судьба!.. 
Твій омофор неначе брязкіт 
Воскресних ранків на гробах! [2, 198].
У наведеному вище вірші відчитується декілька християнських символів, серед 

них – покрову або омофору. Традиційно омофор – це символ могутнього заступництва 
Божої Матері, Її опіки і милосердя: «Пречиста Богородице! Ти для скорботних – вели-
ка заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства, море ласки, джере-
ло Божої мудрости, покров для світу. Тим-то ми, вірні, урочисто прославмо Її світлий 
покров, співаючи: Радуйся, Благодатна, з Тобою Господь, що через Тебе подає світові 
велику милість!» (Стихира на Покров Пресвятої Богородиці) [4, 1039]. Для ліричного 
героя омофор Божої Матері – єдина надія, єдиний порятунок від лиха, адже з омофором 
пов’язується давня легенда про дивне врятування Царгорода від ворожої облоги, та й в 
українській народній традиції є немало оповідань про подібні чуда за посередництвом 
Богородиці, про одне з них ідеться у канті про Почаївську Божу Матір. 

Знаковою у творчості о. В. Мельника (Лімниченка) є поезія «Ave Maria!»: 
На білих брижах – ранок наді мною, 
Немов воскресла з ночі ясна мрія! 
І знову Ти, як завсіди, зі мною… 
Хвала Тобі, хвала!..
Ave Maria! [2, 332]. 
У цій поезії поєднано два види молитви: прослави, яка передбачає своєрідне зами-

лування, споглядання особи, до якої засилається молитва, а також прохання про благо-
словення на щоденні духовні подвиги. Співзвучною до «Ave Maria!» є поезія Ореста 
Петрійчука «Благословлю Тебе, Пречиста!». Обидва твори сповнені антиномічних сим-
волів: ранок, день – ніч, світло – темрява. Вихори і буревії символізують поетове життя, 
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їм протиставляється Покров Богородиці як надійний захист. У наведених віршах маємо 
протиставну гру кольорів. Усе, що гріховне, – темне; натомість Богородиця завжди ви-
мальовується на ясному, зоряному тлі. Наприклад, у «Молитві за хворих» о. В. Мель-
ника читаємо: 

Пречиста Діво, матінко єдина, 
Твій ясний омофор над ними розгорни [2, 225].
Образ Скорбної Божої Матері набув особливого поширення у літературі, музиці 

та іконописі, бо став символом невимовного страждання, довготерпеливості й любо-
ві. ХХ ст. в Україні ознаменоване тяжкими випробуваннями як у долі конкретної осо-
би, так і в долі нації. Тому стає зрозумілим і виправданим часте використання мотиву 
Голготи, розп’яття, страждаючої Богоматері в українській літературі. Чого варті лише 
такі шедеври, як «Скорбна мати» Павла Тичини та «Mater dolorosa» («Скорбна мати») 
Богдана-Ігоря Антонича. 

У творах поетів католицької групи «Логос» образ скорботної Богородиці часто «наці-
оналізується», набирає типвих ознак української матері, яка втрачає своїх дітей у воєнне 
лихоліття. Для прикладу наведемо вірш Степана Семчука з поетичної збірки «Метеори»: 

Мати горя! Мати болю! 
У моїй душі 
(окували в огні волю) 
списи та мечі… 
Захід томиться кроваво…
(початок кінця) 
Мати горя! Мати болю!.. 
… Де моє дитя ?! [8, 8]. 
У поезіях такого типу розіп’ятий Христос є прообразом всіх тих, які невинно за-

гинули від рук служителів зла, а Божа Мати стає прообразом стражденної української 
матері, якій нерідко доводилося споглядати смерть своїх синів. 

Особливе місце у поетичній спадщині о. Василя Мельника (Лімниченка), о. Степа-
на Семчука, Ореста Петрійчука та Григора Лужницького посідають образи ангелів та 
святих, почитання яких – давня традиція Церкви, бо вони є своєрідними орієнтирами 
для християн у пізнанні Бога. 

Молитися разом з ангелами може лише людина, чиста серцем, особа, яка здатна 
споглядати красу Бога через Його творіння. Про таку молитву читаємо у поезії «Див-
люся…» о. Василя Мельника:

Дивлюся сонними очима
На синє небо зоряне
І чую пісню Херувима,
Що сяєвом зірок плине [2, 41].
Оскільки кожен християнин покликаний до святості, а святість – це готовність від-

дати життя за свої переконання, у тому числі й національні, то о. Василь Мельник (Лім-
ниченко) у своїх творах ставить за взірець святих мужів у братньому служінні. У поезії-
молитві «Святі» автор висловлює захоплення мужністю, жертовністю героїв, які ведуть 
священну боротьбу зі злом у найрізноманітніших його проявах:

Атлянти вічнощів, Святі
Мужі, потуги повні!
Ви – ті герої, що ведуть
Кампанії безкровні [2, 139].
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Про те, що молитва займала виняткове місце у житті поетів групи «Логос», осо-
бливо у священичому служінні о. Василя Мельника (Лімниченка), свідчить поезія про 
часослов – настільну книгу священика, у якій вміщено тексти щоденних церковних 
богослужень. Як уже зазначалося, «логосівці» далекі від декларативного і обрядового 
християнства, для них це жива практика і спосіб життя, свідченням чого є наведена 
нижче поезія:

Вже витертий пожовклий часословець!.. 
Впродовж років щодня в моїх руках...
Я ношу спадки у його лубках,
Мов зоряний, блакитний королевич...
Я по моєму ходжу з ним садові,
Як з білою китичкою троянд,
А в церковці, немов з святих веранд, 
Падуть на мене погляди Христові!
Пожовкли в нім, поплямилися листи...
Та він такий, як був тоді,
Коли троянди починали цвисти 
В моїй душі, надміру молодій!..
Колись задзвонять похоронні дзвони,
А він буде – в моїй мертвій долоні! [2, 206].
У поетичній спадщині о. Василя Мельника має місце нетиповий, проте притаман-

ний для української літератури вид вірша – «молитва до молитви», що вкотре засвідчує 
благоговійне ставлення «логосівців» до всього сакрального:

Свята молитво! Ти, немов аркан,
Хватаєш небо у духові сховки.
Твої слова – барвисті хоруговки 
При шляху днів, що ним іде мій Пан! (…)
Свята молитво! Прискай благовістям 
В моє гірке, кочоване безвістя! [2, 203].
Висновки. Творчість католицьких письменників, які об’єдналися у групу «Ло-

гос», наскрізно просякнута християнською тональністю, у їхніх творах присутні 
елементи християнських обрядів і церковних богослужень. Наприклад, о. Василь 
Мельник (Лімниченко) переспівує молебні стихири до Богородиці у поезії «За всіх 
молишися, Благая…», у творчій спадщині Ореста Петрійчука (О. Моха) прочитуємо 
елементи сповіді, Літургії Жертви, у Степана Семчука знаходимо євхаристійну сим-
воліку, є вкраплення з Хресної дороги та Утрені Страстей Господніх. Окрім цього, ва-
гомий пласт їхньої творчості складає особиста молитва як явище найбільш інтимного 
спілкування і відвертого висловлення своїх духовних станів і потреб перед Богом, 
Богородицею та святими.

У творах «логосівців» мають місце молитви, які не мають традиційного сакрально-
го змісту, оскільки їхнім адресатом виступає нація, Батьківщина, Церква. Вони також 
мають певну літературну вартість і є у перспективі майбутніх досліджень.
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МІФОСВІТ ХРИСТИНИ КЕРИТИ 
У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ «БЕРЕЗНЕВІ ЗАРУЧИНИ»

У статті здійснена спроба простежити міфосвіт Христини Керити у збірці «Березневі за-
ручини», систему образів (язичницьких, християнських), символіку, пов’язаних із стихіями рідної 
землі, води, вогню, повітря тощо. У роботі аргументується думка, що коріння архетипових об-
разів авторки є в українській культурі. Доведено, що засвоєння принципів міфотворення дозволило 
поетесі на широкому тлі української, світової міфологій яскравіше окреслити українську міфоло-
гічну картину світу.

Ключові слова: міф, міфопоетика, архетип, символ, міфологема, першообраз.
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THE MYTHOLOGICAL WORLD OF KHRYSTYNA KERYTA 
IN THE POETRY COLLECTION «THE MARCH ENGAGEMENT»

The article is an attempt to trace the mythological world of Khrystyna Keryta in the book «The March 
engagement», system of images (pagan and Christian), as well as symbolism connected with rudiments of 
the native land, water, fi re, air and so on. The opinion is argued in the paper that the roots of the author’s 
archetypal images is in the Ukrainian culture. Mastiring principles of mythologic formation allowed the 
author to outline Ukrainian mythological world picture against world and Ukrainian mythology.
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МИФОМИР КРИСТИНЫ КЕРИТЫ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ «МАРТОВСКИЕ ПОМОЛВКИ»

В статье предпринята попытка проследить мифомир Кристины Кериты в сборнике «Мар-
товские помолвки», систему образов (языческих, христианских), символику, связанных со сти-
хиями родной земли, воды, огня, воздуха и т. п. В работе аргументируется мнение, что корни 
архетипических образов авторки – в украинской культуре. Доказано, что усвоение принципов 
мифотворчества позволило поэтессе на широком фоне украинской, мировой мифологий ярче об-
рисовать украинскуюй мифологическую картину мира.
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Постановка проблеми. Відомо, що українську міфологію можна проілюструвати 
за допомогою міфологем: вірувань, уявлень, ритуальних дійств, фольклорних архаїч-
них сюжетів, архетипів. Завдяки сакральним символічним діям архетипових образів ко-
лективного підсвідомого у ліриці, українська письменниця Закарпаття Христина Кери-
та (1955 р. н.) з с. Драгово (Хустщина), авторка збірок «Березневі заручини», «Чекання 
дива», «Одкровення», «На руїнах храму», «Вибрані», «У долонях світанку», також 
повертала читача до ідеальних першопочатків, своєрідно осмислила у своїй поетичній 
творчості найдавнішу красу прадавніх мікро- і макросвітів, єдність природних прасти-
хій, тривання буття. 

Аналіз досліджень. Методологічну основу дослідження склали літературознавчі пра-
ці В. Барчан (виявила органічне поєднання Х. Керитою суто жіночої і суто закарпатської 
ментальності ознак світосприйняття, індивідуалізовану метафоричну форму, яскраву ко-
льористичну гаму [1, 8]), В. Басараб (простежив: слова «світання», «ранок», «роса» роз-
сипані в її першій книжці рясніше за «зорі». Це мить, коли все ще «в полоні передранніх 
видив», лише «тремтить на віях синява ранкова» [2, 3]; народження – це рух, і наскрізним 
образом закономірно виступає вітер із поширеними образами птахів, а ще більше – крил, 
долонь (обпечених сонцем, осінньою ватрою, – бо то й осінь «полум’я в долонях прине-
сла» [2, 4–6]), Н. С. Ференц (спостерегла сприйняття світу через призму любові до Карпат 
у ранніх віршах, тонкий ліризм, щиру безпосередність, уміння «знайти свій ліричний сю-
жет і свій образ» [7, 175], наповненість поезії тонами, напівтонами; спільність духовно-
естетичних орієнтацій Х. Керити з лірикою Б.-І. Антонича і В. Свідзинського» [7, 161]). У 
статті спираємося на розробки визначних теоретиків міфу як вічно живої сутності: О. По-
тебні, К. Юнґа, Ф. Ніцше, І. Нечуя-Левицького, М. Костомарова.

Оскільки дослідники творчості Христини Керити приділили мало уваги актуальній 
проблемі міфотворення, ми спробуємо чи не вперше простежити його особливості у 
художньому світі української поетеси крізь призму збірки «Березневі заручини». 

Мета дослідження – обґрунтувати український характер міфосвіту поезії Х. Кери-
ти, відновлюваного на базі художньо переосмислених фольклорно-міфологічних плас-
тів української культури та естетичної традиції. Реалізація мети передбачає розв’язання 
таких завдань: 1) визначити ознаки художнього міфологізму поетеси; 2) розглянути 
астральну і земну символіку в структурі українського язичницького космогонічного 
міфу; 3) розкрити поетичний міфосвіт Х. Керити з позицій міфу першопочатків і кін-
ця як універсальної структури, в якій співіснують язичницька та християнська моделі 
світобудови.

Об’єктом дослідження є поезія збірки «Березневі заручини» (містить зачин, кульмі-
націю, завершена поемою «Тисяча друга ніч» (в останній – порушена тема пересліду-
вання любові, її сила і вічність)) як джерело міфопоетичного ліричного імпресіонізму. 
Предмет дослідження – унікальний цілісний міфосвіт поезії Х. Керити. У дослідженні 
послуговуємося герменевтичним методом (завдяки ньому можна простежити різні зна-
чення образу, максимально наблизитися до осягнення художньої цілісності авторського 
тексту) та структурно-функціональним методом (для з’ясування способів оновлення 
змісту міфологем, пов’язаних у цілісному поетичному міфосвіті авторки).

Виклад основного матеріалу. У міфосвіті Христини Керити знаходимо відгомін 
язичницького світовідчуття, людина є часткою Всесвіту, створеного Богом, єдність 
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фольклорно-міфологічних, релігійно-мистецьких ознак світогляду українців. Через 
художні образи поетичної міфотворчості пізнаємо багатство національного довкілля, 
сповненого сакральності світобудови, символів, ритуалів, обрядів. Вже з першої збірки 
бачимо спробу авторки повернути читача до язичницьких коренів національної тради-
ції, що зв’язані з християнством, і підвищити духовний рівень, протидіяти занепаду на-
ціональної свідомості, завдяки художній інтерпретації світовідчуття своєї нації, подати 
своє бачення української міфологічної картини світу.

На композиційному рівні в її збірці язичницька космогонічна модель світобудови 
зв’язана з християнським уявленням про апокаліптичне прямування людства до цивілі-
зації, що досі не вивчалася.

Міфопоетична концепція цілісної світобудови Х. Керити містить світотворчі цикли, 
образи стихій, першоелементи, органічно поєднує астральну символіку із землепоклон-
ськими мотивами, пов’язаними з образом прадерева. Вона – митець із розвиненим інту-
їтивним національним поетичним міфосвітом.

Назва «Березневі заручини», очевидно, не випадково містить образ заручин (міцний 
зв’язок із народними звичаями заручин як вагомої частини т. зв. «весільного поїзда», в 
українців заручинами скріплювали офіційно серця закоханих). Березень – початок про-
будження у природі, житті людей, перший місяць весни, що приносить в уяві авторки 
тільки щастя.

Відомо, що у Карпатах ритуал заручин (заключного етапу сватання) здійснювала 
мати дівчини: вона обсипала молодих пшеницею та білою вовною і подавала їм мед, 
котрий символізував єдність молодих та їхніх родичів. Крім цього, на ознаку того, що 
дівчина й хлопець засватані, вони отримували певні атрибути: наречений – барвінкову 
квітку, наречена – червону стрічку у косах або квітку (на Буковині – траву). У західних 
районах більш поширеними були вінки, їх плели у так звані барвінкові дні. На Гуцуль-
щині вінок змащували медом і вкривали позолотою. Закономірними у поетичному ци-
клі «Травневе повернення» зі збірки «Березневі заручини» є образи зеленого лошати, 
зеленої пісні, яка вчувається у клекоті дощу, майбутнього рясного зеленого жита, роз-
плетених трав і зелених верб, які виграють весільну, коли весна танцює з березнем 
заручини.

В основі образу світу української національної міфології наявний культ астральної 
тріади і святої рідної землі («зелене царство сосен і ялин»), які поєднані вертикаллю 
світового дерева. Відповідниками прадерева у міфосвіті Х. Керити є образи гір, рідше 
могили (мати «од вітру крила просить», щоб «глянути на той полин, де син поліг у 
згаслі роси» («Материнське чекання»)).

Авторка обожнює рідні гори: «Щаслива я, Карпати, бо ви є, Бо зупиняєте вітри хо-
лодні, Бо сонце із плеча вам устає І подає поволі у долоні!» [4, 1]. Для неї «Таїнство гір 
– це цілий світ зі своїми законами, зі своєю магією, красою та неповторністю… Оскіль-
ки ми живемо серед цієї краси, то повинні вчитись жити у гармонії з Природою» [5, 
6]. На образно-символічному рівні бачимо: в її поетичному міфі першопочатки, кінець 
оновлення й руйнування світу зв’язані з першостихіями води, вогню. Мотив весняного 
відродження – відновлення світу з архетиповими образами сонця. 

Збірку розпочинає вірш «Будували оселю», що є даниною часові, де згадані по-
няття «соціалізм», «проект Леніна». Однак далі натрапляємо на унікальні художні 
твори, що є доказом формування світосприйняття поетеси. У пейзажній замальовці 
«Йшов до обрію день та й приліг у столочених травах», написаній анапестом, спо-
вненій оптимістичної настроєвості, авторка опоетизовує гармонійний стан природи 
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через образи дня і ночі. Вона обирає топос не міста, а села, персоніфікуючи його («за-
дрімали натруджені села» [3, 8]. Лірична героїня споглядає мить короткочасної зміни 
дня ніччю (використана також персоніфікація) і проектує її на фон вічності («час у ту 
мить щось велике і добре творив» [3, 8]. Образ часу часто був присутнім у письмен-
ників-традиціоналістів, шістдесятників Л. Костенко, закарпатця П. Скунця (вводили 
його до своїх творів з метою показати вічність і тлінність у житті, невмирущість і 
короткочасність у мистецтві). 

Образ місяця, сповнений містики, є характерним для усної народної творчості, пое-
тів-символістів (П.Тичини), однак, на нашу думку, Х. Керита по-новому осмислює його 
і знов-таки через залучення часового відношення: 

Йшов до обрію день та й приліг у столочених травах 
З чорним кужелем ніч примостилась на теплій землі, 
Бродить місяць рудий в спопелілих дочасно загравах,
Залишає примарні сліди на п’янкому зелі [3, 8].
Вдало, на нашу думку, підібрала поетеса і кольорову гаму, при чому поєднала ді-

яльність зорових образів із народним мистецтвом (ткацтвом) та віруванням греків (Арі-
адна – міфологічний образ, внучка сонця Геліоса, жриця, богиня). «Ниткою Аріадни» 
називають спосіб, що допомагає розв’язати якесь важке питання, вийти зі скрутного 
становища. Звідси у переносному значенні – порятунок. В її уяві по-новому постає ніч, 
авторка бачить її не традиційно сумною, а, навпаки, радісною, просвітленою, щасли-
вою: «З чорним кужелем ніч, а якась вона світла, / весела, /Аріаднина нитка – кудись у 
поля, у бори» [3, 8]. 

У поезії «Село, моє село заснуло…» майстер слова використовує прийом фантас-
магорії (сну) вільного села з «руками-вулицями» (цей образ порівнює з дитиною), по-
кровителькою якого є кучерява гора (асоціація з рідною матір’ю, котра «його сон чатує, 
Відганяє тривогу від личка, Колискову співає» [3, 8]. 

Логічним продовженням мотиву попереднього вірша є поезія «Був день як 
джбан з пахучою водою», написана хореєм. На зміну ночі постав день, порівню-
ваний авторкою з «джбаном з пахучою водою». Х. Керита метафоризує («черешня 
серця» [3, 9], серце розглядає як мірило душі ліричної героїні, її духовне осердя (тут 
світосприйняття митця-жінки близьке до філософії кордоцентризму Г.Сковороди, 
що сповідував ідею «сродної» праці). Подаємо перелік образів, задіяних у збірці 
«Березневі заручини». 

Земля має «гарячі скроні», «дихає повно і спрагло... Кружляє, сміється і бавиться», 
«заколише, зігріє мене, Заспіває притишено, мов над дитиною», «А у вікні – маленький 
кусень світу»; поле – «І простуджено стогнуть поля»; село розметало у сні «руки-вулиці, 
як дитя», що набігалося за день і задумливо поклало голову на коліна кучерявій горі. 
Гора одганяє тривогу од личка і співає, як мати, колискову («Село моє заснуло»).

Небо – «Й дощем прибитий сірий небокрай», «Думки, мов птахи, – ув осіннє небо», 
«І тайнами небачених країн Ясніло небо, мов шатро еміра».

Вітер – «листя пожухле збурив Й виграє у вузьких димарях Свої відьомські калам-
бури, «білі вальси виграва», «повітруль ганяє», «Уже на віщих струнах верб Нам …
виграє весільну», «І збиває теплий вітер З обважнілих яблунь роси», «Розпинає хату сім 
вітрів, Сім надій, щоб ти мене зустрів».

Вогонь:
Сонце – «Піднімає сонце врівень віч Варта на порозі», «мов яблуко стигле, – в зе-

ніті». 
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Місяць – «Бродить місяць рудий в спопелілих дочасно загравах», «місяцеве чоло», 
«зачепивсь за явори»; «молодик завис, як серп». 

Зірки – «зірками бризкало навколо хати», «Котились зорі в сиві полини, Клювали їх 
великі дві жар-птиці»; зоря – «Ще й сипалися зорі із Ковша І десь аж за екватором зникали».

Блискавка – «Непокірно і лунко рвались ниті тугих блискавиць».
Вода: 
Дощ – «дощ у вікна сивим смутком б’є», «Пов’язали хустини липам Запізнілі осінні 

дощі», «Злодійкувато уночі гроза долину молотила, / І вістря блискавок тупила / В ріллі 
похилому плечі. / І реготала, веселилась / і бавилася досхочу, / А вранці на вербу схили-
лась, / Та й затремтіла од плачу».

Туман – «Пропах медами», «рясні жита сповив», «теплими дощами снив»; «А тума-
ни світанкові – Мов дівочі білі сни».

Мороз («Лиш мороз приведе все на лад».
Грім («Зріють світанком раннім /Громи понад сивим кленом. /Громи визрівають 

зрання /Понад моїм чеканням – /Понад моїми болями /Зріють громи сивочолії» [3, с.25]; 
(«Гримотіли громи, / наче мамині сиві кросна» ).

Гроза – «Злодійкувато уночі / Гроза долину молотила, / І вістря блискавок тупила / 
В ріллі похилому плечі. / …А вранці на вербу схилилась, / Там затремтіла од плачу» . 

Краплини після нічної грози «мелодію пробудну ткали».
В е с н а – ворожка (наворожила ліричній героїні коріння («Любові»)). вона – свято 

надій, «танцює з березнем заручини» («Травневі повернення»). 
Л і т о («Спливло чеканням понад полем літо»).
Літня днина («Білим лебедем летіла днина»), чи джбаном з пахучою водою («Був 

день, як джбан з пахучою водою»); цимбали співом сповіщали землю про «велике на-
родження» літа).

О с і н ь («З гір спустилась …до села, Полум’я в долонях принесла», має «гаряче 
листя», що «Пече долоні», «Швидка, як полум’я, гінка, …Красуня у вогняному вінку»; 
«Тиха осінь сльозиною впала до ніг»; холодні осінні дощі, простуджений стогін полів, 
відьомські каламбури у вузьких димарях нагадують, що невдовзі мороз приведе все в 
лад і «грудень ударить у вікна» («Пов’язали хустини – липам»); рання осінь – красуня у 
весняному вінку («Швидку, як полум’я, у гінку»)).

Червень («На межі весни і літа Червень грає стоголосо»),
Листопад («Плаче, журиться листопад Над недовгим своїм віком»).
Грудень («Скоро грудень ударить у вікна»).
Т о п о с: день («Хитався день в шумливім верховітті, Далекий обрій падав і горів 

Великими і голубими квітами»); ранок («Світ вранішній, білий, як те немовля», «Білим 
лебедем летіла днина», «рань за вікнами колише», «Жмуток світла скаламутив ніч»); 
ніч («материнно прихиляла неба», «підперла нашу стріху, В небо зирить темним оком»); 
вечір («синє древо вечора росло», у «сорочці із туманів»). 

Д е р е в а: сосна («Сосни у білі світання Зорі несуть на раменах»); ясен («Скрипить 
тужливо … Спросоння»); верба («Вже осеніють верби на вітрах», «Сльозинки рясно 
лопотіли, / Мелодію пробудну ткали, / Щоб на гнучкім вербовім тілі / Продовжитись 
листками», «нахилившись до води, Ховала в сутінках зелені лиця»); липа («вночі Тягне 
віти промерзлі до шибки»).

Інші образи-символи: жоржина («Я хотіла би знов народитись жоржиною…»), сон 
(«Із місяцевого чола Злітають сни прозорим дивом», «Сон десь зник, згубився у доро-
зі»), кінь («Загубив твій … підкову На околиці весни»).
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У поезіях Х. Керита використовує прийом міфологічного обґрунтування: свідком 
народження, співучасником походження світу, очевидцем, об’єктом україн ського до-
вкілля виступає лірична героїня (почуває себе тугокрилим птахом («Час забув про 
моє існування»); «З одним крилом я птах-підранок» («За мить одну розсипався наш 
дім…»); «По вінця сповнена моя душа / Передчуттям великого й святого!» [2, 5]; з 
теплом і любов’ю згадує животворну силу, вічність легенди, казки, пісні, створених на-
родним генієм (іде в легенду, що створили люди). У поезії «Народний мотив» Х. Керита 
майстерно осмислила тему народного мистецтва – ткацтво – і поєднала його з при-
родою, використавши білу (добра сторона життя) та чорну (невезуча, погана сторона 
життя) нитку. Сам виріб сорочки, виготовлений ліричною героїнею, призначений для 
вітру: «Хмару в кужіль пов’язала / Та й на призьбі сіла, / Білу ниточку звивала – / Чорної 
не вміла. / Білу ниточку звивала / У тугі клубочки» [3, 31].

Висновки. Поезія у збірці «Березневі заручини» фіксує процес енергетичного вза-
ємоперетікання реального й символічного крізь амбівалентну сутність архетипних об-
разів, міфологем на різних рівнях абстрагування – від позірної описовості, котра ховає 
за видимою простотою глибоку часопросторову характеристику буттєвих картин, до 
найвищого ступеня. Енергія поетичного переживання поетки закорінена в рідному мі-
фопоетичному світі, набуває особливої сили, спонукуючи людину до благородного ви-
яву власної внутрішньої сутності. 
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ОПОВІДАННЯ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ

У статті вперше в сучасному українському літературознавстві здійснена спроба дослідити 
формально-змістову специфіку збірки оповідань «Золота скрипка» Володимира Бірчака. Зроблено 
акцент на тому, що в художніх творах задекларована громадянська позиція Бірчака-патріота. 
Доведено, що мала проза письменника є талановитим продовженням літературних традицій 
Осипа Маковея та ідейно перегукується з творами Івана Франка, Богдана Лепкого, Леся Марто-
вича, Леоніда Мосендза, Юрія Липи. 
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VOLODYMYR BIRCHAK’S STORIES: TEXT AND CONTEXT

The article is the fi rst attempt in the modern Ukrainian literary studies to explore the formal semantic 
specifi city of storybook «Golden Violin» by Volodymyr Birchak. The emphasis is made on the fact that his 
works declare citizenship of Birchak as a patriot. Flash fi ction of the author is a talented continuation of 
Osip Makovey literary traditions and ideological echoes of the works by Ivan Franko, Bogdan Lepky, Les 
Martovych, Leonid Mosendz, and Yuriy Lipa.
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РАССКАЗЫ ВОЛОДЫМЫРА БИРЧАКА: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

В статье впервые в современном украинском литературоведении предпринята попытка 
исследовать формально-содержательную специфику сборника рассказов «Золотая скрипка» 
Володымыра Бирчака. Сделан акцент на том, что в художественных произведениях задеклари-
рована гражданская позиция Бирчака-патриота. Доказано, что малая проза писателя является 
талантливым продолжением литературных традиций Осипа Маковея и идейно перекликается 
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Постановка проблеми. Посилення інтересу до літературних надбань українського 
народу зумовило необхідність якісно нової інтерпретації творчих здобутків учасників 
літературного процесу 20 – 40-х рр. ХХ ст. Художня спадщина цих письменників потре-
бує детального вивчення, об’єктивних оцінок. До таких митців належить і Володимир 
Бірчак (1881 – 1952), чиї життя і творчість головно пов’язані з Галичиною та Закарпат-
тям і досі залишаються недослідженими.

Аналіз досліджень. Входження Володимира Бірчака в український художній про-
стір не вивчене. Монографій про нього немає. Незаконний арешт і мученицька смерть 
у радянському концтаборі (Озерлаг, м. Тайшет Іркутської області, Росія) призвели до 
тривалого замовчування імені письменника, яке в літературний обіг повернув Олек-
са Мишанич. Розвідки Миколи Мушинки (м. Пряшів, Словаччина), Любові Баботи 
(м. Пряшів, Словаччина), Ярослава Грицков’яна (Польща), Василя Іваня, Василя Габо-
ра, Романа Офіцинського та інших дослідників життя і творчості Володимира Бірчака 
мають портретно-оглядовий характер.

Мета статті – дослідити формально-змістову специфіку збірки оповідань «Золота 
скрипка» Володимира Бірчака у контексті української малої прози 20 – 40-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Творча зрілість Володимира Бірчака припала на 20 – 
40-і рр. ХХ ст. – час інтенсивного творення літератури нової доби. Характерною рисою 
вдачі письменника стало намагання зберегти для майбутніх поколінь хроніку будівни-
цтва української держави. Зусилля Володимира Бірчака і його однодумців були суголос-
ними з тезою митрополита Андрея Шептицького, яку той висунув у статті «З філософії 
культури». Граф Шептицький зокрема писав: «...Як в історіографії, так і в мистецтві, й у 
всій іншій культурній праці чи культурних принципах і культурних продукціях, світ те-
пер оцінює національні культури так високо, що тільки під фірмою національної куль-
тури можна здобути місце у всесвітній культурі» [11, 207]. Сходження України на такий 
п’єдестал у світовій культурній спільноті було заповітною мрією Володимира Бірчака. 
Для досягнення цієї мети він усе життя працював, не покладаючи рук, аби знову повер-
нутися до нас через десятки років вимушеного забуття.

За словами Івана Денисюка, мала проза Володимира Бірчака у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. 
сповнена «атомною енергією суспільної дії». Оповідання письменника відтворюють 
конкретний історичний час. Йдеться про події після поразки січового стрілецтва 1918 – 
1920 рр. та перебування українських бійців в еміграції у 30-х рр. ХХ ст. Композиційно-
організуючими компонентами оповідань виступають випробування, які випадають на 
долю героїв. Мета цих перепон – відкрити читачеві нові несподівані грані людських на-
тур, які без виняткових обставин емігрантського життя могли б ніколи і не проявитися. 
Серед «експериментальних» моделей випробування є туга за Батьківщиною, страждан-
ня від розлуки з рідними, безробіття і відсутність засобів до існування, переслідування 
через політичні переконання, випробування грішми, шахрайством.

Володимир Бірчак наполегливо відкидав елементи сюжетів, які західноукраїнська 
історична проза, на думку Стефанії Андрусів, запозичувала від європейської прози, 
передусім роману-випробування. Як зазначає дослідниця, «дія у такому типі роману 
переважно розгорталася на докладно описаному географічному та етнографічному тлі» 
[1, 163]. Автор уникає розлогих пояснень, нагромадження деталей. В усіх оповіданнях 
збірки «Золота скрипка» читач відразу потрапляє в гущу подій, у середину веденого діа-
логу. У малій прозі письменник не подає портретних характеристик, не приділяє уваги 
зовнішньому виглядові героїв, якщо лише той вигляд не є віддзеркаленням внутрішньо-
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го психологічного стану. Важливою ознакою психіки персонажів є мовлення. У Воло-
димира Бірчака це мова галицької інтелігенції 20 – 30-х рр. ХХ ст. Не ідеалізуючи жод-
ного зі своїх героїв, прозаїк наполегливо формує збірний образ патріота-націоналіста, 
наділеного багатьма чеснотами, серед яких не останнє місце посідають життєрадісна 
цілеспрямованість у праці і творчий оптимізм у досягненні високої мети, у подоланні 
тимчасового панування хаосу.

Основу світогляду письменника становлять державницькі ідеї часу великих надій 
на нові сприятливі обставини для боротьби за незалежну Україну. Володимир Бірчак 
повсякчас відстоював естетичну самобутність і національну своєрідність українського 
красного письменства. Становлення Бірчака як письменника відбувалося в часи літера-
турного угруповання «Молода Муза» (1906 – 1914). Він був одним із фундаторів цьо-
го модерністського гуртка, до якого належали Михайло Яцків, Остап Луцький, Петро 
Карманський, Василь Пачовський, Степан Чарнецький, Богдан Лепкий, Сидір Твердох-
ліб. Усі вони «боронили права письменника розвивати свій талант без огляду на те, як 
уявляє собі літературу широка маса, навіть та, що її звуть інтелігенцією чи елітою» 
[16, ІХ], як писав Михайло Рудницький. «Молодомузівці» намагалися створити нову 
естетичну свідомість, відкинути застарілі літературно-естетичні форми, «скласти нову 
парадигму образності в українській літературі – модерністську» [5, 150], як зазначила 
Тамара Гундорова. Модернізм галицьких митців, за словами Соломії Павличко, був ри-
торичним, декларативним, а не «глибоким переживанням дійсності, інтелектуальною 
й емоційною потребою, філософією життя й мистецтва» [14, 12]. Не дивно, що доба 
модерністичної генерації «Молодої Музи» тривала лише до початку Першої світової 
війни. Після визвольних змагань січових стрільців Володимир Бірчак без особливих 
зусиль перелаштувався на нову тематику творчості. За висловом Михайла Рудницько-
го, письменник залишався «завсіди вірний власній обсервації, не підлягаючи впливам 
чужих літератур» [16, ХІV]. У малій прозі 20 – 40-х рр. ХХ ст. Володимир Бірчак, наче 
маляр, працював над зображенням велелюдної сцени з життя мешканців міста. А дов-
кола персонажів-інтелігентів – природа, сповнена настроїв, суголосних із людськими, 
вічна і прекрасна. Письменник володів панорамністю показу і так само впевнено пере-
ходив до невеличких фрагментів-картинок. Із таких оповідань про життя емігрантів і 
сформувалася збірка «Золота скрипка». У ній автор осмислює проблеми економічного, 
політичного і культурного життя українців на Закарпатті. Володимир Бірчак поділяв 
думку Івана Огієнка, який писав: «Для недержавного народу духова культура грає вели-
чезну роль, бо власне нею він може й перевищувати народ, що політично підбив його. 
З історії маємо немало прикладів, коли фізично сильніший народ підбивав собі народ 
із більшою духовою культурою, але довго володіти ним не міг: духова культура завжди 
перемагає» [13, 338]. Тому герої Володимира Бірчака демонструють порядність, толе-
рантність, освіченість. Їхня зброя – чесність і розсудливість.

Збірка оповідань «Золота скрипка» Володимира Бірчака була прихильно зустріну-
та читацькою аудиторією. В одній із рецензій критик під криптонімом Р. К. зазначав, 
що письменник «дав нам справді «золоту скрипку» правдивого українського гумору 
і сатири». Рецензент також зауважив, що збірці властиві «приступна легка форма, ви-
роблений стиль, добра мова, гумор, сатира, яких нам так потрібно, правдивий гумор 
і криве дзеркало наших українських слабощів» [15], які ми самі не хочемо бачити в 
дзеркалі звичайному. Збірка містила 22 оповідання. У них показано галерею найріз-
номанітніших людських характерів, помічених і зафіксованих Володимиром Бірчаком. 
Він висміює премудрості, хитрунства, зарозумілості сучасників. Усі картини змальова-
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ні реалістично, містять жваву дію і вдалу фейлетонічну розв’язку, захоплюють цікавіс-
тю проблем і гостротою дотепу. «Золота скрипка» була також високо оцінена в рецензії 
Людмили Бурачинської. Аналізуючи розвиток малої прози у 1937 р., авторка зазначала: 
«По довгому часі виявив себе цього року Володимир Бірчак. «Золота скрипка» – це 
збірка коротких мигунців, що часто з фейлетонічною скорістю розвивають акцію. Ав-
тор вміє вбгати тему в рямці короткого нарису й підшукати влучну пуанту. Сам його 
дотеп уже варт багато в нашій «недотепній» літературі» [4].

Великі потрясіння в житті нації завжди знаходили відображення в художній літера-
турі. Визвольні змагання січового стрілецтва 1918 – 1920 рр. теж будили творчу уяву 
літераторів. У збірці «Золота скрипка» Володимира Бірчака ці події представлені тільки 
як відгомін. Найближче до теми воєнних змагань письменник підійшов у новелі «На 
розстанні». В інших оповіданнях тема боротьби українців за незалежність присутня 
лише як відлуння буремних днів, що порозкидали по світах вояків та їхні сім’ї. 1937 р. 
був щедрим на появу нових збірок оповідань і новел. Почала відроджуватися мала про-
за: «...Новела, нарис – оцей пробний камінь прозового жанру – розцвівся понад спо-
дівання» [4]. У світ вийшли нові збірки: «Нотатник» Юрія Липи, «Тринадцята чета», 
«Клубок Аріадни», «Чарівна Україна» Юрія Косача, «Людина покірна» Леоніда Мосен-
дза. Твори цих авторів вирізнялися особливою майстерністю. Тут переважала воєнна 
тематика. Герої зображені в їхньому ставленні до ворогів. Образи яскраво-багатогранні, 
повнокровні. Діалоги рвучкі, зумисне не відшліфовані, щоб передати «розхристану» 
атмосферу боротьби. Окремі новели Юрія Косача і Леоніда Мосендза без натуги могли 
би перерости в повісті, маючи задатки такого жанру. Володимира Бірчака єднало з твор-
чістю Леоніда Мосендза і Юрія Липи свідоме зображення саме непокірних людей. «Та 
коли в Липи бачимо зерно і полову революції, в Мосендза виведені лише вольові типи» 
[4], то в Бірчака сильні особистості більше ошляхетнені. Це органічно зумовлено ще й 
тим, що діють персонажі Володимира Бірчака вже в післявоєнну пору, коли пам’ять сві-
жа і біль утрат не затих, і переслідують нестатки, але жива свідомість того, що: «Духово 
культурна людина справді міцна, правдиво витривала й карна, – і це тільки вона творить 
найкращі форми громадського людського життя» [13, 338].

Видана в бібліотеці «Діла» збірка Володимира Бірчака «Золота скрипка» містить 
сатирично-гумористичні та філософські картинки з життя українців. Гумористичного 
забарвлення оповіданням надають вживані в них вигуки, клятви, образні слова. Багато 
творів із «Золотої скрипки» відразу починаються прямою мовою, як от:

– Напишу! – відповів адвокат, – і дякую за велике довір’я до моєї особи, хоч одно-
часно мушу заявити, що справа цих рефератів досить ховзька – за правду завжди б’ють, 
а ще в часі війни! («Тільки правда і справедливість!» [3, 87]).

Володимир Бірчак часто застосовує і такий прийом: уже в першому реченні по-
відомляє, як звати центрального героя твору і чим він займається: «Пан Пшепюрський 
був судовим урядовцем» («Блазень» [3, 108]). Очевидно, тут не обійшлося без впливу 
творчості Осипа Маковея, чий талант Володимир Бірчак вельми шанував. Велика кіль-
кість оповідань Осипа Маковея теж починається зі «знайомства» з головним героєм 
твору. Наприклад, є такий початок: «З того часу, як у хаті Сенька Гримали між образами 
появилася оправлена в рамки членська грамота товариства «Просвіти», Гримала не-
мов відмінився» («Новітній плуг» [10, 20]). Подібні зачини мають оповідання Осипа 
Маковея «Клопоти Савчихи», «Нові часи», «Обрядова справа», «Дозрілий» та багато 
інших. Необхідно зазначити, що Володимир Бірчак опанував не лише зовнішню форму 
Маковеєвих оповідань, але й зумів своїми кращими творами дорівнятися до майстер-
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ності старшого письменника, з яким був знайомий особисто, листувався, надсилав свої 
книжки, інформував про літературний процес на Закарпатті [2, арк. 56 зв.].

З огляду на опрацьований Володимиром Бірчаком матеріал, оповідання, які ввійшли 
до «Золотої скрипки» можна поділити на декілька груп. Передусім це твори на побутову 
тематику, в яких зроблено акцент на психології персонажів: «Золота скрипка», «Абу 
Касимове авто», «Іван Прищіпка», «Макогін», «Промова», «§», «Блазень», «Мати». У 
цих реалістичних картинках йдеться про людей, які з розрахунку на прибуток або з 
благих поривань душі вкладають гроші у справи, на яких не розуміються, і втрачають 
усі кошти через непорядність партнерів чи власну нерозсудливість і впертість. Сюди ж 
віднесено персонажів, які хитрістю добувають посаду, далі – герої, що своєю добротою 
рятують чуже життя.

Основу оповідань «Осуди про себе», «Люлька й буйна голова» становлять психоло-
гічні роздуми. Автор розмірковує над тим, як пізнавати людину, як із часом, із набуттям 
досвіду змінюються цінності, і тому не варто називати мале великим і втрачати велике, 
боронячи мізерне. 

Народно-поетичну основу мають оповідання «Довговічна курка», «Хитрий Пань-
ко», «Свиняче вухо». Це твори гумористичного плану, навіть анектодичного характеру. 
Окрім комічного, в них є ще й настановне звучання. Іван Денисюк зазначає: «Анекдот 
як жанр оперує мінімумом персонажів. (...) Анекдот дав фабульну гостроту й дотеп-
ність, образок – мальовничість тла та його широчінь і певну настроєву атмосферу» [6, 
43]. Тому й оповідання «Хитрий Панько» сприймаємо, «як жанр анекдота, схрещеного з 
образком». Цілком імовірно, що Володимир Бірчак, пишучи оригінальний твір, зумисне 
запозичив його назву і модель свідомості для свого Панька-старшого з однойменного 
оповідання Леся Мартовича. Якщо «хитрість» Мартовичевого Панька викликає спів-
чуття до принизливого існування простого люду в умовах Австро-Угорської імперії, то 
Бірчак акцентує на шкідливості нав’язливої «хитрості» недолугих Паньків у процесі 
боротьби за українську державу. 

Неабияку динаміку почуттів знаходимо в оповіданні «Довговічна курка». Бірчак 
ніби «тренує» читача різко переходити від однієї емоції до іншої. У творі сумне пере-
плітається з повчальним і миттєво перетворюється у смішне. У мистецьку цілісність 
прозаїк поєднує суперечку про те, чи може курка жити двадцять літ; про вимушену 
втечу в еміграцію родини колишнього січового стрільця, про його любов до дружини, 
яка втратила рідних, маєтки і подалася з дітьми за чоловіком у незнаний світ; про курку 
Бороданю, яка стала одиноким символом батьківської (вже спаленої) хати, ниткою, що 
в’язала думки обох вигнанців з рідною Галичиною; про необхідність міфів у житті. 
Подібну ниточку (теж немилу і гірку), що єднала віденського лікаря-емігранта з Бать-
ківщиною, знаходимо в оповіданні Богдана Лепкого «Перша зірка». Головний персонаж 
твору Богдана Лепкого Стефан Русович, родичі якого померли, а знайомі забули його, 
передплачував українську газету, що нагадувала йому отчий край, колишню біду і злид-
ні. «Той «рутенський» дневник [газета «Діло». – С. Н.], то була остання нитка між ним і 
Вітчиною» [8, 356]. Щоправда, на відміну від Бірчакового, оповідання Богдана Лепкого 
не має і крихти гумору.

До «Золотої скрипки» ввійшли також оповідання з ідеєю заперечення національно-
го поневолення: «Сetеrum censeо!», «Тільки правда і справедливість!», «Український 
Йона». Це твори про обов’язок українця перед Батьківщиною, про ставлення нашого 
народу до всяких «визволителів», про пристосуванця, що змінює національність залеж-
но від того, хто при владі. Символічним сенсом наснажене оповідання «Український 
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Йона». Цим іменем біблійного героя, що живим вийшов із черева кита, Володимир 
Бірчак називає старшину Івана, який теж умів долати своїми розумом і кмітливістю 
будь-яких супротивників. Твір пройнятий ідеєю оптимістичного ставлення до життя. 
«Всезнаючий» Йона – він же старшина Іван – вірить у відродження державності Укра-
їни, вчить читача радіти життю, розмірковує про співвідношення мудрих і дурних лю-
дей у світі. Розумні особистості, вважає герой, мусять увесь час щось придумувати, 
винаходити, аби завжди бути готовими дати відсіч противникові: чи то ворогові, чи то 
лінощам, чи душевному неспокою. 

Глибоко філософське підґрунтя має оповідання «Ceterum censеo!» і за своїм змістом 
нагадує притчу. У ньому роздуми про місце особистості в житті народу, про відпові-
дальність перед нацією, про узгодженість помислів людини та її справ. Автор розмір-
ковує над тим, що за високими гаслами «борців» часто ховається мерзенні, дволикі, 
корисливі душі. Із твору перед читачем постає образ реальної історичної особи, за-
сновника римської прози Катона. Володимир Бірчак стисло оповідає про патріотизм, 
мужність, відвагу і скромність цього героя. Найбільшою загрозою Риму Катон вважав 
економічно-політичну експансію Картаґіни. Дмитро Донцов наводить цікаву думку 
Вольтера з приводу боротьби Рима з Картаґіною: «Прагнути величности своєї країни, 
се значить прагнути нещастя своїм сусідам. Той, хто хотів би, щоб його рідний край не 
став ніколи ані більший, ані менший, ні багатший, ні бідніший, був би горожанином 
Всесвіту» [7, 211]. 

Непохитну волю Катона, вірність даному слову Володимир Бірчак розкриває і в 
його мовній партії, і в зображених учинках героя. Авторитет і довір’я серед мислячих 
людей Катон здобув тим, що сам завжди і всюди дотримувався власних задекларова-
них засад. Письменник у хронологічній послідовності портретує характер героя: від 
молодого віку римського прозаїка, економіста, патріота Катона до того часу, коли фраза 
«Ceterum censеo!» в уяві кожного римлянина викликала образ «старого Катона». За до-
помогою містких деталей вдача персонажа розкривається в ситуаціях, які є звичним 
процесом людського життя – це ще більше підкреслює непохитність Катона у дотри-
манні встановлених до себе вимог – аж до купівлі дорожчих від картаґінських товарів, 
аби підтримати римських ремісників. Світ поринув у технічний прогрес, але, стверджує 
Володимир Бірчак, гасло Катона лунає і досі. Оповідання «Ceterum censеo!» має гостре 
політичне спрямування. Тривоги Катона за долю Риму – це були вболівання Володи-
мира Бірчака за долю сплюндрованої, пограбованої, зросійщеної України. Ідею твору 
проголошено сміливо, з неабиякою різкістю, оминаючи всяку завуальованість. 

У 30-ті рр. ХХ ст., за висловом Людмили Бурачинської, в українській малій прозі 
переважали теми, пов’язані безпосередньо з визвольними змаганнями українців 1918 
– 1920 рр. У Володимира Бірчака є твори, в яких відображено суворі військові будні 
січових стрільців. До них належить новела «На розстанні», яка має схематичну будову: 
герой – «антигерой» – конфлікт між ними. Діалогічну форму викладу лише у двох міс-
цях доповнюють коментарі оповідача, схожі на «ремарки» – описують, що відбувається 
під час обшуку головного персонажа. Події розвиваються дуже динамічно, репліки пе-
ретворюються в різкі, брутальні накази, атмосфера напружена до краю, фабула розгор-
тається в буквальному розумінні під дулом револьвера. Твір має справжнє новелістичне 
закінчення, як пише Іван Денисюк, – раптову усіченість фабули, яка дає простір для 
домислу читача [6, 84]. 

Прозаїк ретельно уникав використання вульгарно-афективної лексики. Але від цьо-
го його герої не ставали ані емоційно «безбарвними», ані менш мужніми чи грізними. 
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Очевидно, Володимир Бірчак не хотів уподібнюватися тим людям, про яких в оповіда-
нні «На утвор» писав Леонід Мосендз: «Ви ж, панове, пам’ятаєте з революційної доби, 
що чим довшою й бруднішою була лайка, тим революційнішим уважався її автор» [12, 
115]. Але так само, як Леонід Мосендз, Володимир Бірчак не любив у людях покірності, 
а особистість ставив понад юрбу. Письменникові властиве таке ж бачення «культурної» 
особистості, як у творі «Людина покірна» Леоніда Мосендза. Проте для змалювання 
цього образу Володимир Бірчак володів іншою системою художніх засобів. І Бірчак, 
і Мосендз мали однакове бачення активної життєвої позиції емігрантів. В оповіданні 
«Хазарин» Леонід Мосендз писав: «А на вигнанні треба завжди бути в борні, на сторо-
жі, на чатах. Щоб не занепасти духом. Головне духом. Треба борикатися, щоб витривати 
і перемогти» [12, 36]. 

Одночасно зі «Золотою скрипкою» Володимира Бірчака побачила світ збірка опо-
відань Юрія Липи «Нотатник». У ній Юрій Липа теж змальовує галерею постатей ви-
звольної війни. Порівняно з оповіданнями Володимира Бірчака і Леоніда Мосендза, 
оповідання Юрія Липи більші за обсягом. Автор має достатньо «місця і часу», щоб 
об’ємнішими зобразити характери героїв, описати почуття, мрії, спогади, тривоги, по-
дати портретні характеристики – усе це «мирно співіснує» з імпресіоністичною тех-
нікою зображення подій. Останнє особливо відчутне в оповіданні «Рубан». Цей твір 
містить багато характерних для цілої збірки Юрія Липи ознак. Оповідання чимось від-
далено нагадує пам’ятку давньої української літератури «Слово о полку Ігоревім», але 
«навиворіт». Лейтмотивом звучать слова: «Ах, Москво, Москво, ти нас зіставила віч на 
віч із страшним ворогом» [9, 11]. Протистояння українців і московитів відчувається на 
кожному кроці. Загарбник Калмичков на вид українських угідь аж «пальцями в повітрі, 
як кігтями, пограв...» [9, 13]. Юрій Липа часто використовує неповні синтаксичні кон-
струкції, а Володимир Бірчак усюди домагається ясності у висловлюваннях. Юрій Липа 
знову-таки вдається до описів надмірної жорстокості: «Не падай, душко, бл... син, укра-
їнець. Тобі буде добре, побачиш, – хе-хе. Спочатку відріжу тобі вуха, виколю очі, здеру 
шкіру, а потім підвішу на стаційному дзвоні – хе-хе. І подзвоню ще» [9, 14]. Автор по-
різному вирішує проблему мовних партій антигероїв. Він то цитує вульгаризми «мовою 
оригіналу», то цензурує їх, позбавляючи «мовців» слова. Емоційне наснаження, подиву 
гідну точність у творенні збірного образу російського загарбника, ідейне спрямування 
аналізованих творів особливо гостро читач сприймає нині, у ХХІ ст., на другому році 
вітчизняної війни українців з московською ордою.

Героями творів Володимира Бірчака виступали люди освічені. У Леоніда Мосендза, 
як і в Юрія Липи, були зображені і селяни, й інтелігенція. А в новелах Василя Стефани-
ка про 1918 – 1920 рр. переважали образи селян. Хоча у творах «Марія», «Сини», «Дід 
Гриць», «Межа» присутні молоді й освічені – січові стрільці. Творчість Володимира 
Бірчака виокремлювалася із загального потоку не стільки тематикою, скільки повною 
відсутністю надмірно жорстоких сцен і брутальних діалогів. Мала проза письменника 
виразно психологізована, позначена інтелектуалізмом. Автор у своїх оповіданнях моде-
лює екстремальні ситуації, але загроза смерті залишається в них не зреалізованою, хоча 
й не відступає цілком. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, відзначимо, що мала проза Володимира Бірчака 
є талановитим продовженням літературних традицій Осипа Маковея. Колишній «мо-
лодомузівець» перейняв у свого вчителя все, за що того хвалив Іван Франко: багатство 
змісту, гарну, чисту мову, простоту композиції, легкий і невимушений стиль [17, 473]. 
Естетика Володимира Бірчака ніколи не була вищою від моралі. Намагання митця на-
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близити українську літературу до європейської спиралися на міцне національне під-
ґрунтя. Найкращі твори письменника перегукуються ідейним спрямуванням з малою 
прозою Івана Франка, Богдана Лепкого, Леся Мартовича, Леоніда Мосендза, Юрія 
Липи. 

Мала проза Володимира Бірчака переконлива, бо в ній відтворені особисті враження 
автора, який багато пережив у часи визвольної боротьби українців. Відгомін національ-
них змагань 1918 – 1920 рр. присутній у більшості його оповідань, в яких задекларована 
і власна громадянська позиція Бірчака-патріота. Невід’ємною складовою творів пись-
менника є історична правда. На прикладах життєвих поневірянь персонажів прозаїк до-
водив, яким нещастям для українців була бездержавність їхньої нації, якими згубними 
можуть бути ідеї, принесені з «чужого поля». Художнє слово Володимира Бірчака має 
потужний дидактичний потенціал, пройняте щирим бажанням виховати нове покоління 
інтелігентів-державників. Мала проза письменника, як і весь його творчий доробок, 
займе належне місце в історії українського літературного процесу 20 – 40-х рр. ХХ ст.
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Постановка проблеми. У науковій літературі часто підкреслюється нерівноправне 
становище дитячої літератури. Дослідники наголошують на факті її естетичної марґіна-
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лізації з моменту виникнення, а відтак вона лише прокладає собі дорогу до художнього 
самозатвердження [2, 237].

Маргінальна за своєю суттю дитяча та юнацька література починає активно роз-
глядатись у літературознавчому дискурсі ХХ ‒ ХХІ століть. Науковці акцентують ува-
гу, передусім, на теоретичних проблемах дитячої літератури, критеріях її виділення, 
генезисі та особливостях функціонування. Свій внесок у дослідження дитячої літе-
ратури зробили Г. Еверс (Німеччина), М. Ніколаєва (Великобританія), Дж. Штефенс 
(Австралія) та інші. При цьому, звісно, варто увиразнити здобутки українських літе-
ратурознавців: І. Бойцун, Я. Гоян, А. Гурбанська, В. Дончик, М. Жулинський, С. Іва-
нюк, А. Костецький, Б. Шалагінов, Л. Овдійчук, М. Славова, Е. Огар, Р. Стаднійчук, 
О. Папуша та інші.

Специфікою дитячої літератури є те, що юні реципієнти, пропускаючи описи зо-
внішнього світу крізь свою чуттєву сферу, стають співпереживачами подій, картини 
яких зворушують душу, викликають певні позитивні емоції, запрограмовані пись-
менником. На подальший розвиток дитини реалії життя накладають свій відбиток, 
змінюють художність дитячого пізнання світу, його аналогічні парадокси формально 
об’єктивованим дорослим сприйняттям довкілля.

У цьому аспекті заслуговує на увагу питання процес формування особистості, а 
саме головної героїні роману «Таємний сад» англомовної письменниці.

Аналіз досліджень. На даному етапі відсутні системні дослідження присвячені 
творчості Френсіс Бернетт. Саме тому вивчення художньої спадщини письменниці по-
значене актуальністю.

Мета статті полягає в розкритті особливостей формування особистості головної 
героїні роману «Таємний сад» Мері Ленокс, а також аналізу тих чинників, які стали 
були визначальними при творенні її характеру. Новизна розвідки полягає в тому, що 
вперше розглядається феномен особистості головної героїні роману «Таємний сад» 
Ф. Г. Бернет на рівні характеротворчих факторів.

Виклад основного матеріалу. Творчість Френсіс Годґсон Бернет набула роз-
голосу ще за її життя. Її присутність зберігається в літературі завдяки трьом зна-
ковим творам для дітей: «Маленький лорд Фонтлерой» («Little Lord Fauntleroy», 
1886), «Маленька принцеса» («Little Princess», 1905), а також «Таємний сад» («The 
Secret Garden», 1911). Саме ці три шедеври містять значимий потенціал для впли-
ву на естетичний розвиток маленьких реципієнтів. Про це свідчить безперервний 
передрук «Маленької принцеси» і «Таємного саду», відображення цих історій в 
кіно та виставах, а також зацікавленість кожного наступного «найменшого» по-
коління [6, 18]. 

Вивчення проблеми особистості має давні традиції. Людську особистість у своїх 
працях висвітлювали: Платон, Арістотель, Декарт, Макіавеллі. Дослідження сучасних 
науковців значною мірою перегукуються з теоріями, що зазначені у працях згаданих 
мислителів [8].

У першу чергу, слід з’ясувати значення поняття «особистість». Насправді, і до сьо-
годні немає єдиного загальноприйнятого визначення цього терміну. Втім, можна виді-
лити основні риси, які характеризують людину як особистість. Дослідниця Л. Копець 
визначає наступні основні характеристики: 

- особистість – це глибока суттєва характеристика людини (тобто те, що відрізняє 
одну людину від іншої; найбільш яскраві та помітні психологічні риси, що сприймають-
ся іншими людьми та визначають вчинки людини у різних ситуаціях);
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- особистість – це сутність, що визначає стабільні форми поведінки (властивості 
особистості є стійкими та узгоджено проявляються в різних ситуаціях, висловлюван-
нях, у ставленні до інших та до самого себе);

- особистість – це результат розвитку, залежності від біологічної спадковості й со-
ціальних умов (формування особистості відбувається при взаємодії із соціальним ото-
ченням через спілкування, пізнання і спільну діяльність);

- особистість – це стійка, добре скомпонована психологічна структура (ця структура 
є внутрішнім осереддям особистості, її ядром, що визначає внутрішню логіку ціліснос-
ті);

- особистість – це певне поєднання психологічних особливостей з характерними 
особливостями поведінки [3, 19‒20].

Як результат, для того, щоб стати особистістю, людина повинна набути мовних, 
інтелектуальних і соціокультурних навичок. Психологи наголошують, що особистість 
– це результат соціалізації індивіда, який засвоює досвід традицій, соціальних і куль-
турних орієнтацій. Чим більше людина може засвоїти в процесі соціалі зації, тим більш 
розвиненою особистістю вона стає. Водночас, слід зазначити, що у кожної особистості 
наявні різні можливості для оволодіння складністю свого буття [4, 329‒330].

Життєві події, зміна соціального середовища протягом життя також були запропо-
новані в якості важливих чинників, на основні яких формується особистість [7, 1042].

«Таємний сад» Ф. Г. Бернет – це роман, в якому питання здоров’я посідає чи не най-
головніше місце. Невід’ємною складовою роману є опис хвороб інвалідності та психіч-
них розладів. Як показує аналіз письменниця використала цей засіб саме для того, щоб 
читач прагнув осмислити особливості психологічної трансформації головної героїні 
Мері Ленокс. З розвитком сюжету зміни Мері стають більш ніж очевидними: з малого 
грубого дівчиська вона перетворюється на більш свідому та дорослу дівчину.

Епідемія холери, яка захопила Індію, є стрижневою подією, яка в подальшому при-
веде до психологічної еволюції Мері. Саме з епідемії, яка вбила багатьох людей, в тому 
числі і її батьків, і розпочинається історія дівчинки.

Головна героїня мала не зовсім хорошу репутацію в себе на батьківщині. Про це 
свідчать наступні рядки: «…as they always obeyed her and gave her own way in everything, 
because the Mem Sahib would be angry if she was disturbed by her crying, by the time she 
was six years old she was as tyrannical and selfi sh a little pig as ever lived» [5, 2] / «…слуги 
завжди потурали малій у всьому: вона робила все, що заманеться. І коли дівчинка мала 
неповних шість років, то вже була тиранкою та егоїсткою, яку ще світ не бачив» (пере-
клад – Н. Р.). Така поведінка Мері, певною мірою, залежала від образу життя, і від того, 
як нею піклувалися. Важливим чинником такої поведінки стали також батьки дівчини. 
Від самого народження мати ніколи не підходила до дитини, а всі справи, пов’язані з 
нею, перекладала на своїх слуг. Ось ілюстрація з тексту: «…her mother had been a great 
beauty who cared only to go to parties and amuse herself with gay people. She had not wanted 
a little girl at all, and when Mary was born she handed her over to the care of an Ayah…» [5, 
1] / «…її мати була дуже вродливою жінкою, яку цікавили лише вечірки та товариство 
молодих чоловіків. Вона зовсім не хотіла дітей, тому коли народилася Мері, всю турбо-
ту вона переклала на Аю» (переклад – Н. Р.).

Після смерті батьків Мері переїжджає до дядька в Англію, де вона знайомиться з 
новими людьми та новим життям. Саме в дорозі і розпочинаються зміни в особистості 
Мері Ленокс. До маєтку дядька її супроводжує економка місіс Медлок, яка розповідає 
Мері про маєток, про її дядька та його важку долю. Вже тут можемо простежити транс-
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формації в емоціях дівчини. Від почутої історії вона проймається цікавістю та жалем 
до дядька, що зовсім було на неї не схоже. Ось підтвердження з тексту: «It sounded like 
something in a book and it did not make Mary feel cheerful. A house with a hundred rooms, 
nearly all shut up and with their doors locked – a house on the edge of a moor whatsoever 
a moor was – sounded dreary. A man with a crooked back who shut himself up also! She 
stared out of the window with her lips pinched together, and it seemed quite natural that the 
rain should have begun to pour down in gray slanting lines and splash and stream down the 
window-panes» [5, 14] / «Усе це нагадувало їй сумну казку, що не зовсім збадьорило ді-
вчину. Старий будинок з сотнею зачинених кімнат. І її горбатий дядько, який ні з ким не 
хоче бачитись! Дівчина прикусила губу, і почала думати про те, що її чекає попереду. А 
за вікном періщив дощ, що дуже відповідало стану засмученої Мері» (переклад – Н. Р.).

Через деякий час Мері раптово дізнається про занедбаний сад дружини її дядька. 
Коли вона поступово відновлює його, в ній прокидаються почуття до всього живого 
і неживого. Вона стає жвавою, усміхненою. Про це свідчать наступні рядки: «She had 
never felt sorry for herself; she had only felt tired and cross, because she disliked people and 
things so much. But now the world seemed to be changing and getting nicer. If no one found 
out about the secret garden, she should enjoy herself always» [5, 74] / «Мері ніколи не від-
чувала до себе жалю; вона навіть не мала кому пожалітись. Коли їй щось не подобалось, 
вона починала сердитись чи кидати зверхні погляди, бо ж вона так ненавиділа людей 
і все навколо. Але тепер весь світ довкола змінювався, ставав більш приязним до неї. 
Відтак у неї ще й з’явився сад, її найбільша радість» (переклад – Н. Р.).

Але не тільки це змінило Мері. Одного разу вона дізналася, що у дядька Арчі-
бальда є син. На хибну думку лікарів, він був смертельно хворим, через те всі, хто 
живе у маєтку, тримали його існування в таємниці. Цього хлопчика звали Колін. Мері 
розповідає йому про свій «таємний» сад і про все, що там коїться. Таким чином, ді-
вчинка знаходить собі першого вірного друга. Мері почала з ним бачитись щодня, і, 
згодом, хлопець почав любити себе, життя і всіх навколо. Спілкування йому пішло на 
користь. Ось ілюстрація з тексту: «The scene which Dr. Craven beheld when he entered 
his patient’s room was indeed rather astonishing to him. As Mrs. Medlock opened the door 
he heard laughing and chattering. Colin was on his sofa in his dressing-gown and he was 
sitting up quite straight looking at a picture in one of the garden books and talking to the 
plain child who at that moment could scarcely be called plain at all because her face was so 
glowing with enjoyment» [5, 153] / «Коли лікар Крейвен увійшов до кімнати, він поба-
чив те, що його дуже здивувало: Колін сидів на ліжку в халаті без жодних перин, які б 
підтримували його спину. А поруч із ним була Мері. Вони разом переглядали книжку 
і щось жваво обговорювали» (переклад – Н. Р.). Отже, можна стверджувати: що зна-
йомство та спілкування дітей пішло обом лише на користь. Мері стала відкритою до 
людей, почала їм більше довіряти та ділитись найдорожчим. Цим самим вона допо-
магала Коліну одужувати, почала піклуватись не лише про себе, але й стала більш 
чуйною до інших людей та їхніх проблем.

Наприкінці роману, Мері стає вже зовсім інакшою дитиною – особистістю. Вона 
стала уважною до себе, до оточуючих її людей, тварин. Переживаючи всі ці події, зна-
йомство з садом, з Коліном, Мері зазнає докорінних змін. Дівчина навчилась слуха-
ти оточуючи, співчувати, стала щедрою, розсудливою. В неї з’явились нові життєві 
цінності, вірні друзі. Вона змогла допомогти «повернутись» до життя не тільки собі, 
але й іншим героям. Про це свідчать наступні рядки: «So long as Mistress Mary’s mind 
was full of disagreeable thoughts about her dislikes and sour opinions of people and her 
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determination not to be pleased by or interested in anything, she was a yellow-faced, sickly, 
bored and wretched child. Circumstances, however, were very kind to her, though she was not 
at all aware of it. They began to push her about for her own good. When her mind gradually 
fi lled itself with robins, and moorland cottages crowded with children, with queer crabbed old 
gardeners and common little Yorkshire housemaids, with springtime and with secret gardens 
coming alive day by day, and also with a moor boy and his «creature» there was no room left 
for the disagreeable thoughts which affected her liver and her digestion and made her yellow 
and tired» [5, 223] / «Допоки Мері думала лише про те, як усім перечити, чи робити 
навпаки, доки все їй було байдуже та нецікаве – такою вона теж мало кому припадала 
до душі. Такій дівчинці можна було сподіватись лише на самотність та образу на увесь 
світ. Бо ж кому могло подобатись похмуре, непривітне дівча, яка лише те й робила, 
що всім наказувала, що робити? Але коли Мері знайомиться зі служницею Мартою, 
садівником Беном, дівчина не лише змінилась сама, але й змінила світ навколо себе. 
Повернувши до життя сад, вона тим самим допомогла змінитись собі. Ці внутрішні 
зміни позначились і на її зовнішньому вигляді: зникла втома від себе та світу, з’явився 
рум’янець та блиск в очах» (переклад – Н. Р.).

Висновки. Ознакою особистісного способу буття виступають певні характеристики 
існування та діяльності особистості. Так, психолог В. Бехтерєв вважає, що жодна люди-
на не втрачає права на визнання в ній особистості, якщо вона проявляє тією чи іншою 
мірою своє індивідуальне ставлення до навколишніх умов, виявляючись самодіяльною 
істотою [1, 29]. Це підтверджує образ Мері Ленокс. На формування її особистості впли-
вають чимало факторів. Епідемія холери, психічна хвороба Коліна, проблеми здоров’я, 
смерть батьків, самотність – усе це спричинило психологічне зростання Мері Ленокс, 
що пробудило її до реального життя. З одного боку, всі ці події створюють певну напру-
гу у романі, а з іншого – виявляються корисними для головної героїні. Вона стає більш 
зрілою та людянішою, з’являються нові життєві пріоритети.

На прикладі життєвого шляху героїні роману «Таємний сад» Ф. Г. Бернет спостері-
гається процес формування особистості. Особистісне існування визначається тим, яки-
ми способами «Я‒особа» вирішує ті чи інші проблеми.
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ЕТНООБРАЗ ФРАНЦУЗА В РОМАНИСТИЦІ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА

Дана стаття висвітлює особливості «інтернаціональної теми» в творчості Генрі Джеймса. 
Представлено імагологічний аналіз етнообраза француза в романістиці американського письмен-
ника Генрі Джеймса, виділено національні та загальноєвропейські риси цього образу, а також 
надано аналіз цих характеристик з погляду представника американської культури. Матеріалом 
для дослідження послугували тексти романів «Посли» та «Американець». Зображуючи головні 
аспекти європейської культури у сприйнятті американців, Г. Джеймс допомагає читачу відчути 
спільні та відмінні риси між Старим та Новим Світом.

Ключові слова: імагологія, етнообраз, літературна компаративістика, національний харак-
тер, національний стереотип, гетерообраз.
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ETHNICAL IMAGE OF A FRENCHMAN IN THE NOVELS OF HENRY JAMES

The article expounds the peculiarities of the «international theme» in the creative works of Henry 
James. The article presents an imagological analysis of the ethnical image of а Frenchman in the works 
of Henry James, distinguishes its national and common European features as well as evaluation of the 
mentioned features by the representatives of American culture. The research is based on the novels «The 
Ambassadors» and «The American». Showing the features of European culture through the perception of 
Americans, Henry James helps the reader to identify the similarities and differences between these two 
cultures and better understand all aspects of their complex relationship.

Key words: imagology, ethnotype, comparative studies, national character, national stereotype, 
heteroimage.
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ЭТНООБРАЗ ФРАНЦУЗА В РОМАНИСТИКЕ ГЕНРИ ДЖЕЙМСА

Данная статья освещает особенности «интернациональной темы» в творчестве Генри 
Джеймса. В ней представлен имагологический анализ этнообраза француза в романистике аме-
риканского писателя Генри Джеймса, выделены национальные и общеевропейские черты этого 
образа, а также проанализирована оценка этих характеристик с точки зрения представителя 
американской культуры. Материалом для исследования послужили тексты романов «Послы» и 
«Американец». Изображая главные аспекты европейской культуры в восприятии американцев, 
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Г. Джеймс помогает читателю почувствовать общие и отличительные черты между Старым 
и Новым Светом.

Ключевые слова: имагология, этнообраз, литературная компаративистика, национальный 
характер, национальный стереотип, гетерообраз.

Лит. 6.

Постановка проблемы. В данной статье исследуется этнообраз француза в рома-
нах «Послы» и «Американец» Генри Джеймса (1843 – 1916). Американец по происхож-
дению, Джеймс более 40 лет прожил в Европе и принимал активное участие в культур-
ной жизни обоих континентов. Внимание к данной теме в качестве предмета исследо-
вания обусловлено тем, что в эпоху глобализации вопросы национальной идентичности 
находятся в центре внимания исследователей всех сфер гуманитарного знания, в том 
числе и литературоведов. Проблема взаимодействия и сосуществования американской 
и европейской культур остается актуальной на протяжении уже нескольких веков.

Анализ исследований. Теоретико-методологической основой данного исследования 
послужили труды в области литературной компаративистики, и имагологии в частности, 
украинских ученых В. Будного и Н. Ильницкого, а также таких зарубежных исследова-
телей, как А. Дима, Х. Дисеринк, Д. Дюришин, Дж. Лирсен. Разные аспекты художе-
ственного мира Генри Джеймса освещали в своих статьях и монографиях А. Анцыферова 
(исследование литературной саморефлексии в творчестве писателя), Н. Богиня (жанрово-
стилистическое своеобразие его малой прозы), A. Елистратова (реалистические тенден-
ции), М. Пригодий, М. Шерешевская и др.

Цель исследования – на основе анализа национального характера француза в ро-
манах «Послы» и «Американец» выявить его уникальные национальные черты и черты, 
определяющие образ европейца в целом. 

Изложение основного материала. Прежде всего, обратимся к определению 
некоторых понятий и терминов литературной имагологии, которые послужили основой 
для анализа указанных произведений.

В качестве базового понятия мы выделяем «этнообраз», беря за основу определе-
ние, данное В. Будным и Н. Ильницким: «Етнообраз – літературний образ, що констру-
ює не лише індивідуальні риси, а й етнічну (національну) ідентичність зображуваних 
персонажів, краєвидів чи історичної минувшини, подаючи певні їхні ознаки як «типо-
ві» для відповідної країни, «характерні» для цілого народу» [1, 251].

По мнению румынского ученого А. Димы, этнообраз нельзя считать константой, т.к. 
«представления о той или иной стране не могут быть, и это естественно, одинаковыми, 
раз и навсегда данными» [2, 153]. В различные эпохи образ страны и народа неодинаков, 
что обусловлено самыми разнообразными факторами, как, например, политическими и 
экономическими отношениями между странами в определенный исторический пери-
од. Также следует постоянно помнить о субъективном характере оценок тех или иных 
писателей, об их личном опыте пребывания в описываемой стране, о литературных 
традициях и т. д.

Этнообразы можно классифицировать по различным критериям. Чаще всего в на-
учной литературе встречается разделение на авто- и гетерообразы, т.е. образы «своего» 
и чужого. Следует отметить, что в творчестве Генри Джеймса довольно сложно провес-
ти четкое разграничение между этими двумя типами этнообразов, что связано, прежде 
всего, с биографическими моментами и проблемой национального самоопределения, 
остро проявлявшейся в жизни писателя на протяжении многих лет. На основании факта 
синхронного участия писателя в двух национальных литературных процесах (америка-
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нец по происхождению, большую часть жизни он провел в Европе), по предложенной 
Д. Дюришином терминологии, Джеймса можно отнести к билитературным писателям 
[3, 248].

Предлагается также классифицировать этнообразы по семантическому признаку, 
разделяя их на позитивно и негативно окрашенные, символические, карикатурные, 
гротескные и т.п. [1, 251]

Переходя к рассмотрению этнообраза европейца в творчестве Генри Джеймса, необ-
ходимо отметить, что тема сопоставления национальной культуры США с культурой 
Англии и стран Европейского континента проходит сквозь все творчество писателя.

Как утверждает М. А. Шерешевская, «интернациональная тема» в творчестве 
Джеймса, по сути, раскрывала американский национальный характер со свойственным 
ему комплексом «американизма», однако, следует заметить, что и второй части оппози-
ции – образу европейца, автор также отводит значительную роль в своих произведениях 
[4, 6–7].

Обобщенный образ европейца у Джеймса включает в себя несколько отдельных 
национальных характеров, в том числе и характер французский, в котором слились 
стереотипные и уникальные черты. 

Яркие образцы французского национального характера представлены в романе 
«Американец», в котором бизнесмен Кристофер Ньюмен, пресытившись многолетней 
погоней за «американской мечтой», отправляется в Европу за новыми впечатлениями. 

Во втором исследуемом романе мы наблюдаем схожую ситуацию – уже немолодой 
американец Ламберт Стрейзер отправляется во Францию, однако, с совершенно иной 
целью – наставить на путь истинный сына своей знакомой, который, по мнению род-
ственников, «попал в руки дурной женщины». 

Сталкиваясь с представителями совершенно разных слоев французского общества, 
оба героя имеют возможность постигнуть дух этой страны во всех его проявлениях.

В джеймсовской характеристике французов примечателен в первую очередь тот 
факт, что автор наделяет их склонностью к консерватизму. «There are so many forms 
and ceremonies over here...» [6, 240], − удивленно произносит Ньюмен в ответ на на-
ставления мадам де Сентре о том, как следует вести себя в обществе. Позднее, на зва-
ном обеде у семьи Беллегардов, ему представляется случай увидеть все эти «правила и 
церемонии» в действии, однако истинное значение их остается для американца все так 
же туманно.

Для французов происхождение человека оказывается определяющим фактором его 
оценки. Классовость здесь представлена не менее ярко, чем в Англии, а родословная 
играет первостепенную роль при выборе супруга. Так, маркиз де Беллегард, брат мадам 
де Сентре, почти открыто заявляет, что Ньюмен «недостаточно хорош», чтобы стать 
мужем его сестры, ведь у него нет титула. Для самого Ньюмена такой аргумент кажет-
ся странным, он не может понять, какое значение имеет слово «маркиз», «граф» или 
«князь» перед фамилией, если состояние его ничуть не меньше, а возможно и больше 
состояния Беллегардов.

Для французов же подобный мезальянс в браке оказывается совершенно 
недопустимым. Достаточно привести в пример отрывок, в котором Валентин, еще один 
представитель семьи де Беллегардов, говорит о «темных местах» своей родословной:

«Three or four Bellegardes, in the seventeenth and eighteenth centuries, took wives out of 
the bourgoisie − married lawyers’ daughters.

− A lawyer’s daughter; that’s very bad, is it? – asked Newman.
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− Horrible! one of us, in the middle ages, did better: he married a beggar-maid, like King 
Cophetua. That was really better; it was like marrying a bird or a monkey; one didn’t have to 
think about her family at all. Our women have always done well; they have never even gone 
into the petite noblesse. There is, I believe, not a case on record of a misalliance among the 
women» [6, 136].

Кроме того, в выборе спутника жизни важную роль играет мнение родителей, 
Джеймс указывает на то, что браки по договоренности – обычный случай для Франции 
ХІХ века. Именно таким образом, по словам Валентина, Клэр де Беллегард стала Клэр 
де Сентре:

«She saw M. de Cintre for the fi rst time a month before the wedding, after everything, to 
the minutest detail, had been arranged. She turned white when she looked at him, and white 
remained till her wedding-day. The evening before the ceremony she swooned away, and she 
spent the whole night in sobs. My mother sat holding her two hands, and my brother walked 
up and down the room. I declared it was revolting and told my sister publicly that if she would 
refuse, downright, I would stand by her. I was told to go about my business, and she became 
Comtesse de Cintre» [6, 141].

Еще одна характеристика французского характера – разговорчивость. В отличие от 
сдержанных англичан, французы всегда рады обсудить что угодно, от новейшей моды 
до подробностей своей личной жизни, при этом не стесняются в проявлениях эмоций и 
ожидают того же от собеседника.

«Bellegarde, according to the custom of his country talked very generously about himself, 
and unveiled the mysteries of his private history with an unsparing hand. Inevitably, he had a 
vast deal to say about women, and he used frequently to indulge in sentimental and ironical 
apostrophes to these authors of his joys and woes» [6, 125].

Такая особенность далеко не всегда расценивается положительно американским ге-
роями Джеймса, которые часто принимают общительность за легковесность, наглость 
и даже тщеславие: в «Американце» встречаются замечания следующего характера: «all 
Frenchmen are of a frothy and imponderable substance», «confoundedly irritable French 
vanity», «Damn his French impudence!».

В то же время, в воздухе джеймсовского Парижа витает дух недосказанности, не-
искренности и даже лицемерия. «You can’t make out over here what people do know» 
[5, 89], – говорит Стрейзер еще в начале своего путешествия и оказывается прав. 
Французы, утверждает Джеймс, расскажут все, кроме того, что собеседник в действи-
тельности хочет услышать. 

Однако, слова играют во французском обществе далеко не самую важную роль, в чем 
все больше и больше убеждается Стрейзер во время своего пребывания в Париже, где 
он, считавшийся в своем родном Вулете считался высокообразованным и исключитель-
но умным человеком, постоянно чувствует себя «простаком», менее осведомленным, 
многого непонимающим, в то время, как его соотечественники – Чэд Ньюсем и Мэри 
Гостри, прожившие здесь длительное время, не говоря уже о самих французах, понима-
ют все взгляды, намеки и полутона.

В целом, следует отметить, что характеристики, приписываемые автором францу-
зам, далеко не всегда позитивны. Например, автор довольно часто упоминает об из-
лишнем пристрастии этого народа к деньгам. Так, старушка-англичанка с возмущением 
отвергает предложение Ньюмена заплатить за ее помощь, восклицая при этом: «Thank 
God I am not a Frenchwoman. If I were, I would tell you with a brazen simper, old as I am, 
that if you please, monsieur, my information is worth something» [6, 216], а мадемуазель 
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Ниош, бедная художница, с которой Ньюмен знакомится в Лувре, совершенно не сму-
щаясь запрашивает с него тройную цену за весьма посредственную копию Да Винчи.

К тому же, французы Джеймса нередко отличаются тягой к накопительству, которая 
проявляется в их жизни в самых различных формах – от склонности Валентина де Бел-
легарда и Эдварда Розьера к коллекционированию до откровенного признания маркизы 
де Беллегард в том, что она преклоняется перед деньгами.

Однако Джеймс видит и оборотную сторону такого отношения к деньгам – бережли-
вость, которая в глазах Ньюмена является исключительно положительным качеством: 
«Newman took an interest in French thriftiness and conceived a lively admiration for Parisian 
economies. <…> he found an ungrudging entertainment in the spectacle of fortunes made by 
the aggregation of copper coins, and in the minute subdivision of labor and profi t» [6, 77].

Не всегда в привлекательном свете предстает и уже упомянутая «искушенность», 
присущая французам не менее, чем всем другим европейцам. Не смотря на то, что 
Стрейзер искренне восхищается мадам де Вионе и ее искусно игрой на публику, кото-
рую она демонстрирует в беседе с американскими родственниками Чэда, ее способнос-
тью внушить доверие любому человеку и произвести на него нужное впечатление, сам 
автор относит ее скорее к отрицательным персонажам, противопоставляя «испорчен-
ность» француженки простоте и скромности американского гостя.

Выводы. Таким образом, Джеймс выделяет во французском характере общие 
черты, присущие, по его мнению, всем европейским народам, − консерватизм, при-
верженность традициям и условностям, чрезмерное внимание к происхождению и 
родословной, «искушенность», противопоставляемая американской «наивности». Кро-
ме того, для джеймсовских французов характерны такие черты, как общительность, 
открытость, часто переходящая в болтливость, в некотором роде и тяга к стяжательству, 
проявляющаяся как скупость с одной стороны и бережливость с другой.

Изображая особенности европейской культуры сквозь призму восприятия амери-
канцев, Генри Джеймс помогает читателю выявить сходства и отличия этих двух куль-
тур и лучше представить себе все аспекты их сложных взаимоотношений.
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В статье исследуется природа и семантическая наполненность образа «дом» в прозовом 
творчестве Тони Моррисон. Парадигма образа «дом» рассматривается сквозь призму психоло-
гизма. 
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Постановка проблеми. Мистецтво й література відображають життя в формі об-
разів, тобто використовують конкретні одиничні предмети, явища, події, що несуть у 
собі окреслене узагальнення [1, 5]. У своїй творчості афро-американська письменниця 
Тоні Моррісон звертається до прихованих аспектів життя людини, зокрема, до особли-
востей людської поведінки в умовах замкнутого простору чи кризової ситуації. Йдеться 
про ознаки психологізму її прози, який постає способом побудови образів, з одного 
боку, та осмислення певного життєвого характеру. Це зумовлює той факт, що худож-
ні образи Тоні Моррісон глибоко символічні та репрезентативні. Відтак їхня рецепція 
передбачає, сказати б, своєрідне «розшифрування метафори». У свою чергу, портрети 
персонажів авторки роману «Улюблена» наповнені психологічними художніми деталя-
ми, які вимальовують читачеві їхній внутрішній світ за допомогою окремих душевних 
рухів – думок, почуттів, переживань, бажань. Психологічне зображення характерів у 
прозі Тоні Моррісон відбувається двома шляхами: а) «зсередини» – шляхом художнього 
пізнання внутрішнього світу дійових осіб за допомогою внутрішнього мовлення, об-
разів пам’яті та уяви; та б) «ззовні» – шляхом психологічної інтерпретації авторкою 
виразних особливостей мовлення, мовної поведінки, міміки та інших засобів зовнішніх 
проявів психіки.

Аналіз досліджень. Новаторська творчість Тоні Моррісон стала предметом на-
укових досліджень широкого кола зарубіжних та українських літературознавців. Так, 
психологічний аналіз прозових текстів Тоні Моррісон та їхніх образних елементів здій-
снили Л. Білоножко, С. Ларрік, М. Ленґ, І. Осейджі, Ґ. Уезерз. Проте в українському лі-
тературознавстві досі відсутнє дослідження, в якому художня спадщина Тоні Моррісон 
розглядалася б крізь призму психологізму. Цим пояснюється актуальність аналізованої 
проблематики.

Мета статті полягає в осмисленні ролі образу «дім» у художній концепції Тоні 
Моррісон.

Виклад основного матеріалу. Система образів, створена Тоні Моррісон, відобра-
жає її суб’єктивне ставлення до висвітлюваних подій та включає реципієнта в процес 
розвитку сюжетної лінії. Романи письменниці – це самобутнє відображення реальних 
історичних подій у США, а також індивідуальних історій афро-американців та їхніх 
родин. У цьому плані одним із стрижневих елементів у художній концепції Тоні Мор-
рісон є образ «дому». Американський літературознавець Туайр Валкейкарі у статті 
«Після Едему: конструкти дому, будинку та расової відмінності в романі Тоні Моррі-
сон «Милосердя» («After Eden: Constructs of Home, House and Racial Difference in Toni 
Morrison’s A Mercy», 2014) аргументовано вказує на різницю між поняттями «дім» та 
«будинок». Перше з них має на увазі сім’ю, місце проживання або народження, а також 
більш абстрактий та геополітичний сенс [9, 107–108]. Поняття «будинок» протиставле-
не попередньому і розуміється як володіння певними матеріальними благами (будин-
ком, маєтком тощо). Дійсно, попри схожість понять «будинок» і «дім» у такій їхній 
характеристиці, як місце проживання, вони суттєво різняться між собою. Саме поняття 
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«дім» охоплює дані про місце проживання з сім’єю у сприятливій атмосфері. Натомість 
Тоні Моррісон авторка нерідко називає у своїх творах домом місця, де героям вкрай 
незатишно. Це стосується передусім роману «Улюблена» («Beloved»): «Рідний дім» – 
плантація для утримання і праці рабів; будинок № 124 – дім сім’ї Саґз із пануючим у 
ньому привидом. Іронія назви «Рідного дому» полягає, власне, в його відсутності. Пол 
Ді згадує, що «Рідний дім» насправді ніколи не був отчим порогом: «It wasn’t sweet 
and it sure wasn’t home» [5, 14] / «Він не був рідним і аж ніяк не домом». Бо ж поняття 
«дім» передбачає сімейний затишок та добробут, чого не мали раби на плантації, яких 
тримали в якості робочої сили, власне, як худобу. Там минали найгірші дні їхнього не-
стерпного життя, яке було спричинене непосильною працею й невимовними страждан-
нями . «Рідний дім» був трагічною утопією плантатора Джона Ґарнера, який намагався 
збудувати «ідеальний» устрій в умовах дистопічного рабовласницького суспільства з 
його брутальністю та дегуманізацією [8, 77].

«Рідний дім» – повна протилежність поняття «дім». Вирвані з рідного середовища 
і переміщені на плантації, раби назавжди залишалися духовними сиротами, як і їхні 
нащадки, яких так само перепродавали та знеособлювали. Уособлюючи рабство зага-
лом, «Рідний дім» втілює утопічні процеси творення «ідеального» рабовласницького 
суспільства плантаторами типу Містера Ґарнера. Це – пам’ять про той досвід, який 
потрібно переосмислити заради уникнення такого в майбутньому.

У згаданому романі для протагоністів, яким вдалося втекти з плантаторського гос-
подарства «Рідний дім», домом стає будинок під номером 124 на околиці містечка Цин-
циннаті штату Огайо. Там мешкала Бебі Саґз, яку її син Галле викупив з рабства. Свій 
будинок вона отримала в користування від аболіціоніста Едварда Бодуіна в обмін на 
працю. Будинок постає зв’язуючою ланкою між відчуттям часу письменниці та часом 
розгортання подій у романі. Наведені у творі характеристики будинку та його неви-
значений статус налаштовують реципієнта на насторожене сприймання інформації про 
його мешканців: «124 WAS SPITEFUL. Full of a baby’s venom […] the gray and white 
house on Bluestone Road. It didn’t have a number then, because Cincinnati didn’t stretch that 
far» [5, 3] / «124 БУВ ЗЛІСНИМ. Наповнений дитячою злістю […] сіро-білий будинок 
на Блустоун Роуд. Тоді він ще не мав номера, бо Цинциннаті не простягався так далеко».

Примітним є перше речення, яке відкриває роман. На ньому авторка акцентує увагу 
за допомогою особливого шрифту. Його зміст налаштовує реципієнта на песимістичний 
настрій. Цьому сприяє і сіро-біле забарвлення будинку, зважаючи на той факт, що оби-
два кольори несуть негативне змістове навантаження. Особливо це стосується білого 
кольору, який з-під пера Тоні Моррісон постає втіленням демонічного світу білих аме-
риканців. Сірий колір є проміжним між білим і чорним, власне, як і ідентичність афро-
американців, які перестали бути чистокровними африканцями внаслідок примусового 
кровозмішання з білими агресорами та існування в їхній системі цінностей. Тому вони 
мають невизначену подвійну ідентичність, а відтак – приречені на вічні пошуки влас-
ного «Я».

Будинок № 124 має кілька просторів. Це стає зрозумілим зі спостереження Стемпа 
Пейда, який там побував. Знаючи про те, що там проживають тільки Сета з дітьми, він 
був здивований, коли почув багато інших голосів, які лунали невідомо звідки. Чоловік 
вирішив, що це голоси померлих Бебі Саґз та дочки Сети. Пол Ді теж чув голоси. Це 
– голоси постраждалих унаслідок рабства мільйонів африканців та афро-американців. 
Саме їм Тоні Моррісон присвятила роман «Улюблена», про що вона згадує в епіграфі 
твору [4, 109]. Таким чином, письменниця створює в будинку Сети простір для існу-
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вання афро-американської сім’ї та вимір, в якому панує дух трауру за тими, хто заги-
нув через безчинства білих рабовласників. Вимір потойбіччя став джерелом для появи 
Улюбленої, яка прийшла в реальний світ із небуття, щоб представляти образи померлих 
африканців та афро-американців. Таке поєднання реального та ірреального наповнює 
роман «Улюблена» елементами магічного реалізму.

Таким чином, ферма, названа Містером Ґарнером «Рідний дім», з одного боку, та бу-
динок під номером 124 на Блустоун Роуд – з іншого, характеризуються протилежними 
якостями. У першому «домі» герої не мали права розпоряджатися власним життям, бо 
були рабами – власністю білих багатіїв. Натомість у другому, де протагоністи оселили-
ся після втечі, вони теоретично здобули омріяну свободу, але їхня свідомість була все 
ще залежною від минулого. Герої існували у страхові бути спійманими, повернутими 
в рабство. Вони жили, керуючись цим страхом і репресованими спогадами, що зумов-
лювало їхню подальшу діяльність. Отже, фізична свобода обмежувалась ментальною 
залежністю, а це, у свою чергу, стояло на шляху до повноцінного вільного буття. Оби-
два простори перебування героїв не забезпечували того затишку й сімейного комфорту, 
які б могли дозволити вважати їх домом. Лише після зникнення привиду Улюбленої 
за допомогою обряду екзорцизму, проведеного жіночою спільнотою містечка, мешкан-
ці будинку № 124 змогли зітхнути з полегшенням. Тільки повторно переживши жахи 
рабства, зокрема з огляду на страх опинитися об’єктом насильства та біль від втрати 
рідних, та переосмисливши минуле у ключі сучасності і нових перспектив, герої змо-
гли налагодити взаємовідносини на якісно новому рівні. Саме духовне відродження та 
створення сприятливої атмосфери наповнили будинок сім’ї Саґз якостями справжнього 
дому, в якому Сеті, Денвер та Полу Ді отримали можливість затишно жити.

Образ дому прослідковується і в таких романах Тоні Моррісон, як «Рай» і «Дім». 
У першому зображено кілька етапів створення афро-американцями місця, яке б вони 
могли називати домом після численних спроб знайти прихисток від соціальної не-
справедливості та расистських утисків. Проте їхня спроба влаштувати свій рай щоразу 
зазнавала невдачі. Їм вдалося відокремитись від суспільства білих, але не від власної 
свідомості, в якій закріпилися ненависть та жадоба помсти. Лідери містечка Рубі, які 
створили місто виключно для чорношкірих, сповідують расистські принципи тих, кого 
ненавиділи за політику сегрегації. В їхній общині запанував прогресуючий «чорний» 
націоналізм. Натомість жінки, які оселилися в покинутому монастирі на околиці міс-
течка Рубі, знайшли там справжній дім. На чолі з Конні, старійшиною новоствореної 
спільноти, жінки безкорисливо допомагають одна одній та працюють на спільне благо 
(займаються землеробством, щоб мати можливість самостійно прогодувати самих себе; 
проводять психологічні вправи, які допомагають їм лікувати душевні рани). Кожна з 
них має скалічену душу, але спільна фізична праця, духовні пріоритети, відкидання 
будь-яких утисків (расових, патріархальних, кримінальних, релігійних) сприяють ре-
генерації їхньої свідомості. Жінки змогли віднайти в собі власне «Я», непідконтрольне 
нікому, крім них самих [6, 20]. Тоні Моррісон навмисно протиставляє демократичну 
жіночу общину та патріархальний лад Рубі, щоб наочно показати читачеві неспромож-
ність до прогресу та приреченість на деградацію тих, хто не бажає позбутися соціаль-
них усталених норм, обмежуючих свідомість.

Концепт дому у прозі Тоні Моррісон тісно пов’язаний з темою сирітства. Її герої 
часто стають знедоленими через втрату дому чи сім’ї [9, 110]. Відтак, герої змушені 
називати домом не те місце, де живуть близькі і рідні, які люблять один одного і дбають 
один про одного найкращим чином, де затишно й надійно, а місце, сповнене страж-
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дань і марної надії, де їм доводиться жити не за покликом серця, а з почуття безвиході. 
Опинившись на самоті зі своїми проблемами, вони прагнуть знайти вихід із кризової 
ситуації. В епіграфі до роману «Дім» Тоні Моррісон підкреслює те відчуття розпачу, яке 
переслідує її протагоністів. Епіграф, власне, передбачає зв’язок з відсутнім, а його про-
читання – переживання досвіду втрати [11, 74]: «Whose house is this? Whose night keeps 
out the light in here? Say, who owns this house? It’s not mine. I dreamed another, sweeter, 
brighter with a view of lakes crossed in painted boats; of fi elds as arms open for me. This 
house is strange. Its shadows lie. Say, tell me, why does its lock fi t my key?» [5, 1] / «Чий 
це будинок? Чия ніч не впускає сюди світло? Скажи, хто володар цього будинку? Він 
не мій. Я мріяла про інший, солодший, яскравіший з видом на озера, які розсікаються в 
забарвлених човнах; на поля, як руки, відкриті для мене. Цей будинок чужий. Його тіні 
брешуть. Скажи, поясни мені, чому його замок підходить до мого ключа?».

Епіграф до роману викликає у читача відчуття занепокоєння. Оповідач не розуміє, 
в чийому будинку знаходиться, і не усвідомлює, як він туди потрапив. Він опинився в 
чужорідному середовищі, де йому незатишно, і звідки хочеться піти. Втім, зазначення 
того факту, що замок будинку підходить до ключа, свідчить про те, що він опинився там 
не раптово, а вже бував там раніше. З іншого боку, наратор зазначає: замок від чужого 
будинку підходить до його ключа, а не навпаки. Отже, це говорить про те, що він потра-
пив туди не з власної волі, будинок, ніби, змусив його опинитися в ньому. Примітним 
є протиставлення «ніч – світло» у другому запитальному реченні, які традиційно сим-
волізують зло й добро відповідно. Навіть граматично речення вказує на переважаючу 
силу зла (ночі) над добром (світлом): ніч – підмет, який є головним членом речення, а 
світло – додаток, другорядний член речення, який підпорядковується підмету. Світло не 
має змоги прорватися в будинок і прояснити атмосферу у ньому. Панування у будинку 
темноти, зла – це метафоричний опис кризової ситуації, в якій опинився оповідач. Гра 
слів в епіграфі влучно підкреслює стан замкнутого середовища, який спричинив зане-
покоєння наратора і, відповідно, читача. Усі вище зазначені ознаки не тільки розмеж-
овують поняття «будинок» і «дім», які здаються близькими, а вказують на те, що вони 
суперечать одне одному, адже згадуваний будинок не є домом для наратора.

У романі «Дім» авторка зображує блукання протагоністів Френка та Ісідри (Сі) 
Мані у пошуках притулку, де вони могли б оселитися і влаштувати своє життя. Вкотре 
письменниця використовує іронію у власних назвах, надавши героям прізвище Мані, 
що в перекладі з англійської означає «гроші». Іронія полягає в тому, що в їхній сім’ї 
достатку не було ніколи. Френк і Сі – обездолені брат і сестра з містечка Лотус шта-
ту Джорджія. Дослідниця Мануела Лопез Рамірез аргументовано порівнює їх з одно-
йменними персонажами казки братів Ґрімм «Ганзел і Ґрета», які так само здійснили 
повернення додому шляхом до самоідентифікації [7, 145]. Тоні Моррісон зображує у 
романі «Дім» суспільство 1950-х років та екстремальну бідність у ньому. При цьому 
вона фокусує увагу на ключових подіях з життя кожного героя як «джерела емоційного 
удару» [10]. Кожний з них, зрештою, стає на свій незворотний шлях, який вже не в 
силах привести до щасливого майбутнього через їхню психологічну ізоляцію. У війні 
Френк бачив можливість вирватися з безперспективного Лотуса. З Кореї він мав по-
вернутись вільним, звільненим від суспільних обмежень. Він прагнув, щоб суспільство 
змінило до нього відношення, подивилось на нього іншими очима. Але повернувшись, 
Френк усвідомив, що нічого не змінилося в Америці, окрім нього самого. Навіть через 
рік перебування в Америці він не може наважитись на поїздку до своєї малої батьківщи-
ни Джорджії, де все ще жила його молодша сестра Сі. Сміливості йому додає лист від 
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Сари, економки лікаря Скотта, який спонукав його жити заради спасіння сестри. Френк 
отримав листа під час перебування у психіатричній лікарні, де лікувався від наслід-
ків постравматичного шоку. В ньому Сара висловила глибоке занепокоєння Ісідрою та 
прохання поспішити їй на допомогу. Подорож Френка проходить не тільки територією 
Америки з Півночі на Південь, але й через усі його спогади. Тиша, яка супроводжувала 
більшу частину шляху Френка, відображала стан його психіки: непевність не тільки 
від фізичної слабкості, але й з огляду на відсутність думок з приводу майбутнього. Зре-
штою, Френк виносить Сі з будинку лікаря і вони разом прямують до того дому, який 
обоє так ненавиділи. У рідному містечку дівчині надають медичну допомогу і поверта-
ють їй здоров’я. Тоні Моррісон підкреслює цілющі властивості батьківщини, де відбу-
вається фізичне й духовне одужання протагоністів. Вони демонструють властиву геро-
ям Тоні Моррісон здатність до відродження після низки плачевних подій, які випадають 
на їхню долю. Завдяки властивостям пам’яті та здатності до «перезапам’ятовування», 
що дозволяють реконструювати минуле, афро-американцям вдається лікувати та зміц-
нювати власну особистість та общину [8, 77].

Тоні Моррісон використовує жанр роману-розповіді як засіб проведення паралелі 
з довоєнним періодом та створення відповідного контексту життєвих подій головних 
героїв у романах [3, 328]. Центральною темою згаданого твору є пошук такого місця, 
яке могло б стати домом для ветерана війни зі зміненою свідомістю. У романі дім – не 
земля, не батьківщина, а фізичний простір, пов’язаний зі спогадами з минулого; це не 
те місце, де рідні возз’єднуються, а те, звідки вони нероздільно спостерігають за на-
вколишнім світом. 

Висновки. Як показав аналіз, концепцію образу дому Тоні Моррісон розглядає крізь 
призму історії. Для сучасних афро-американців дислокацією дому є Америка, зосібна, 
Південь. Проте характеристики дому далеко не завжди передбачають мир і затишок. 
Там панують страждання через насилля та соціальну нерівність. Здебільшого, пошук 
дому для героїв тотожний пошуку власної ідентичності [2, 159]. У внутрішньому світі 
героїв Тоні Моррісон ведеться постійна боротьба щодо подолання внутрішніх колізій, 
які вирують на межі намагання вільно існувати у світі та вирватися з-під влади власних 
демонів. Звертаючись у своїх романах до історії афро-американців, Тоні Моррісон уви-
разнює питання соціальних, політичних та особистих ілюзій представників поліетніч-
ного та полікультурного американського суспільства.
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O FAKTACH I WYOBRAŻENIACH. VICKI BAUM 
W ŚWIETLE AUTOBIOGRAFII «ES WAR ALLES GANZ ANDERS»

W artykule porównano biografi ę i autobiografi ę pisarki Vicki Baum pod kątem przedstawienia au-
torki jako ikony sukcesu. Vicki Baum (1888 – 1960) należała do grona najbardziej znanych pisarek lat 
30-tych XX wieku, określana byłam mianem niemieckiej Colette. Prześledzone zostały tutaj etapy ka-
riery Baum – zawodowej harfi stki, początkującej pisarki, redaktorki wydawnictwa «Ullstein», autorki 
bestsellerów w Niemczech, ogromny sukces i jego konsekwencje, czyli ekranizacja powieści w Ameryce 
oraz kariera za oceanem jako scenarzystki fi lmów w największych wytwórniach Hollywood. W swojej 
autobiografi i stylizuje się Baum na optymistkę. Poprzez linijki tego tekstu przebija jednak tęsknota za 
nieosiągniętym. Autorka zdawała sobie bowiem sprawę z faktu, że wiele jej powieści zaliczanych jest 
do kręgu literatury trywialnej.

Słowa kluczowe: biografi a, autobiografi a, Vicki Baum, emigracja, Ameryka, twórczość, podróże, 
emigracja.
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ПРО ФАКТИ ТА ВИГАДКИ. ВІКІ БАУМ 
У СВІТЛІ АВТОБІОГРАФІЇ «УСЕ БУЛО ЦІЛКОМ ІНАКШЕ»

У статті порівнюються біографія та автобіографія письменниці Вікі Баум крізь призму 
представлення авторки як символу успіху. Вікі Баум (1888 – 1960) належала до кола найбільш 
відомих письменників 30-х років ХХ століття, її називали німецькою Колетт. Простежено 
етапи кар’єри Баум – професійної арфистки, письменниці, редактора видавництва «Уллштайн», 
авторки бестселерів у Німеччині, величезний успіх і його наслідки, тобто екранізація романів 
в Америці, а також кар’єра за океаном в якості сценариста фільмів в найбільших кіностудіях 
Голлівуду. У своїй автобіографії Баум стилізує свою постать як оптимістки. Проте між 
рядками цього тексту прочитується смуток за тим, чого їй не вдалося досягнути. Адже сама 
авторка усвідомлювала той факт, що цілу низку її романів зараховують до кола тривіальної 
літератури.

Ключові слова: біографія, автобіографія, Вікі Баум, еміграція, Америка, творчість, 
подорожі, еміграція.
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The article contains the comparison between the biography and autobiography of the writer, Vicki 
Baum as the icon of success. Vicki Baum (1888 – 1960) was one of the most famous writers in the 
1930s, and once described as German Colette. Baum’s career stages have been outlined here – being a 
professional harpist, an aspiring writer, an Ullstein publishing editor, the bestselling author in Germa-
ny, her huge success and its consequences i.e. fi lm adaptation of the novel in America and her career 
in the US as a screen writer for the biggest fi lm production companies in Hollywood. In her autobio-
graphy, Baum poses to be optimistic. However, between the lines of her text the longing for the unatta-
inable can be seen as the author realized that many of her novels were regarded as popular literature.

Key words: biography, autobiography, Vicky Baum, emigration, works, journeys.
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О ФАКТАХ И ВЫМЫСЛАХ. ВИКИ БАУМ 
В СВЕТЕ АВТОБИОГРАФИИ «ВСЕ БЫЛО СОВСЕМ ИНАЧЕ»

В статье сравниваются биография и автобиография писательницы Вики Баум сквозь 
призму представления автора как символа успеха. Вики Баум (1888 – 1960) принадлежала к кругу 
наиболее известных писателей 30-х годов ХХ века, ее называли немецкой Колетт. Прослежено 
этапы карьеры Баум – профессиональной арфистка, писательницы, редактора издательства 
«Уллштайн», автора бестселлеров в Германии, огромный успех и его последствия, то есть 
экранизация романов в Америке, а также карьера за океаном в качестве сценариста фильмов 
в крупнейших киностудиях Голливуда. В своей автобиографии Баум стилизует свою фигуру 
как оптимистки. Однако между строк этого текста прочитывается грусть о том, чего 
ей не удалось достичь. Ведь сама авторка осознавала тот факт, что целый ряд ее романов 
причисляют к кругу тривиальной литературы.

Ключевые слова: биография, автобиография, Вики Баум, эмиграция, Америка, творчество, 
путешествия, эмиграция.

Лит. 9.

Określenie problemu. Gatunki literackie opisujące ludzką egzystencję są niezwykle 
różnorodne. Poprzez mnogość form przyczyniają się one do rozwoju literatury, a ze wzglę-
du na opis życia – często znanych osób – cieszą się zainteresowaniem czytelników. Na 
rynku księgarskim bestsellerami stają się historie polityków, sportowców, aktorów. Najbar-
dziej sławną listę bestsellerów tworzy «The New York Times», gdzie znajduje się nawet ka-
tegoria nonfi ction; na niemieckim rynku wydawniczym instytucją podobnej do amerykań-
skiej jest lista magazynu «Der Spiegel», także ten magazyn wyróżnia kategorię Sachbuch, 
w której to możemy spotkać publikacje o charakterze biografi cznym. Na polskim rynku 
wydawniczym czytelnicy kierują się listą najlepiej sprzedających się książek w największej 
sieci księgarskiej «Empik». Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne, w literaturze 
mówi się wręcz o tzw. koniunkturze na wspomnienie (niem. Erinnerungskonjunktur) [3, 9]. 
Za pewnik możemy przyjąć fakt, że te vita mają wartość edukacyjną, czasem wręcz mode-
lową. Czytelnik tworzy niejako pod wpływem lektury ramy własnego życia – przy czym 
dzieje się to na różnorodnych płaszczyznach – poprzez odrzucenie, akceptację, czy wręcz 
utożsamianie się z bohaterem czytanej książki.

Dlaczego pisarze opisują własne życie? Antoni Libera we wstępie do «Autobiografi i» 
Sławomira Mrożka wypunktował to zjawisko następująco: «Różne bywają powody, z ja-
kich pisarze przystępują do pisania wspomnień albo autobiografi i. Najczęściej jest to prze-
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konanie o ważności czy wręcz wyjątkowości własnej egzystencji, czasem wola skomento-
wania własnej twórczości, niekiedy wreszcie – nałóg pisania» [4, 5]. Warto poświęcić czas 
i przyjrzeć się poczynaniom pisarzy w tej materii.

Celem opracowania jest porównanie biografi i i autobiografi i pisarki Vicki Baum pod 
kątem przedstawienia w nich autorki jako ikony sukcesu. Takie ograniczenie było ważne ze 
względu na obszerność tematu badawczego, jak również ze względu na fakt, że Baum od-
niosła niewątpliwie sukces, który jednak był okupiony wieloma wyrzeczeniami. Ponieważ 
drugą część życia spędziła pisarka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, sprostanie «amery-
kańskiemu marzeniu», wymagało od niej pewnych korekt w życiorysie. 

Analiza badań. Próba defi nicji słowa autobiografi a kryje w sobie wiele pułapek. Słowo 
«biografi a» ma już bowiem swoje źródła w antyku. Zaś pojęcie «autobiografi a» powstało 
dopiero w XVIII wieku jako neologizm. W niemieckim kręgu kulturowym słowo «biografi a 
własnego autorstwa» (niem. Selbstbiographie) pojawiło się w 1796 roku, w zbiorze wyda-
nym przez historyka literatury Seybolda z Tybingi [3, 19]. Autobiografi a może poszczycić 
się wieloma formami oraz wykazuje afi niczność z powieścią, biografi ą oraz memuarami [3, 
28]. Ruth Klüger, badaczka literatury i autorka form autobiografi cznych, stwierdziła: «Au-
tobiographie ist eine Art Zeugenaussage» [3, 40]. Pisarz jest świadkiem własnego życia. 
Czy jest to świadek prawdomówny, szczery, nieupiększający faktów? Trudno bezstronnie 
ocenić własne życie, zwłaszcza, kiedy jest opisywane z perspektywy czasu. Badając teksty 
autobiografi czne spotykamy się z wieloma kategoriami – autentycznością, fi kcją, prawdą i 
fałszem. Zwłaszcza moralna problematyka fi kcji w tekstach autobiografi cznych cieszy się 
zainteresowaniem badaczy literatury [3, 39–40]. Autor przedstawiając własne życie wypró-
bowuje więc różne środki, które mają na celu dostarczenia dowodów własnej tożsamości, 
są to najczęściej samostylizacja oraz samousprawiedliwienie [3, 41]. Badacze zastanawiają 
się również, na ile gatunek ten zbliżony jest do fi kcji i ile z niej czerpie. Jak zauważył teo-
retyk literatury Hans Picard: «Autobiographie ist keine Dokumentation, sondern erinnernde 
Neuschöpfung. Insofern steht sie der echten Fiktion nicht so fern, wie es zunächst scheint» 
[3, 41]. Stąd częste w tym gatunku tendencje do fi kcjonalizacji tekstów autobiografi cznych, 
które są nie tylko znakiem zbliżenia się autobiografi i do gatunków fi kcyjnych, ale także 
szukania nowych rozwiązań rozwoju. Znakiem rozpoznawczym omawianego gatunku jest 
więc dwubiegunowość pomiędzy fi kcjonalizacją a nieustającym uwierzytelnieniem [3, 42]. 
Ten specyfi czny konfl ikt dwóch sprzecznych strategii tekstów – «autobiografi cznego pak-
tu» oraz «fi kcyjnego kontraktu» – kształtuje nowoczesną powieść autobiografi czną [3, 42]. 
W idealnym przypadku wiedza o ludziach nie powinna być jedynie opisowo katalogizowa-
na, lecz antycypacyjnie pogłębiana [3, 44].

Istnieje wprawdzie szereg opracowań teoretycznych dotyczących gatunku. Ale każdy 
nawet najmniejszy tekst tego rodzaju staje się przyczynkiem do pogłębienia wiedzy na ten 
temat. 

Główne zagadnienia. Vicki Baum (1888 – 1960) należała do grona najbardziej zna-
nych pisarek lat 30-tych XX wieku, określana byłam mianem niemieckiej Colette [3, 5]. 
Kiedy stała się najlepiej opłacaną autorką w Republice Weimarskiej wpływała na gusty 
społeczeństwa [6, 15]. Do tego momentu prowadziła jednak długa i kręta droga.

Urodzona w 1888 w Wiedniu Hedwig Baum dorastała w epoce, w której jej miasto 
rodzinne stało się wzorcowym Gesamtkunstwerk. Jako dziecko podjęła naukę w szkole mu-
zycznej, później grała, jako jedna z pierwszych kobiet, w orkiestrze znanej dzisiaj jako Fil-
harmonicy Wiedeńscy. Wiedeń ukształtował Baum, jej estetyczną świadomość. Przez całe 
życie określała Wiedeńczyków z czułością «meine Wiener» – moi Wiedeńczycy [1, 10].



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   227

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ðàøê± Í. Åâîëþö±ÿ îñîáèñòîñò± ó ðîìàí± «Òàμìíèé ñàä» Ô. Ã. Áåðíåò

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukces umożliwił Baum rozwój pasji – uwielbiała tańczyć i podróżować. Dalekie po-
dróże Baum wiązały się z awansem. W roku 1929 wydała Baum powieść «Ludzie w hote-
lu», której to ogromny sukces spowodował, że upomniało się o nią Hollywood. Powieść ta 
ugruntowała jej status gwiazdy w wydawnictwie Ullstein, z którym miała umowę [5, 152]. 
Odniesiony sukces pozwala jej na podróże, które staną się jej wielką namiętnością [5, 152]. 
Wyjazdy te są niezwykle płodne – stają się kanwą późniejszych artykułów i powieści. W 
marcu 1929 odbywa podróż do Palestyny i Libanu. Zaraz po niej wchodzi na pokład statku 
płynącego do Algieru – a stamtąd wyrusza w trzytygodniową podróż po świecie arabsko-
-islamskim [5, 153–154]. Te pierwsze dalekie podróże spowodują u Baum «chorobę». Tak 
jak inni tęsknią za domem, tak ona cierpi za zmianą miejsca otoczenia. Tęsknota za dalekim 
światem nie opuszcza ją – począwszy od 1929 próbuje każdego roku dotrzeć do nowego 
zakątka świata i poznać jego kulturę. Wtedy też udaje się po raz pierwszy do Ameryki, na 
amerykańskiej ziemi staje 21 kwietnia 1931 roku o godzinie 6 rano [5, 162]. Pobyt w Sta-
nach Zjednoczonych zaplanowany był na trzy miesiące, by w końcu ulec przedłużeniu na 
całe życie [5, 162]. Pracując w charakterze scenarzystki dla studiów fi lmowych osiąga sta-
tus materialny umożliwiający jej bardziej egzotyczne podróże. W roku 1935 z Hollywood 
poprzez Honolulu dociera do Bali [5, 219].

Baum jest autorką około 40 powieści i kilku zbiorów nowel, które doczekały się wielu, 
także nieprzychylnych recenzji. Redaktor «Die Presse» w tekście «Dank an Vicki Baum» za-
stanawia się nad jej twórczością, szczególnie nad krytyką, która jego zdaniem wszystko tylko 
niepotrzebnie się klasyfi kuje i schematyzuje. To według niego nigdzie nie prowadzi i tylko 
komplikuje jasne pojęcia: «Der professorale Unfug des Klassifi zierens, des Schematisierens, 
des Einordnens in ein bestimmtes System, verwirrt die Begriffe» [2, 5]. Autor zauważa, że 
Baum padła ofi arą tego schematu – czasami awansuje się ją do miana drugiej Colette, czasa-
mi degraduje do drugiej Courths-Mahler: «Sie läßt sie gelegentlich zur «deutschen Colette» 
avancieren und degradiert sie gleich darauf wieder zu einer «zweiten Courths-Mahler» [2, 
5]. Według autora Baum jako człowiek i jako pisarz jest osobowością, która nie potrzebuje 
porównań, bo sama jest dla siebie pewną jakością i fenomenem. Baum ma własny styl, nie ma 
ambicji uniwersyteckich, ale też nie jest banalna: «Die «deutsche Colette» hat keine hochlite-
rarischen Ambitionen, die «zweite Courths-Mahler» ist niemals banal» [2, 5].

Najpełniejszy obraz autorki stworzyła Nicole Nottelmann. Jest to portret kobiety pisar-
ki, zatytułowany «Kariery Vicki Baum» («Die Karrieren der Vicki Baum »). Ta rzeczowa, 
rzetelnie udokumentowana biografi a, powstała w oparciu o liczne źródła – powieści i inne 
utwory Baum, jej artykuły, listy pisane do bliskich, relacje znajomych i pracowników. Jak 
każdy tekst krytyczny publikacja ta pokazuje także ciemne strony życia, analizuje przy-
czyny sukcesu oraz porażek autorki. Nottelmann skrupulatnie notuje kroki kariery Baum 
– zawodowej harfi stki, początkującej pisarki, redaktorki wydawnictwa Ullstein, autorki be-
stsellerów w Niemczech, scenarzystki fi lmów w największych wytwórniach Hollywood. 
Ostatni rozdział biografi i odwołuje się do autobiografi i Vicki Baum poprzez tytuł – «Es 
war alles ganz anders, czyli Wszystko było inaczej». Podsumowując życie Baum stwierdza 
Nottelmann, że jako matka, żona czy pisarka osiągnęła ona wszystko. Czego nie udało się 
jej osiągnąć to sukces literacki. Świadoma tego Baum pisze autobiografi ę, by wystylizować 
się na optymistkę. Poprzez linijki tego tekstu przebija jednak tęsknota za nieosiągniętym 
[5, 385]. Stąd tak częste komentarze do utworów oraz ich ocena – jedną ze swoich najwięk-
szych powieści «Studentka» uważa Baum za nierówną. Zaś powieść «Karzeł Ulle» jest w 
jej ocenie dziełem literackim [1, 347–348]. Autorka doskonale wie, że wiele jej powieści 
zaliczanych jest do kręgu literatury trywialnej [1, 348].
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Pod koniec życia pisarka pracowała nad swoim ostatnim dziełem – autobiografi ą, która 
ukazała się w 1962 roku, już po śmierci autorki. Baum nie mogła jej już dokończyć – była 
ciężko chora. Jak ocenia Nicole Nottelmann jest to elegancka historia życia [5, 384]. Wspo-
mnienia te wydała synowa Baum – Ruth Lert, która nadała im też tytuł. Jak podkreśla Not-
telmann tytuł «Es was alles ganz anders» spodobałby się Vicki. Poprzez ukazania płynności 
granicy pomiędzy fi kcją a rzeczywistością, utwór ten pokazuje, aby nie brać siebie zbyt 
serio [5, 384]. Sam tytuł może jednak również sugerować, że będziemy mieli do czynienia 
z pewną polemiką. I tak się istotnie dzieje, gdyż Baum odnosi się tutaj do różnych przypisy-
wanych jej słów, poglądów, czynności. Pragnie ukazać własną wersję wydarzeń. Pisząc ten 
tekst pod koniec życia prostuje pewne fakty, wyjaśnia, motywuje, formułuje swoją fi lozofi ę 
życiową, ujawnia poglądy polityczne, sympatie, antypatie, udziela rad. Zajmuje przy tym 
zdecydowane stanowisko w istotnych sprawach, przyznaje się do błędów. Wspomnienia nie 
są spisane chronologiczne, wiele w nich retardacji, wtrąceń. Wspominając np. czasy mło-
dości spędzone w Darmstadt, zabiera Baum głos odnośnie podziału Niemiec na wschodnie 
i zachodnie po II wojnie światowej i uważa go za wielki błąd [1, 294].

Słowa płynną lekko, nawet o ciężkich doświadczeniach pisze autorka z pewną dozą 
humoru. Autobiografi ę tą czyta się szybko i przyjemnie. Jednak nawet szokująca jak na 
owe czasy otwartość uzmysławia nam, że spora doza ironii oraz autoironii skrywa wie-
le sekretów – pisarka ujawnia wiele, równie wiele ukrywa. Szczególnie istotne są tu sło-
wa poświęcone ojcu. Nie była to bowiem wzorcowa relacja. Portret rodzica przedstawia 
Baum następująco: Ojciec był brzydkim mężczyzną, ale za to z manią wielkości, jego wąsy 
przypominały trawę [1, 92]. Ponadto był zawsze niedokładnie ogolony, a jego znakiem 
rozpoznawczym były również wiecznie zaplamione klapy marynarki [1, 93]. Ignorancja 
tego człowieka była obezwładniająca, nigdy nie przeczytał książki – czym się chlubił. Na 
muzyczną karierę córki zgodził się zaś jedynie ze względu na przyszłe profi ty fi nansowe. 
Bardzo bolała Baum krytyka jej wyglądu czyniona bezustannie przez surowego rodzica. 
Kiedy to jako początkująca harfi stka podczas koncertu miała rozpuszczone włosy, a w nich 
różową wstążkę, ojciec określił ją mianem panny lekkich obyczajów [1, 161]. Inne wspo-
mnienia bywają milsze – ojciec pisarki, którego nienawidziła i pisze o tym bardzo otwarcie 
– dwa razy ratował ją, niezwykłym zrządzeniem losu. Oczekując dziecka w czasie wojny 
Baum przebywała w Kilonii, gdzie jej mąż był dyrektorem opery. Zwróciła się wtedy do 
jednej z instytucji o przydział ubranek dla noworodka, jednak odmówiono jej tych «luk-
susów». Wtedy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki otrzymała paczkę od dawno 
niewidzianego rodzica, a w niej skarb – jej własna wyprawka dziecięca [1, 121]. Ojciec nie 
mógł nic wiedzieć o jej stanie, bo nie utrzymywali ze sobą kontaktów. Za drugim razem 
był to czas kryzysu w 1922 roku. Będąc sama w zimnym domu, z dwojgiem małych dzieci, 
zostaje znowu uratowana przez ojca przybywającego z Wiednia z zapasem produktów spo-
żywczych i ciepłych ubrań [1, 122].

Zaczynając swoją kolejną karierę w Stanach Zjednoczonych Baum zdawała sobie spra-
wę jaka musi być, to znaczy jak ma ją postrzegać amerykańska publiczność: niezwyciężo-
ną, pełną sukcesów, młodą i piękną. I chociaż nie da się na dłuższą metę utrzymać nimbu 
zwycięzcy, na takiego trzeba się kreować. To pisarka wiedziała doskonale i dlatego też w 
taki sposób była odbierana za oceanem – jako pracowita, zdolna oraz odnosząca sukcesy. 
A jak było naprawdę?

W autobiografi i wyjaśnia Baum, że wyemigrowała do Ameryki kierując się intuicją, 
która w ten sposób zareagowała na kierunek rozwoju politycznego w Niemczech [1, 445]. 
Być może rzeczywiście tak było. Ale jak pisze biografka Baum – Nicole Nottelmann – ame-
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rykańska emigracja była doskonałym posunięciem w karierze znanej ze swojego profesjo-
nalizmu oraz umiejętności przystosowania się autorki, która mogła w ten sposób zrealizo-
wać następne stadium w karierze i osiągnąć sukces komercyjny [6, 40]. Pierwszy weekend 
w Ameryce, dostarczył Baum tego, co zawsze było jej specjalnością – umiała chłonąć wra-
żenia niczym gąbka: «An meinem ersten Wochenende in Amerika sammelte ich also einen 
Korb voll neuer Eindrücke, Beobachtungen und Erlebnisse» [1, 455]. Popularność Baum 
w Ameryce zaczyna się iście hollywoodzko: Na gali u Vanderbiltów w Nowym Yorku, 
mówiąc łamaną angielszczyzną udaje się jej powiedzieć żart, dzięki któremu stała się dla 
Amerykanów «Vicki» – co jak wspominała było dowodem jej popularności w Ameryce, 
gdzie imieniem określa się: królowe, gwiazdy fi lmowe lub morderczynie [1, 458].

Początkowo wspaniale zapowiadająca się kariera utknęła jednak w martwym punkcie. 
Pracując dla największych amerykańskich wytwórni fi lmowych rozbijała się o mur tam-
tejszych zwyczajów – nad scenariuszami się pracowało – jeden mogło pisać i kilkunastu 
scenarzystów. Dlatego tak trudno było być tym pierwszym, bo pierwszorzędnych piór nie 
brakowało. To wszystko powodowało rosnącą frustrację Baum, być może nawet wypale-
nie zawodowe [5, 215], które jednak było przez nią skrywane – nikt nie mógł się przecież 
dowiedzieć o jej niechęci, zobaczyć chociaż cień niezadowolenia czy rezygnacji. W latach 
1933–1934 pracowała więc przede wszystkim nad adopcjami dzieł innych pisarzy na po-
trzeby fi lmów [5, 209]. Czuła się wyczerpana tą dychotomią, tym rozdarciem pomiędzy 
ambicją a koniecznością zarabiania pieniędzy. Szczególnie, że to na niej spoczywała odpo-
wiedzialność za utrzymanie rodziny. I po raz pierwszy odczuwała ogromny ciężar z tego 
powodu [5, 311]. A że to nie pasowało do nimbu pracowitej pisarki, było przez nią skrywa-
ne, jako pewna słabość, niedoskonałość. Baum musiała kłamać, aby nie zaszkodzić intere-
som. Musiała przemilczać prawdę, aby utrzymać się na piedestale kobiety sukcesu [5, 311].

Już na pierwszych stronach autobiografi i wspomina Baum, że to właśnie w Ameryce 
tuż po siedemdziesiątych urodzinach poczuła się staro. Winę za taki stan rzeczy ponoszą 
według niej amerykańskie sklepy z antykami, w których wszystkie rzeczy bez wyjątku są 
od niej młodsze [4, 9]. Jak stwierdziła z humorem: stała się zabytkiem – «Zeitstück» [4, 9]. 
Dobre samopoczucie zdaje się być lekiem na wszystko.

W autobiografi i kreuje siebie na pisarkę mimo woli. Została nią niejako przez przypa-
dek – zawsze chętnie opowiadała i spisywała historie. Ochoczo rozpisuje się Baum o swoim 
warsztacie pracy. Podstawą całego sukcesu, jak wyjawia na kartach wspomnień, jest jej cie-
kawość świata i ludzi. Przygotowując się do spisania historii zadaje sobie mnóstwo pytań. 
Przy tym zapewnia, że nigdy nie pisze o znanych ludziach. Nie są oni dla niej interesujący. 
Rzadko też jak świadczy, ciekawość świata dotyczy jej osoby, zdarzyło się to – jak twier-
dzi – tylko podczas porodu, co dokumentuje podając bardzo intymne szczegóły z tamtych 
czasów [1, 301]. W jej powieściach nie znajdziemy – jak twierdzi – wiele z jej życia. Te 
opisała rzekomo jedynie w swojej pierwszej powieści «Frühe Schatten» [1, 301]. Nie pisze 
więc o sobie, skupia się na innych. Pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki zaowocował 
ciekawym porównaniem jej twórczości z dziełem Hitchcocka, który w swoich fi lmach poja-
wia się w rolach statystów. Baum przyznaje, że w nielicznych utworach ona także «przemy-
ciła» swój portret w pobocznych, nieznaczących postaciach [1, 302]. Tworzenie porównuje 
Baum do pewnego rodzaju transu, w który się wprowadza. Pisząc «tworzy w głowie teatr, 
w którym ożywia postaci. Te rozmawiają, śpiewają, kochają, cierpią, popełniają samobój-
stwo» [1, 302]. Baum obserwuje te historie i tylko je spisuje [1, 302].

Mają 24 lata czuła się «nieopisanie staro» [1, 297]. Złożyły się na to liczne doświadcze-
nia życiowe: śmierć matki, pierwsze małżeństwo i dość szybki rozpad pożycia zakończony 
rozwodem, bieda młodych lat. Mimo ciężkich przeżyć jest pełna witalności, optymizmu, 
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jej rady kierowane do kobiet, są wygłaszane ex cathedra i nie tolerują sprzeciwu: «Kobiety, 
które nie karmią szkodzą dziecku i sobie» [1, 328]. Generalnie jest wielce wobec kobiet 
krytyczna, gdy stwierdza: «Powieści pisane przez kobiety nie są dla mężczyzn!» [1, 352].

Baum uwielbia sprostowania. Dlatego wiele miejsca poświęca wywiadom, których 
udzieliła i które były według niej szukaniem przez redaktorów materiałów na pikantne plot-
ki. Szczególnie zapadł jej głęboko w pamięci wywiad po ukazaniu się powieści «Marion». 
Młody dziennikarz zadał jej wtedy następujące pytanie: «Czy powieść jest autobiografi cz-
na?» [1, 292] Traktuje ona bowiem o dylemacie kobiety, która mając męża i kochanka nie 
wie, kto jest ojcem dziecka. Baum odpowiedziała bezzwłocznie, nie myśląc przy tym wiele 
– «Nie może być autobiografi czna. Znam ojca moich synów!» [1, 292] Na drugi dzień tytuł 
w plotkarskiej gazecie brzmiał: «Vicki Baum zna ojca swoich dzieci» [1, 292]. Powstałe o 
niej plotki traktuje pisarka jako zło konieczne. Są one niejako namacalnym potwierdzeniem 
sukcesu, który osiągnęła. W jednej z anegdot formułuje oświadczenie, że ludzie w USA 
nigdy nie zapominają wielkiego sukcesu. I przytacza anegdotę, jak to kupując nawóz do 
ogrodu zostaje rozpoznana przez sprzedawcę jako autorka scenariusza do wielkiego prze-
boju kinowego «Grand Hotel» [1, 399].

Istotnym elementem w pozyskiwaniu wiadomości o pisarce są liczne wywiady, któ-
rych udzieliła. Baum wspomina je następująco: «W tych niezliczonych wywiadach, któ-
rych udzieliłam, nigdy nie stawiano pytań, na które bym chętnie odpowiedziała i naturalnie 
żaden z dziennikarzy nie postrzega mnie tak, jak ja się widzę lub pyta o to, o czym chętnie 
bym opowiedziała» [1, 486]. A przecież chętnie opisuje w interview swoje pasje – np. 
taniec. Pytana o niespełnione ambicje, obwieszcza bez cienia wahania: «Strasznie mnie 
gryzie to, że nie zostałam tancerką» [1, 346].

We wspomnieniach przyznaje Baum, że jest pełna sprzeczności [1, 346]. Tak więc prze-
czące sobie poglądy, nie są tutaj rzadkością. Trudno nie zauważyć, że wiele z protagonistek 
jej utworów to kobiety artystki, tancerki, baletnice – poprzez nie stara się niejako realizo-
wać swoje marzenie o karierze w innych dziedzinach sztuki. Ukazując losy tancerek, zdaje 
się opisywać własne doświadczenia artystyczne, których doświadczyła grając na harfi e. 
Ta drobiazgowa wręcz znajomość środowiska, o którym pisze stanie się jej znakiem fi r-
mowym. A wzloty i upadki artystów opisze w wielu powieściach: «Der Eingang zur Büh-
ne» (1920), «Die Tänze der Ina Raffay» (1921), «Tanzpause» (1926), «Ludzie w hotelu» 
(1929), «Rendezvous in Paris» (1935), «Die Karriere der Doris Hart» (1936), «Die große 
Pause» (1939), «Die goldenen Schuhe» (Theme for Ballett) (1957).

Wnioski. Na koniec wydaje się być Baum pogodzona z losem, spokojna i opanowana. 
Nie uważa swojego życia za tragicznego – z ciężkich przeżyć wychodziła zawsze obronną 
ręką. «Dramat, jak mi się wydaje, nie jest w życiu tak dramatyczny, jak na scenie» [1, 350] 
– stwierdza pisarka. Słowa te świadczą o jej umiejętności w radzeniu sobie z problemami 
dnia codziennego lub też o jej akceptacji amerykańskiego stylu życia, w którym porażki się 
przecież nie zdarzają. Koleje losu pisarki mogłyby pochodzić z jednej z jej powieści, ale jak 
podpowiada tytuł jej ostatniego dzieła można także stwierdzić, że «wszystko było inaczej». 
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imperative connects all the structural components of professional and pedagogical competence (special, 
social, personal, individual). 

Key words: responsibility, social responsibility, moral, training, future teacher, features, component, 
mechanism.

Ref. 10.

Ольга ВАСИЛЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики

Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды
(Украина, Харьков) o_vas@ukr.net

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГА
 В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   233

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âàñèëåíêî Î. Êàòåãîð±ÿ ñîö±àëüíî³ â±äïîâ±äàëüíîñò± ïåäàãîãà...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основе анализа научных исследований представлены основные аспекты изучения социаль-
ной ответственности педагога, раскрыто содержание понятия социальная ответственность 
учителя, его объективную (требования общества) и субъективную (осознание, чувство обязан-
ности, совесть) стороны. Охарактеризованы механизмы формирования социальной ответствен-
ности будущего учителя. Обосновано, что социальная ответственность, как органическое со-
единение внутреннего (приказ самому себе) и внешнего (требования к профессии) императива, 
объединяет все структурные компоненты профессионально-педагогической компетентности 
(специальная, социальная, личностная, индивидуальная).

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, мораль, подготовка, бу-
дущий педагог, особенности, компонент, механизм. 

Лит. 10.

Постановка проблеми. Розуміння сутності соціальної відповідальності у контексті 
реформування педагогічної освіти вимагають створення максимальних умов для роз-
витку і самореалізації всіх суб’єктів освітнього процесу. Що зумовлює принципову по-
требу переосмислення всіх необхідних чинників, від яких залежить професійне станов-
лення і самореалізація майбутнього вчителя, оскільки він є носієм і передавачем загаль-
нолюдських цінностей молодому поколінню. З огляду на це постає проблема аналізу 
дефініції відповідальності, суті та компонентів її формування у майбутнього вчителя, 
як особистості, що усвідомлено приймає моральні вимоги, співвідносить власну пове-
дінку з нормами суспільства, виражає почуття морального та професійного обов’язку. 

Аналіз досліджень. Науковий світ накопичив вагомий матеріал, в якому висвітлю-
ються різнопланові аспекти проблеми відповідальності як у суспільстві загалом, так 
і в освіті, зокрема. Важливе теоретичне значення для розуміння сутності соціальної 
відповідальності у контексті реформування педагогічної освіти, формування ново-
го мислення вчителя як основи його відповідальності перед суспільством стали пра-
ці видатних вчених. Так теоретико-методологічні засади відповідальності закладено в 
соціально-філософських і соціологічних працях Х. Арендт, Д. Баюри, І. Вітковської, 
А. Єрмоленка, К. Кларка, А. Кравченко, Н. Мінкіної; у психолого-педагогічних працях 
К. Абульханової-Славської, С. Анісімова, А. Бергсона, В. Беха, С. Гессена, А. Гусейно-
ва, Л. Добровольської, Ф. Михайлова, К. Муздибаєва, В. Радула, М. Савчина. Фунда-
ментальну основу формування відповідальності у професійній підготовці майбутнього 
вчителя становлять дослідження Е. Бекірова, М. Васильєвої, Г. Васяновича, В. Радаєва 
та ін. У їхніх дослідженнях висвітлено відповідальність як якісну зміну особистості з 
моральними, професійних обов’язками, трансформацію ціннісних орієнтирів, а також 
переосмислено традиційні питання про співвідношення об’єктивної (вимоги суспіль-
ства) і суб’єктивної (усвідомлення, почуття обов’язку, совісті) сторін професійної від-
повідальності в контексті навчальної взаємодії вчитель-учень. 

Однак, слід відзначити, що предметна сфера, яка окреслена темою статті, дає мож-
ливість узагальнити питання відповідальності вчителя в соціальних очікуваннях сус-
пільства. 

Мета статті: на основі аналізу наукових джерел визначити особливості соціальної 
відповідальності майбутнього вчителя у процесі його професійно-педагогічної підго-
товки.

Виклад основного матеріалу. Заслуговує на увагу наукова робота з філософії осві-
ти А. Кравченко, в якій на основі теоретико-методологічного аналізу ґенези освітнього 
процесу концептуалізовано поняття «соціальна відповідальність учителя» як «усвідом-
лене розуміння наслідків і змісту відчуженого власного світу у зовнішнє середовище, що 
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проявляється у формі думок та ідей, наукових концепцій, переживань, оціночних кри-
теріїв, відчуттів, ідеологічних переконань, загального рівня знань, етичних норм тощо, 
і, як результат, формує через педагогічний вплив майбутнє соціальне середовище» [4, 
10]. Авторка обґрунтувала положення про рефлексію як основу «відповідальності авто-
номної особистості, котра є процесом цілеспрямованих внутрішніх зусиль, постійною 
працею виховання і самовиховання, обумовлених діяльністю вчителя у навчальному 
процесі; в умовах складності, непередбачуваності, перманентної кризи соціокультурної 
сфери виникають нові ризики і виклики, збільшуючи активність кожного індивіда, що 
посилює граничну відповідальність вчителя перед суспільством і його майбутнім за 
результати своєї праці з формування соціокультурного, духовно-ціннісного простору, 
в якому відбувається становлення індивіда як особистості» [4, 11]. Зазначимо, що це 
дозволило у дослідженні розкрити механізми формування саме соціальної відповідаль-
ності взагалі, та вчителя, зокрема, яким виступає процес соціалізації як інтеріоризації 
індивідом об’єктивних соціальних відносин у специфічні внутрішні переконання. В по-
дальшому, як доводить автор, цей механізм забезпечує включення індивіда у статусі 
особистості в соціальне середовище [4, 13]. 

У дисертації, присвяченій цілісному дослідженню розвитку соціальної педагогік и 
в соціокультурному контексті та соціального виховання як її предмета з філогенетич-
ного погляду, А. Рижанова, спираючись на аналіз системи соціального виховання різ-
них культурних епох, розглядає як результат соціальності – соціальну відповідальність, 
зміст якої змінювався відповідно до ускладнення соціальної організації та динаміки 
соціальних цінностей у різні історичні епохи [8]. Отже, відповідальність органічно 
«включено» в усі сфери діяльності людей, в усі форми суспільної й індивідуальної сві-
домості, адже доцільне налагодження різноманітних зв’язків не може існувати без від-
повідальності суб’єкта, вона змінюється відповідно історичним вимогам суспільства. 
Відповідальність має соціальний характер, оскільки проявляється тільки в суспільстві.

К. Муздибаєв значення слова «відповідальність» пов’язує з виконанням обов’язку, 
з необхідністю відповідати за нього [7]. Автор, розглядаючи відповідальність з точки 
зору психології, підкреслює, що відбувається не однозначне відображення об’єктивних 
залежностей, а певна трансформація в кожному окремому випадку, переклад вимог 
на мову внутрішніх психічних умов життя індивіда. У психологічному аспекті відпо-
відальність розглядає і С. Анісімов, який її характеризує в об’єктивному (сукупність 
об’єктивних вимог, пропонованих суспільством до окремих своїх членів, колекти-
вів у вигляді моральних принципів, норм, що виражають суспільну необхідність) та 
суб’єктивному, тобто психологічному (своєрідний стан свідомості (як усвідомлення і 
почуття відповідальності, обов’язку, совісті і т. ін.) сенсі. М. Левківський соціальну 
відповідальність розглядається як якість, що характеризує соціальну типовість особис-
тості у поведінці, діяльності відповідно до соціальних норм певного суспільства. В її 
структурі автор виділяє усвідомлення обов’язку, почуття та волю, яка проявляється у 
виборі рішення, яке приймається особистістю, тому виконання обов’язку неможливе 
для педагога без вольових якостей та зусиль [5].

Зазначимо, що система практичних дій здійснюється педагогом безпосередньо, тоб-
то дає можливість сприймати вимоги моралі у педагогічній діяльності не автоматично, 
як готові рецепти, а аналізуючи можливі варіанти вибору педагогічних засобів. Такій 
підхід підкреслює суб’єктивний аспект відповідальності вчителя. Отже, соціальній від-
повідальності педагога притаманні з одного боку обов’язок, покладений суспільними 
вимогами на суб’єкта, з іншого – суб’єктивне розуміння відповідальності, пов’язане з 
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свідомістю, професіоналізмом особистості педагога. Відмітимо: не залежно від того, 
усвідомлює педагог відповідальність, або ні, відповідальність існує як соціальна ви-
мога, тобто об’єктивно. 

З позицій педагогічної деонтології М. Васильєва відповідальність розуміє як «стій-
ке особистісне утворення, здатність педагога контролювати свою поведінку відповідно 
до прийнятих в суспільстві, колективі, професійній групі соціальних, моральних і пра-
вових норм, вимог, професійного обов’язку» [1, 91]. З цієї точки зору автор доводить, 
що професійний обов’язок педагога, поведінка педагога, відповідальність за поведінку 
в нестандартних (екстремальних) ситуаціях його професійної діяльності – основні цін-
ності професії педагога. При цьому моральний обов’язок розглядається як внутрішній 
імператив (наказ самому собі), а обов’язки – як зовнішній імператив (вимоги, що на-
кладаються на людину) як своєрідна повинність, яку людина зобов’язана виконувати. 
Автором внутрішній і зовнішній імператив характеризує механізм відповідальності пе-
дагога як внутрішню потребу, глибоку переконаність у необхідності визначених дій, 
необхідність дотримання певної лінії поведінки у педагогічній діяльності. 

Здійснений аналіз поняття «вірність» у філософії, етиці, психології, педагогіці 
І. Свириденко дав підстави визначити її як особистісний конструкт, що впливає на спе-
цифіку міжособистісних взаємин та виявляється в надійності, постійності, відданості, 
відповідальності, обов’язковості, емпатійності людини в різних обставинах, пов’язаних 
із міжособистісною взаємодією [9, 15]. Автор у дослідженні проблему виховання ві-
рності в особистісних взаєминах майбутніх педагогів визначає як особистісне утворен-
ня, що узгоджує поведінку студента відповідно до певних моральних законів, забезпе-
чуючи суб’єктивну задоволеність процесом і результатом взаємодії, характеризується 
надійністю, постійністю, відповідальністю юнаків і дівчат у ставленні один до одного 
та виступає провідним механізмом їхнього розвитку та саморозвитку [9]. Зазначимо, 
що у вищезазначених дослідженнях відповідальність, як особистісне утворення, норма 
поведінки, стає своєрідною основою до моральних вчинків педагога перед іншими, в 
суспільстві. 

М. Сметанський, досліджуючи поняття «соціальна відповідальність педагогів», ро-
зуміє її як особистісну якість, сутність якої полягає в усвідомленій моральній потребі і 
практичній готовності до виконання соціальних норм, розумінні соціального значення 
своєї діяльності, чітке знання своєї соціальної ролі, правильну оцінку своїх можливос-
тей, активну життєву позицію, ініціативну поведінку, здібність передбачити результати 
своєї діяльності [10]. Також, визначаючи специфіку соціальної відповідальності вчите-
лів у двох аспектах (ціннісно-орієнтаційному, нормативно-регулятивному), науковець 
доводить, що структура соціальної відповідальності (як якості особистості) включає 
пізнавальний, емоційний та діяльний компоненти. За М. Сметанським, соціальна відпо-
відальність учителя, пов’язана з визначальними якостями особистості, і виявляє детер-
мінуючий вплив не тільки на характер її ставлення до своїх функціональних обов’язків, 
але і на процес формування самої особистості [10]. 

Професійну діяльність соціального педагога К. Віцукаєва розуміє як соціально 
значиму активність, спрямовану на виконання роботи, яка вимагає спеціальних со-
ціально-педагогічних знань, умінь і навичок, а також певних особистісно-моральних 
якостей (гуманістичної спрямованості, об’єктивності, відповідальності, активності, 
тактовності та толерантності, прагнення до самовдосконалення, творчого мислення, 
емпатїї, рефлексії) [2, 191]. Автором критеріями та показниками підготовленості май-
бутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності обрано: особистіс-
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но-зорієнтований, гносеологічний, творчо-вольовий, креативно-діяльністний. Остан-
ній розкривається не тільки як уміння креативно застосовувати знання, а й наявність 
відповідальності за прийняття рішення та результати своєї праці [2, 193]. Дослідниця 
рівень суб’єктивного контролю узагальнює як характеристику особистості, пов’язану 
із відчуттям людини відповідальності за те, що відбувається «тут і тепер», а також за 
віддалені наслідки, тобто із соціальною зрілістю й самостійністю особистості [2, 112]. 
Специфіка професії соціального педагога визначається об’єктами впливу – дітьми, які 
перебувають у тяжких життєвих обставинах, що об’єктивно вимагає від майбутнього 
соціального педагога розвитку таких особистісних якостей, як відповідальність, готов-
ність завжди надати допомогу. 

У психолого-педагогічній літературі соціальну відповідальність включено у струк-
туру професійно-педагогічної компетентності. Так, А. Маркова виділяє в структурі со-
ціальну компетентність, яка вимагає оволодіння сумісною (колективною, груповою) 
діяльністю, співробітництвом, прийомами міжособистісного спілкування, соціальну 
відповідальність за результати своєї діяльності [6]. 

Виходячи з положення про те, що соціальна відповідальність майбутнього вчителя 
інтегральна професійна якість, що включає в себе усвідомлення суспільної значущості 
своєї діяльності, чітке знання своїх професійних функцій, володіння вміннями і нави-
чками педагогічної діяльності, ініціативу, самостійність і творче ставлення до справи, 
прагнення до самоаналізу і самовдосконалення, О. Кочергою визначено структуру со-
ціальної відповідальності майбутніх учителів [3, 199]. До структури вона віднесла такі 
компоненти: емоційно-мотиваційний (відповідальне ставлення, що передбачає мотива-
цію педагогічної діяльності та професійного удосконалення вчителя початкових кла-
сів, позитивне емоційне ставлення до виконання професійних обов’язків, гуманістичну 
спрямованість), когнітивно-ціннісний (усвідомлення вчителем нормативних вимог до 
педагогічної діяльності та особистості вчителя-професіонала) та поведінковий (сві-
домо регульована поведінка на основі особистісно-значущих норм, правил; дисциплі-
нованість; вміння працювати, організовувати свою діяльність, брати відповідальність 
на себе, виявляти ініціативу та творчість, приймати обґрунтовані адекватні рішення у 
складних ситуаціях, відповідати за них, доводити розпочату справу до логічного за-
вершення і досягати при цьому високої результативності та якості роботи; сукупність 
практичних дій, вчинків, завдяки яким індивід реалізує предмет відповідальності чи 
добирає засоби для цього). Як бачимо, соціальна відповідальність розглядається і як 
інтегративна професійна якість особистості вчителя. Соціальна відповідальність ре-
презентується трьома визначальними ознаками: внутрішньою мотивацією, глибокими 
знаннями, достатніми уміннями соціально-значущих вчинків, дій та адекватною пове-
дінкою.

Отже, багатоплановість поняття «соціальна відповідальність», наявність його у 
внутрішній структурі різних складових (якостей, підготовки) і механізмів регуляції по-
ведінки майбутнього вчителя, а також нормативно-етичні вимоги до професії педагога, 
гуманізація всіх складових навчально-виховного процесу підготовки фахівця дають 
підстави соціальну відповідальність розглядати як базовий компонент та кваліфікацій-
ну вимогу у професійній підготовці майбутнього вчителя. 

Висновки. Науковці визначають такі особливості соціальної відповідальності 
майбутніх педагогів у професійній підготовці як: стійке особистісне утворення (інте-
грація всіх психічних функцій особистості, самоусвідомлення, емоційне ставлення до 
обов’язку, професійна етика); засвоєння особистістю моральних норм поведінки, пе-
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ретворення їх у внутрішні регулятори педагогічної діяльності; охоплення усіх сфер 
діяльності людей і форм суспільної й індивідуальної свідомості, що має об’єктивну 
(вимоги суспільства) і суб’єктивну (усвідомлення, почуття обов’язку, совісті) сторо-
ни; органічне поєднання внутрішнього (наказ самому собі) і зовнішнього (вимоги до 
професії) імперативу, що з’єднує усі структурні компоненти професійно-педагогічної 
компетентності (спеціальна, соціальна, особистісна, індивідуальна). Соціальна відпо-
відальність визначає поведінку педагога в сфері його професійної діяльності, здатність 
дотримуватися загальноприйнятих у суспільстві соціальних норм, виконувати рольові 
обов’язки і готовність звітувати за свої дії. 

Проведене дослідження дозволило визначити перспективні напрями подальшої 
розробки проблеми розвитку соціальної відповідальності щодо професійної підготовки 
майбутнього вчителя, які охоплюють змістові та методичні особливості відповідно до 
специфіки фахової підготовки студентів, на етапі післядипломної освіти та самовдос-
коналення; дослідження соціальної відповідальності у професійній підготовці майбут-
нього вчителя під час проходження педагогічної практики.
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Статья посвящена исследованию феномена «культура здоровья». Существенное внимание 
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Постановка проблеми. Останнім часом в Україні спостерігається стрімке погір-
шення здоров’я сучасної молоді. З кожним роком навчання в школі кількість здоро-
вих учнів суттєво зменшується й по закінченню їх залишається біля 6 %. В результаті 
до вищих навчальних закладів вступає усе більше абітурієнтів з відхиленнями у ста-
ні здоров’я. Ускладнюється проблема тим, що майже 60 % з них мають захворювання 
двох, а то і трьох систем організму одночасно, що, у свою чергу, може призвести до 
втрати можливості у майбутньому працювати за обраною спеціальністю [6, 4–6].

 Усе це вимагає особливого відношення та певних зусиль від учнів та студентів СМГ 
стосовно збереження та зміцнення власного здоров’я. Разом з тим, проведені нами опи-
тування свідчать, що близько 87,7 % студентів, незважаючи на вже існуючі відхилення 
у стані здоров’я не бажають застосовувати на практиці будь-які оздоровчі технології, 
спрямовані на покращення власного здоров’я. Особливо вражає, що майже шістдесят 
п’ять відсотків (64,8 %) респондентів, які мали шкідливі звички, після виникнення пев-
них захворювань продовжують палити та вживати алкогольні напої. 

У зв’язку з вищезазначеним надзвичайно важливою постає проблема формування 
культури здоров’я студентів СМГ. Але вирішення зазначеної проблеми потребує визна-
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чення сутності культури здоров’я та особливостей її формування в студентів, віднесе-
них до спеціальної медичної групи. 

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка.

Мета статті полягає у визначенні сутнісної характеристики та компонентів культу-
ри здоров’я студентів, віднесених до спеціальної медичної групи.

Виклад основного матеріалу. Визначення сутності та особливостей формування 
культури здоров’я студентів віднесених до спеціальної медичної групи, вимагає розгля-
ду основних понять про культуру здоров’я особистості взагалі, школярів та студентів 
зокрема, запропонованих нашими попередниками. Слід зазначити, що впродовж остан-
ніх років в Україні та за її межами чимало дослідників займалися вивченням проблеми 
формування культури здоров’я школярів та студентів.

  Однією з перших, хто приділив увагу розгляду поняття «культура здоров’я» 
була російська валеолог Л. Татарнікова. У поняття «культура здоров’я» вона вклада-
ла достатність в особистості валеологічних знань, самокорекцію психологічного стану 
та включеність особистості в процес оволодіння відповідними знаннями [14, 194]. Як 
бачимо, на початку зародження культури здоров’я сутність її вбачалась переважно у 
наявності в особистості знань про збереження та зміцнення здоров’я та певних зусиль 
щодо їх здобуття. 

Інші автори розглядали це поняття вже значно ширше, аніж існування у особистості 
відповідних знань. Так, російський професор В. Скумін наполягає на тому, що культуру 
здоров’я треба розглядати як невід’ємну складову культури духовної і моральної, куль-
тури праці й відпочинку, культури особистості й культури взаємин. На думку вченого, 
культура здоров’я – це не тільки механічний зв’язок двох понять, а синтез, який утво-
рює нову якість, новий особливий зміст. Вона розглядається ним як інтегральна галузь 
знань, що розробляє й вирішує теоретичні й практичні завдання гармонійного розвитку 
духовних, психічних і фізичних сил людини, формування оптимального біосоціально-
го середовища, що забезпечує вищий рівень життєтворчості [13, 15–29]. Таким чином, 
В. Скумін не тільки наголошує на тому, що культура здоров’я – це окреме, самостійне 
поняття, яке утворює новий зміст, але й розкриває її завдання, яке виявляється перш за 
все у розвитку духовних, психічних і фізичних сил людини. 

Важливими для нас є наукові дослідження вітчизняного вченого В. Горащука, який 
присвятив багато праць розкриттю феномена культури здоров’я школяра. На думку нау-
ковця, культура здоров’я – це важливий складовий компонент загальної культури люди-
ни, обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, 
що відбивається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок з формування, збе-
реження і зміцнення здоров’я. Слід відзначити, що під культурою здоров’я вітчизняний 
дослідник розуміє не тільки інтегральну якість особистості, діалектично зв’язану з за-
гальною культурою, але й спосіб життя, що є діяльнісною стороною культури здоров’я 
особистості [4, 148–177]. 

Ми цілком погоджуємось з таким трактуванням поняття, оскільки, на думку вче-
ного, культура здоров’я з одного боку являє собою наявність в особистості необхідних 
знань, умінь та навичок з питань зміцнення та збереження здоров’я, а з другого боку 
– характеризується способом життя особистості, тобто коли отримані знання й уміння 
застосовуються на практиці у повсякденному житті з метою оздоровлення та всебічно-
го розвитку особистості. Подібної думки й С. Кириленко, яка розглядаючи проблему 
формування культури здоров’я школярів зазначає, що культура здоров’я виявляється 
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як у профілактичній діяльності учнів, так і у веденні здорового способу життя, що за-
безпечує єдність фізичного, психічного, духовного й соціального розвитку особистості 
[8, 20–22]. 

Аналогічної позиції дотримується й Н. Малярчук, розглядаючи культуру здоров’я 
як складник світогляду людини як безперервно трансформовану систему знань, цінніс-
но-смислових установок, мотиваційно-вольового досвіду особистості і її практичної ді-
яльності, спрямованої на пізнання, розвиток, удосконалення, творення індивідуального 
здоров’я, необхідного для продуктивного довголіття людини, якісного життя, радісного 
виконання обов’язків, які покладає на людину життя [11, 14]. На думку вченої, процес 
оволодіння людиною культурою здоров’я відбувається через самопізнання, самозбере-
ження, саморозвиток особистості, через гармонізацію відносин людини з самою собою, 
з оточенням, з природою, через постійний духовно-моральний пошук, звернений і до 
себе, і до світу. Для того, щоб управляти своїм здоров’ям, людині, передусім, необхідно 
змінити своє ціннісне ставлення до нього, взяти на себе відповідальність за нього, отри-
мати необхідну суму знань [12, 262].

Схожу думку висловлює й Н. Гаркуша, розглядаючи культуру здоров’я як складник ба-
зової культури особистості, що відбиває усвідомлене ціннісне ставлення людини до власно-
го здоров’я, виявляється в достатньому рівні фізичного, психічного, духовно-морального й 
соціального розвитку та грунтується на веденні здорового способу життя [3, 60]. 

Продовжуючи розгляд сутності культури здоров’я школярів, звертаємо увагу на ще 
одне визначення поняття, яке дає В. Бабич. Під культурою здоров’я школяра він розуміє 
інтегроване утворення особистості, що виявляється в його мотиваційній, теоретичній 
і практичній підготовці до формування, збереження та зміцнення свого здоров’я в усіх 
його аспектах (духовному, психічному й фізичному) та розумінні здоров’я як цінності 
[2, 54–55]. Автор розглядає сутність культури здоров’я школяра як результат відповід-
ної підготовки у зазначеному напрямі. 

Нам імпонує такий підхід, оскільки саме наявність знань з формування, зміцнен-
ня та збереження власного здоров’я, що являє собою теоретичну підготовленість учня, 
сформованість умінь застосовувати оздоровчі технології, розробляти й удосконалювати 
індивідуальну оздоровчу систему – практична підготовленість та вироблення в школя-
рів інтересу до свого здоров’я (мотиваційна підготовленість) цілком може свідчити про 
сформованість у школярів високого рівня культури здоров’я.

Як зазначає О. Кабацька, процес формування культури здоров’я передбачає, по-
перше, виховання соціально-ціннісних мотивів будь-якої діяльності (навчальної, ігро-
вої, суспільно-корисної тощо), спрямованої на зміцнення і збереження здоров’я; по-
друге, розвиток організаторських навичок (організованості, відповідальності, взаємо-
допомоги тощо); по-третє, формування і розвиток навичок самовиховання (самоорга-
нізації, самореалізації, корекції вчинків, визначення своєї позиції в житті); по-четверте, 
формування позитивних моральних якостей як громадянина, працівника, сім’янина 
(прагнення до фізичного, духовного вдосконалення, здорового способу життя, подо-
лання шкідливих звичок). [7, 194–196].

О. Ахвердова, В. Магін під культурою здоров’я розуміють «інтегративне якісне 
утворення, що є виявленням гармонічності, багатства й цілісності особистості, універ-
сальності її з навколишнім світом, а також здатністю її до творчої і активної життєді-
яльності» [1, 6]. 

Ураховуючи предмет нашого дослідження, особливого значення для нас набувають 
роботи, присвячені формуванню культури здоров’я студентів. Першою дослідницею 
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в Україні із зазначеного питання була Г. Кривошеєва. У своїй дисертації вона визна-
чає культуру здоров’я студентів як якісне утворення особистості, що виявляється у 
ставленні до здорового способу життя, до свого здоров’я, що обумовлює свідоме праг-
нення особистості самостійно, творчо вдосконалювати фізичну, психічну й духовну 
сферу власної життєдіяльності на основі самопізнання й адекватної самооцінки стану 
здоров’я [9, 38]. Отже, вчена розглядає культуру здоров’я майбутнього фахівця через 
усвідомленість ним потреби в удосконаленні своєї фізичної, психічної та духовної сфе-
ри. Важко не погодитись з Г. Кривошеєвою, оскільки без сформованості у студента 
свідомого та творчого ставлення до власного здоров’я, не можна досягти значних ре-
зультатів в підвищенні рівня будь-якого аспекту здоров’я. 

Російська вчена С. Лебедченко, вивчаючи проблему культури здоров’я майбутнього 
вчителя, розглядає її як інтегративну якість, що реалізує у взаємозв’язку й цілісності 
всі компоненти, які складають благополуччя особистості: психічне, фізичне, мораль-
не, професійне. На думку вченої, «культура здоров’я майбутнього вчителя є цілісним 
утворенням, що являє собою єдність пріоритету цінностей здоров’я, високої активнос-
ті щодо їхнього освоєння й трансляції в майбутній професійній діяльності, глибоких 
знань про шляхи й засоби ефективного формування, збереження й зміцнення здоров’я» 
[10, 8].

С. Лебедченко виділяє чотири основних компоненти благополуччя особистості, 
ставлячи на перше місце психічне потім фізичне, моральне та професійне. Оскільки 
мова йде про визначення сутності культури здоров’я майбутнього вчителя, нам цілком 
зрозуміла думка автора стосовно додаткового, професійного компонента та важливості 
наявності в майбутнього вчителя високої активності щодо трансляції знань з формуван-
ня, збереження та зміцнення здоров’я у майбутній професійній діяльності. Разом з тим, 
ми не повною мірою розділяємо бачення вченої стосовно ієрархічності розташування 
зазначених компонентів благополуччя студента. На нашу думку, більш доцільно було 
б на перше місце поставити моральний, а потім психічний та фізичний компоненти. 

Цікавим для нас також є визначення поняття «культура здоров’я студентів в умовах 
комп’ютеризації навчання», яке В. Драгнєв розуміє як прояв особистої самореалізації, 
що виявляється у свідомому ставленні студента до свого здоров’я під час роботи на 
комп’ютері в комп’ютерному середовищі як до цінності, де оздоровча спрямованість 
власного життя в умовах масової комп’ютеризації обумовлена прагненням до вдоско-
налення духовного, психічного, фізичного аспектів здоров’я й творчого пошуку засо-
бів формування, збереження та його зміцнення [5, 34]. Формування культури здоров’я 
студентів в умовах комп’ютеризації навчання є достатньо специфічним явищем, мабуть 
саме тому автор поняття розуміє його як прояв особистої самореалізації майбутньо-
го фахівця в питаннях збереження та зміцнення здоров’я в несприятливих для його 
здоров’я умовах. 

Отже, як видно з проведеного аналізу, на сьогодні існує декілька підходів до розу-
міння сутності й змісту поняття «культура здоров’я». Це пов’язано з власним баченням 
окресленого феномену конкретним автором і з особливостями контингенту та специфі-
кою умов, у яких відбувається формування культури здоров’я особистості. 

Аналіз вищезазначених понять наблизив нас до визначення поняття «культура 
здоров’я студента спеціальної медичної групи», яка, на нашу думку, являє собою якісне 
утворення особистості, що характеризується наявністю в студента необхідних знань, 
умінь та навичок з формування, зміцнення й збереження здоров’я в духовному, пси-
хічному та фізичному аспектах, а також його свідомим прагненням до підвищення рів-
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ня власного здоров’я, виконуючи й постійно удосконалюючи індивідуальну оздоровчу 
систему, побудовану з урахуванням існуючих відхилень у стані здоров’я.

Відповідно до зазначеного поняття спробуємо визначити основні компонентні бло-
ки формування культури здоров’я студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, 
які вбачаються нами у мотиваційно-ціннісному, когнітивному, практичному та діяль-
нісному блоках. 

Мотиваційно-ціннісний блок містить у собі розуміння студентами спеціальної ме-
дичної групи власного здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої суспільної ціннос-
ті, а також спрямованість студентів СМГ до формування, зміцнення й збереження свого 
здоров’я в усіх його аспектах (духовному, психічному та фізичному). 

Когнітивний блок передбачає озброєння студентів спеціальної медичної групи зна-
ннями й уміннями з питань фізичного виховання (особливості застосування усіх за-
собів фізичного виховання при існуючих відхиленнях у стані здоров’я, ЛФК тощо), 
валеології (формування, зміцнення й збереження здоров’я в духовному, психічному та 
фізичному аспектах) та елементарними знаннями в контексті особливостей власного 
діагнозу та можливих наслідків у разі прогресуваннязахворювання. 

Практичний блок передбачає оволодіння майбутніми фахівцями необхідними ме-
тодичними вміннями із застосування оздоровчих технологій у контексті відновлення 
індивідуального здоров’я, а також його формування, зміцнення й збереження в усіх ас-
пектах (духовному, психічному та фізичному).

Діяльнісний блок передбачає виконання студентами СМГ на практиці оздоровчих 
технологій, які передбачені індивідуальною оздоровчою системою, розробленою з ура-
хуванням існуючого діагнозу та індивідуальних особливостей студента й спрямованих 
на позбавлення хвороби, формування, зміцнення й збереження здоров’я в усіх його ас-
пектах. 

Висновки. Вищезазначене свідчить про прогресивний розвиток за останні роки по-
няття «культура здоров’я» вітчизняними та зарубіжними вченими. Сьогодні існують 
різноманітні підходи до розуміння сутності поняття «культура здоров’я», аналіз яких 
дозволив виокремити їх основні позиції та запропонувати визначення поняття «культу-
ра здоров’я студента спеціальної медичної групи» і структурні компоненти формування 
культури здоров’я відповідної категорії студентів.
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У статті акцентується увага на підготовці майбутнього учителя до побудови уроку з тру-
дового навчання як цілісного творчого процесу; розглядається проблема творчої роботи учнів на 
уроках трудового навчання.
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ТВОРЧЕСКАЯ РОБОТА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА УРОКАХ 
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

В статье акцентируется внимание на вопросах подготовки будущего учителя к построе-
нию урока трудового обучения как целостного творческого процесса; рассматривается проблема 
творческой роботы школьников на уроках трудового обучения проблеме. 

Ключевые слова: творческая робота, творческие задачи, творческий, потенциал, творчес-
кая личность, трудовая деятельность, технологи, просвещение.

Лит. 10.

Постановка проблеми. У контексті змін цілей та завдань початкової освіти особли-
вої актуальності набуває проблема підготовки майбутнього вчителя до творчої роботи 
на уроках трудового навчання. Недостатня теоретична розробленість цього питання, 
відсутність системних методичних рекомендацій, зумовила нас проаналізувати та роз-
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крити теоретичну та практичну підготовку майбутніх вчителів до побудови уроку як 
цілісного творчого процесу.

Аналіз досліджень. У психолого-педагогічній літературі визначенню суті по-
нять «творча робота», «творча діяльність», «творчі здібності», приділено і при-
діляється чимало уваги, про що свідчить широкий арсенал літературних джерел. 
У педагогіці творчість трактується як продуктивна людська діяльність, здатність 
породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення, а 
творчі здібності – як здатність та уміння знаходити рішення у нестандартних си-
туаціях; скерованість на відкриття нового, здатність глибокого усвідомлення свого 
досвіду [6].

Творча активність учнів початкових класів на уроках трудового навчання, є най-
вагомішою рисою, яка властива творчій особистості. Вона включає у себе: глибокі 
знання, творчі здібності, наполегливість, допитливість, інтерес тощо. Розглянувши 
суть процесу творчої діяльності у трактуванні психологів, перейдемо до питання, 
якого характеру трудову діяльність слід відносити до творчості. Під творчістю розу-
міють цілеспрямовану діяльність людини, яка завершується створенням чогось ново-
го з метою удосконалення знарядь праці, технологічних процесів, планування праці, 
конструкції виробів тощо, яке має суспільну цінність. На думку таких науковців, як 
І. Веремійчик, О. Митник, О. Жорник, Т. Довги, О.Хохліни, В. Паламарчук, С. Ру-
даківської, В. Хорунжого, О. Шарко та ін., творча діяльність дітей характеризуєть-
ся тими самими закономірностями, що й творча діяльність дорослих людей, а саме: 
1) все, що створюється дітьми, незалежно від суспільного значення наслідків праці, є 
результатом копіткої напруженої діяльності; 2) творча діяльність дітей наближається 
до творчої діяльності дорослих і за значенням у процесі її основних психічних ком-
понентів; 3) творча діяльність дітей характеризується тими самими станами, що й 
творча діяльність дорослих [1, 2, 5, 6, 8, 9, 10]. Але, поряд з цим, вивчення наслідків 
творчої праці учнів показує, що і творча діяльність дітей на уроках трудового навчан-
ня має ряд особливостей, зокрема:

- за невеликим винятком вони створюють нові продукти, що не мають суспільного 
значення, тобто створюють нове для себе, тим часом як суспільству не нове вже відомо;

- навчальний характер дитячої творчості висуває на перший план не результати 
творчої діяльності, а підготовку до неї в майбутньому у виробничих умовах. 

З приведених особливостей дитячої творчої діяльності, творчої роботи видно, що 
вона можлива лише при систематичному і цілеспрямованому педагогічному керівни-
цтві майбутнього вчителя, а щоб вони досягли мети, потрібні певні умови. Відоме по-
ложення про те, що формування всіх якостей та властивостей особистості відбувається 
в процесі діяльності, в однаковій мірі стосується і розвитку творчих сил та здібностей 
школяра на уроках трудового навчання.

Мета статті – проаналізувати підходи до тлумачення поняття «творчість», напо-
внити його зміст результатом сучасних досліджень та тенденцій; розкрити методику 
трансформації репродуктивних навчальних завдань з трудового навчання у пізнаваль-
но-творчі.

Виклад основного матеріалу. Творчі здібності молодших школярів ми розглядаємо 
як сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, 
використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку розв’язувати інтелектуальні 
проблеми з установкою на відкриття нового, невідомого для себе. До того ж, здібності 
до творчості – універсальна здібність особистості. Універсальність її полягає в тому, що 
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сформовані її компоненти в будь-якому виді творчості, наприклад, художньому, ігро-
вому тощо, можуть проявлятися й здобувати свій подальший розвиток в інших видах 
творчої діяльності [7].

Ефективність роботи щодо розвитку молодших школярів творчих здібностей за-
лежить від дотримання ряду умов. Передусім завдання, які пропонуються школярам, 
повинні бути спрямовані не лише на відпрацювання правила або алгоритму, а містити 
і такі компоненти, які вимагають здогадки, нестандартного підходу, творчого мислення 
тощо. З цією метою бажано запропонувати учням завдання, котрі мають декілька рівно-
цінних і загальноприйнятих вирішень. Виконуючи такі завдання, дитина має можли-
вість переконатися, що їх розв’язання в ряді випадків може мати кілька варіантів. Отже, 
виконання такого роду завдань дозволить знайти творчий підхід, самостійно прийняти 
рішення у використанні того, або іншого прийому чи засобу тощо, тобто у школярів по-
ступово виробляється творчий стиль діяльності, здійснюється розвиток уяви, здатність 
втілювати свої задуми в реальність.

Навчально-трудовий процес слід насичувати такою творчою діяльністю, яка б спри-
яла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей молодших школярів, 
надавала їм максимальну свободу для творчого успіху. Успіх викликає позитивне став-
лення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок само-
стійної діяльності і поведінки, більш чіткого усвідомлення загальної і часткової цілі. 
Внаслідок цього з’являється свідоме прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, са-
моаналізу, набуття відповідних вмінь і навичок щодо творчого розв’язання проблем, не 
зупинитися на півдорозі, тобто поступово здійснюється становлення тих властивостей 
і якостей, які є складовими творчих здібностей особистості. Для більш раціонального 
здійснення роботи щодо розвитку творчого потенціалу особистості слід спиратися на 
досягнення сучасної психологічної науки. Зокрема, розвиток творчої особистості мож-
ливий лише за умови, коли буде забезпечена «психолізація» всього навчально-вихов-
ного процесу, тобто коли вчитель створить умови для реалізації творчого потенціалу 
кожної особистості [8].

Ефективність роботи на уроках трудового навчання щодо розвитку творчої особис-
тості значно підвищується при дотриманні таких психолого-педагогічних умов: коли 
вчителем створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі виконання учнями 
будь-яких творчих завдань; коли організація діяльності учнів з розв’язання творчих за-
вдань здійснюється з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні можливості, зді-
бності тощо; коли вирішення творчих завдань пробуджує в кожного школяра дослід-
ницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій 
та досягнення поставленої мети .

Важливим показником, який свідчить про те, що учень виявляє творче ставлення до 
виконання завдань, є наявністю усвідомленого спонукання до творчості, потяг суб’єкта 
до оволодіння знаннями, вміннями і навичками, які сприяють здійсненню творчого по-
шуку. Під усвідомленістю ми розуміємо поняття особистістю значущості творчості у 
процесі життєдіяльності, наявність потреби займатися творчою діяльністю [3]. Наступ-
ним показником, який показує, що особистості притаманне творче ставлення до вико-
нання будь-якого завдання,є її спрямованість, адже вона, як доведено в ряді досліджень, 
детермінує поведінку учнів, є мотиваційним ядром особистості. Тому, саме визначення 
даного показника дозволить виявити, наскільки глибинною є ступінь даної спрямова-
ності. І нарешті, ще один показник – емоційна забарвленість процесу творчого пошуку 
при розв’язанні різних творчих проблем, наявність позитивних емоцій при досягненні 
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кінцевої мети, відчуття впевненості в собі, у своїх можливостях і здатність знайти вихід 
з проблемних ситуацій.

Головними факторами, які визначають цілеспрямоване керування майбутнього вчи-
теля процесом розвитку творчої особистості є передусім наявність досить стійкого ін-
тересу саме до творчості. Тому дуже важливо мати уявлення щодо спрямованості інтер-
есів молодших школярів, ступеня їх стійкості.

Формування в дітей глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності є однією з 
основних передумов не лише становлення, а й розвитку творчої особистості. Причому, 
успішна діяльність, яка пов’язана з інтересом, створює зону підвищеної сенситивності 
для всіх впливів, які сприяють розвитку творчої особистості, тобто інтерес завжди ви-
кликає позитивне ставлення до відповідної галузі пізнання і тим самим створює пере-
думови для оволодіння предметом інтересу, причому, спочатку виникає ситуативний, 
епізодичний інтерес, який при створенні умов завжди перетворюється в стійкий інтерес 
до певної сфери трудової діяльності.

Критеріями при визначенні дієвості інтересу до творчої діяльності є:
- усвідомлення предмету інтересу, яке детермінує поведінку індивіда;
- чітко виражена потреба в занятті саме даною діяльністю;
- емоційна зацікавленість у процесі творчого розв’язання проблем [2].
Іншою важливою складовою, яка сприяє розвитку творчої особистості, на нашу 

думку, є наявність мотивації щодо досягнення успіху у процесі творчого розв’язання 
трудових завдань. Саме мотивація досягнень є однією з важливих складових, від яких 
залежить ефективність поведінки індивіда. Таким чином, при підготовці молодших 
школярів до творчої діяльності на уроках трудового навчання, значну увагу майбут-
ньому вчителю слід зосередити на розвитку усвідомленого спонукання їх помислів та 
дії до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, які визначають 
творчий пошук, нестандартне мислення, оригінальність тощо.

Працюючи над поставленим завданням, учні повинні відкривати для себе щось 
якісно нове, досі їм невідоме, таке, що не зустрічалося в їхній практиці. Майбутній 
вчитель повинен навчитися формулювати завдання так, щоб вони містили елемент но-
визни, були посильними і доступними для сприйняття учнями. Зокрема, навчальна но-
визна поставленого завдання є важливим і суттєвим стимулом діяльності. Без глибокого 
інтересу до об’єкта праці неможлива творча діяльність індивіда. Саме інтерес виступає 
важливим мотиваційним стимулом навчально-трудової діяльності учнів, особливо під 
час виконання ними практичних завдань [10]. Важливо також для майбутнього вчителя 
навчитися добирати такі завдання, які неможливо було б виконати, не застосовуючи 
знання як основу технологій. Оскільки за такого підходу робота зводиться до виконання 
репродуктивних вправ, що не забезпечує належного рівня розвитку творчого мислення, 
простору для фантазії, прояву ерудиції, вмінь, навичок.

Розглянуті умови слід взяти за основу під час складання вчителем різнорівневих 
карток-завдань для вирішення навчально-дидактичних проблем трудового навчання. 
Завдання з технічним змістом, які найчастіше використовують на уроках трудового на-
вчання, поділяють на такі основні типи: графічні (на читання зображення, на складан-
ня зображення, на доопрацювання зображення); технологічні (на вибір раціональної 
технології виготовлення виробу, на поліпшення технологічного процесу, на пояснення 
технологічного процесу, на вибір заготовки; на вибір раціонального способу підготовки 
заготовки, на вибір інструментів та пристроїв; на контроль технологічного процесу); 
конструкторські (на розробку конструкції, на вдосконалення конструкції, на пояснення 



250   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

конструкції, на внесення змін у конструкцію, на доконструювання); розрахункові (на 
визначення розмірів, на знаходження параметрів технологічних процесів); контрольно-
тренувальні (на знання термінології, на знання будови технічних об’єктів, на перевірку 
засвоєння учнями основ програмового матеріалу, на знання призначення інструментів 
та пристроїв).

Такий перелік різноманітних за змістом, структурою, методами розв’язування задач 
створює ряд труднощів під час складання різнорівневих завдань, основою яких є вибір 
ступеня складності відповідних пропонованих рівнів та віднесення конкретних задач 
до того чи іншого рівня. Усунути труднощі, що виникли, може допомогти класифікація 
задач за елементами структурно-компонентного складу.

Таблиця 1.

№ Вихідні дані Метод, спосіб 
розв’язку Кінцевий результат Тип завдань

1. Y Y Y Тренувальні

2. Y Y ? Репродуктивні

3. Y ? Y Пізнавальні

4. ? ? Y Творчі

Де Y- відомі дані
Наведемо приклад перетворення завдань тренувального (репродуктивного) змісту у 

завдання пізнавального, творчого характеру
Тема. Аплікація з паперу (2 клас). Предметна аплікація «Вітрильник».
Таблиця.2.

№ Вихідні дані Метод,спосіб розв’язування Кінцевий 
результат Тип завдань

1.
Тренувальні

2.
? Репродуктивні

33.
? Пізнавальні

44.
? ? Творчі
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Тренувальні завдання. Квадратний аркуш паперу розрізати на два трикутники і 
виготовити з них аплікацію вітрильника.

Репродуктивні завдання. Способом розрізання квадратного аркуша паперу на два 
трикутники виготовити аплікацію вітрильника.

Пізнавальні завдання.
Варіант 1. Як, яким способом з квадратного аркуша паперу можна виготовити аплі-

кацію вітрильника який би складався з двох трикутників?
Варіант 2. Яку геометричну фігуру можна розділити на дві частини, щоб з неї скон-

струювати вітрильник?
Творчі завдання.
Варіант 1. З якого матеріалу і яким способом виготовити аплікацію вітрильника, 

який би складався з двох трикутників?
Варіант 2. Яким способом із квадратного аркуша паперу можна виготовити ві-

трильник?
Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок про значимість задач різних 

рівнів для розвитку творчих здібностей особистості. Задачі першого і другого рівня 
дають змогу вчителеві проконтролювати або закріпити рівень засвоєння на уроці про-
грамового матеріалу, забезпечити можливість виникнення «ілюзії знання», а значить, 
пов’язаних з цим позитивних емоцій та стійких мотивів навчальної діяльності учнів з 
низьким рівнем загального розвитку та розвитку здібностей.

Третій рівень створює умови для забезпечення переходу від простого споглядання 
навчального процесу до активної участі в ньому, а отже, і до активної пізнавально-по-
шукової діяльності. Якщо перший чи другий рівень не забезпечують розвитку творчих 
здібностей (хіба що орієнтацію учнів у фактичному матеріалі), то третій рівень створює 
передумови для творчого застосування набутих знань, умінь, навичок, ознайомлює з 
методологією їх практичного використання, дає необхідне розуміння суті технологіч-
них процесів.

Четвертий рівень дає можливість учням перейти від шаблонно-споглядального чи 
пошуково-пізнавального до творчого використання здобутих знань, тобто безпосеред-
ньо використати їх для вирішення конкретного технічного чи практичного завдання.

Висновки. Отже, підготовка студентів, як майбутніх вчителів до творчої роботи 
на уроках трудового навчання включає не тільки теоретичний, а й практичний аспект. 
А в її основі лежить формування вмінь будувати урок як цілісний творчий процес, 
що спрямований на оволодіння студентами необхідними для цього знаннями, вмін-
нями, професійно значущими якостями. Головне завдання вчителя – домогтися того, 
щоб кожний урок сприяв розвитку їх творчого потенціалу, формував у них суспільно 
значимі мотиви навчально-трудової діяльності, прагнення до самостійного набуття 
знань. І домогтися цього можна через включення у навчальний процес завдань пізна-
вального, творчого характеру. Технологія творчого навчання на уроці дозволяє шко-
ляреві сформувати здатність до самопізнання, самовдосконалення, саморозвитку. А 
застосування основних принципів творчої роботи дасть можливість школяреві посту-
пово набувати «вміння вчитися». Адже метою такого навчання є формування в учнів 
активного творчого мислення, а значить самостійного навчання. І відповідно до мети 
та змісту творчої роботи на уроках трудового навчання повинна змінюватись і позиція 
вчителя у навчальному процесі, характер його діяльності, принципи, методи, форми, 
технології навчання. 
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У статті розкрито педагогічні аспекти формування обчислювальних умінь та навичок мо-
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

В статье раскрыто педагогические аспекты формирования вычислительных умений и 
навыков младших школьников путем использования устного счета на уроках математики. Особое 
внимание акцентировано на вариативном применении форм управления процессом формирования 
вычислительных умений и навыков младших школьников на уроках математики.

Ключевые слова: вычислительные умения и навыки, младший школьник, начальная школа, 
предметно-математическая компетентность.

Лит. 7.

Постановка проблеми. В умовах зростання потоку інформації успішними можуть 
стати люди, які володіють широким кругозором та вміють самостійно приймати ра-
ціональні рішення. Автори сучасних досліджень зазначають, що питання формування 
обчислювальних навичок відійшло на другий план у зв’язку з розвитком обчислюваль-
ної техніки і широкого використання її у всіх сферах життя, зокрема і в освіті. Разом з 
тим навчитися швидко і правильно виконувати письмові обчислення дуже важливо для 
молодших школярів як для продовження роботи з числами, так і в плані практичної зна-
чущості цих навичок для подальшого навчання в школі. 

Система формування обчислювальних навичок, яка склалася в початковій школі до 
80-их років минулого століття і успішно функціонувала в ній, на сьогоднішньому ета-
пі не відповідає потребам суспільства. Для забезпечення достатнього рівня і відповід-
ної якості обчислювальних навичок необхідно врахувати сучасні потреби суспільства 
щодо застосування сучасних педагогічних ідей та новітніх технологій. Важливою ме-
тою навчання математики у початкових класах є формування у молодших школярів за-
гальнопредметних (ключових) та спеціальних (математичних) компетентностей. Саме 
в площині математичних компетентностей слід розглядати уміння виконувати усні і 
письмові обчислення [3]. 

Світова спільнота компетентнісний підхід будує на восьми ключових компетент-
ностях, серед яких перше місце посідають навички рахунку та пи сьма [6]. 

Аналіз досліджень. Проблема формування в учнів обчислювальних навичок зна-
йшла відображення у працях психологів, методистів та вчителів М. Богдановича [1], 
О. Корчевської [4], М. Бантової [2], C. Скворцової [7] та ін. 

Формування обислювальних навичок неможливе без заучування та запам’ятовування 
табличних випадків арифметичних дій. 

Питанню про умови запам’ятовування їх присвячені праці Б. Ананьєва, Л. Занкова, 
Ф. Іполітова, В. Крутецького, А. Липкіної, Г. Люблінської, А. Петровського, А. Розова, 
А. Смирнова та ін. Вчені переконливо доводять, що для ефективного заучування мате-
ріалу необхідне його розуміння, а основним прийомом запам’ятовування є багаторазове 
прочитування матеріалу. 

Мета статті полягає у дослідженні форм управління процесом формування обчис-
лювальних умінь та навичок молодших школярів, варіативності їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Під обчислювальними навичками будемо розуміти 
здатність опанувати обчислювальні прийоми, тобто для кожного окремого випадку 
визначати порядок виконання дій для одержання правильного результату в достатньо 
швидкому темпі.
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М. Бантова стверджує «Набути обчислювальні навички – значить для кожного ви-
падку знати, які операції і в якому порядку виконувати, щоб знайти результат арифме-
тичної дії і виконувати ці обчислення достатньо швидко» [2]. На думку іншої дослід-
ниці О. П. Корчевської, катастрофічне зниження рівня обчислювальних навичок, що 
спостерігається у випускників загальноосвітніх шкіл, є наслідком недостатньої уваги 
до вивчення обчислень у різних концентрах з боку вчителів початкових класів та ви-
користання калькуляторів у середній школі [4].

Головною метою усного обчислення, на думку авторів підручника «Методика ви-
кладання математики в початкових класах» М. В. Богдановича, М. В. Козак, Я. А. Ко-
роль, є засвоєння таблиць арифметичних дій та формування обчислювальних навичок. 
Сформованість обчислювальних навичок впливає і на подальший процес вивчення ма-
тематики не тільки в початковій школі, але й у майбутньому. Завдяки їм формуються 
і інші вміння: розв’язувати задачі, засвоювати математичні терміни, спостерігати ма-
тематичні закономірності (особливість ряду чисел). Автори цього підручника, визна-
чаючи роль математики, відводять чільне місце формуванню алгоритмічного мислення, 
невід’ємною складовою якого є письмові прийоми обчислень [1].

При формуванні обчислювальних навичок загалом фундаментальною основою є 
навички табличного додавання, віднімання, множення і ділення.

На думку О. П. Приймак під табличним додаванням (множенням) слід розуміти ви-
падки додавання (множення) двох одноцифрових чисел, а табличним відніманням (ді-
ленням) називають випадки дій, які відповідають табличному додаванню (множенню). 
Невід’ємною частиною їх вивчення є безпосереднє заучування на пам’ять, що в майбут-
ньому стає певною «математичною азбукою», на яку спиратимуться молодші школярі 
при виконанні усних та письмових обчислень [6].

У методиці математики розвиток обчислювальних навичок пов’язаний з розвитком 
таких понять, як збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць чи в декілька разів, 
різницеве чи кратне порівняння, знаходження значення виразів, розв’язування рівнянь.

Практичне застосування обчислювальні навички одержують при розв’язку задач.
Питанню формування поняття про арифметичні дії додавання і віднімання в меж-

ах десяти у молодших школярів присвячені публікації С. О. Скворцової. Саме ці дві 
арифметичні дії (додавання і віднімання) вивчають молодші школярі на першому році 
навчання, і тому дуже важливо допомогти усвідомити учневі, що додавання пов’язане 
з об’єднанням множин елементів двох множин, які не перетинаються, а віднімання – з 
вилученням частини множини і знаходженням решти.

 На думку С. Скворцової, необхідно сприяти учням початкової школи у оволодінні 
прийомами логічного аналізу вже в першому класі, і саме такий підхід до формування 
двох основних дій повинен сприяти повноцінному засвоєнню навчальному матеріалу 
[7].

Опираючись на дослідження П. Гальперіна, С. Скворцова описує послідовність у 
розвитку молодшого школяра навчання лічбі, виділяючи п’ять кроків:

1. навчання перерахування і додавання реальних предметів;
2. навчання ототожнювання дії із зображеннями (лічба намальованих фігур);
3. учень може дати правильну відповідь не перераховуючи кожний предмет, а здій-

снюючи аналогічну дію в плані сприйняття, лише переводячи погляд, але, як і раніше, 
супроводжуючи рахунок гучним промовлянням;

4. дія промовляється пошепки;
5. дія остаточно переходить у розумовий план, а дитина стає здібною до усної лічби.
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Незважаючи на активний пошук нових шляхів формування обчислювальних нави-
чок, однією з основних помилок, які допускають вступники до вищих навчальних за-
кладів, є невміння здійснювати обчислення.

Найпоширенішою помилкою при виконанні арифметичних дій є неправильне ви-
конання письмового ділення та визначення кількості цифр у частці (випадки ділення з 
нулями) та невміння визначати перше і наступні неповні ділені. Низький рівень сфор-
мованості обчислювальних навичок методисти вбачають не тільки у недостатній увазі 
до цієї теми, але й у заміні усно-письмових обчислень на виконання відповідних дій за 
допомогою калькуляторів (зокрема при виконанні домашніх завдань, коли за учнями не 
спостерігають вчителі і батьки).

У цьому випадку розвиток технічного прогресу не можна вважати допоміжним у 
справі формування обчислювальних навичок

Можливість використання ЕОМ не сприяє мотивації молодших школярів до опа-
нування обчислювальними навичками. Слід зазначити, що вміння користуватися об-
числювальною технікою також вимагає відповідного рівня певних обчислювальних 
навичок.

Формування уявлень учнів про прийоми усних обчислень є істотною частиною 
програми, а застосовуються вони на всіх етапах уроку математики. Проте, враховую-
чи тренувальну й розвивальну цінність усних обчислень, для них виділяють додатково 
частину уроку – усна лічба, на яку відводиться кожного уроку 5 – 7 хвилин.

Головна мета усної лічби – формування обчислювальних навичок, навичок швид-
кої лічби. Крім того, вона сприяє формуванню вмінь розв’язувати задачі, розвитку уяв-
лень про математичні поняття, засвоєнню математичної термінології, дає змогу спо-
стерігати деякі математичні закономірності. Крім завдань на засвоєння таблиць ариф-
метичних дій та обчислення значень числових виразів, учням пропонують для усного 
розв’язування прості і складені задачі, вправи на розпізнавання геометричних фігур, на 
порівняння чисел, на знаходження істотної ознаки ряду чисел чи множини фігур тощо.

Добираючи завдання для усної лічби, користуються матеріалом підручників, який 
з тих чи інших причин не застосовувався на попередніх уроках. У разі потреби його 
адаптують до форм проведення усної лічби.

Для усної лічби треба використовувати також вправи і задачі, опрацьовані на попе-
редніх уроках. Доцільно повторно знаходити значення виразів, повторно розв’язувати 
задачі чи тільки складати плани розв’язування задач; практикувати постановку додатко-
вих запитань до завдань підручника, модифікацію завдань підручника (зміна числових 
даних, вимоги чи форми проведення). При повторному розв’язуванні задач (2 – 4 но-
мери, бажано на одному розвороті підручника) учитель відводить час для обдумування 
(2 – 3 хвилини), а потім пропонує повідомити план розв’язування кожної із задач чи 
саме розв’язання [1].

Під час усної лічби застосовуються цікаві форми роботи та елементи змагання.
Ознайомлюючись із технологією усної лічби для формування в учнів навичок швид-

кої лічби, вчитель добирає різні форми таких завдань, які варто використовувати для до-
сягнення різної мети: для засвоєння таблиць арифметичних дій; вправи на формування 
обчислювальних навичок; математичні диктанти як одна з форм усних обчислень; за-
вдання на засвоєння питань теорії арифметичних дій; задачі; усні вправи з геометрії; 
завдання з логічним навантаженням; засоби зворотного зв’язку під час усної лічби.

У початкових класах математичні диктанти застосовуються на різних етапах 
уроку. Вони є добрим засобом зворотного зв’язку між учителем і учнями. Вико-
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нуючи завдання диктантів, учні стають організованими, швидше зосереджуються. 
Проведення математичних диктантів на етапі усної лічби сприяє не тільки розвитку 
навичок обчислення, а й підвищенню їх математичної культури, збагаченню мате-
матичної мови.

Текст математичних диктантів записують у плані-конспекті уроку. Текст диктанту 
варто прочитати спочатку в цілому, щоб учні знали, що від них вимагається.

У математичних диктантах часто записують не тільки відповіді, а й числові вирази. 
Проте на етапі усної лічби здебільшого зазначають лише відповіді. Тому результати 
диктанту слід аналізувати відразу ж після його проведення.

На виконання завдань диктанту відводиться від кількох секунд до двох хвилин. 
Оскільки арифметичні операції за трудністю різні, то диктант треба проаналізувати, 
щоб паузи були потрібної тривалості.

Чимало із завдань для усної лічби можна і треба підпорядковувати засвоєнню влас-
тивостей арифметичних дій, зв’язку між результатами й компонентами арифметичних 
дій, прийомів послідовного множення і ділення та округлення при додаванні і відні-
манні.

Письмове і усне розв’язування задач сприяє формуванню обчислювальних умінь 
і навичок молодших школярів. Безперечно, розв’язуючи задачі письмово, діти краще 
уявляють план задачі і дії, за допомогою яких вона розв’язується, а тому глибше засво-
юють спосіб розв’язування. Проте усно можна більше розв’язати задач. А це значний 
фактор у навчанні.

Висновок. На сучасному етапі розвитку початкової математичної освіти необхідно 
вибрати такі способи організації обчислювальної діяльності молодших школярів, які 
сприятимуть не тільки формуванню міцних усвідомлених обчислювальних вмінь і на-
вичок, але й у всесторонньому розвитку особистості учня.

При виборі способів організації обчислювальної діяльності пріоритетними повинні 
бути знання з домінуючою пізнавальною мотивацією, орієнтуванням на розвивальний 
характер роботи, ураховуванням індивідуальних особливостей дитини та особистий 
життєвий досвід.

Формування обчислювальних навичок сприяє формуванню вмінь розв’язувати за-
дачі, розвитку уявлень про математичні поняття, засвоєнню математичної термінології, 
дає змогу спостерігати деякі математичні закономірності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богданович М. В. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос. – 3-є 

вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – Тернопіль : Навчальна книга 
Богдан, 2008. – 336 с.

2. Бантова М. А. Система формирования вычислительных навыков / М. А. Бантова // На-
чальная школа. – 1995. – № 11. – С. 38–43.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : 
Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

4. Корчевська О. П. Навчаємо математики. Методика обчислень. – 1–4 класи / О. П. Корчев-
ська. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 156 с.

5. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / Оксана Овчарук // Стра-
тегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003. – 
188 с.

6.  Приймак О. П. Методична система табличних випадків арифметичних дій у початковій 
школі : автореф. дис. ... канд. пед.наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Ольга 
Петрівна Приймак. – Херсон, 2009. – 20 с.



258   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Скворцова С. Методика формування у молодших школярів поняття про арифметичні дії 
додавання та віднімання / С. Скворцова // Початковашкола. – 2011. – №3. – С. 15–18.

REFERENCES
1. Bohdanovych M. V. Metodyka vykladannia matematyky u pochatkovykh klasakh : navch. pos. – 

3-ie vyd., pererob. i dop. / M. V. Bohdanovych, M. V. Kozak, Ia. A. Korol. – Ternopil : Navchalna knyha 
Bohdan, 2008. – 336 s.

2. Bantova M. A. Systema formyrovanyia vuchyslytelnukh navukov / M. A. Bantova // Nachalnaia 
shkola. – 1995. – №11. – S. 38–43.

3. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy : Biblioteka 
z osvitnoi polityky / [pid zah. red. O. V. Ovcharuk]. – K. : «K.I.S.», 2004. – 112 s.

4. Korchevska O. P. Navchaiemo matematyky. Metodyka obchyslen. – 1–4 klasy / O. P. Korchevska. 
– Ternopil : Mandrivets, 2009. – 156 s.

5. Ovcharuk O. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity / Oksana Ovcharuk // 
Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini : rekomendatsii z osvitnoi polityky. – K. : «K.I.S.», 2003. – 
188 s.

6. Pryimak O. P. Metodychna systema tablychnykh vypadkiv aryfmetychnykh dii u pochatkovii 
shkoli : avtoref. dys. ... kand. ped.nauk : 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia matematyky» / Olha 
Petrivna Pryimak. – Kherson, 2009. – 20 s.

7. Skvortsova S. Metodyka formuvannia u molodshykh shkoliariv poniattia pro aryfmetychni dii 
dodavannia ta vidnimannia / S. Skvortsova// Pochatkovashkola. – 2011. – №3. – S. 15–18.

Статтю подано до редакції 18.09.2015 р. 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   259

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Çèìóëüä±íîâà À. Øëÿõè ï±äãîòîâêè äî íàâ÷àííÿ ä±òåé...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УДК 373.21:372/31
Алла ЗИМУЛЬДІНОВА, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

(Україна, Дрогобич) savchak-tar@mail.ru 

ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ П’ЯТИРІЧНОГО 
ВІКУ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ

У статті висвітлюється підготовка до навчання дітей п’ятирічного віку в освітньо-вихов-
них закладах різного типу. Навчання і виховання дітей цього віку забезпечується законодавчими 
та нормативними документами про освіту. Розглядаються такі шляхи цієї підготовки, як органі-
зація дітей у сталі та тимчасові групи навчання; добір змісту, форм, методів і прийомів, засобів 
навчання в дошкільних навчальних закладах і початковій школі. Зосереджується увага на індиві-
дуальній роботі з п’ятирічними дітьми, які віддалені від навчальних закладів. Аналізуються про-
грами та програмові вимоги для навчання п’ятирічних дітей, які функціонують у різних закладах 
освіти. Пропонуються для дітей казки, ігри, малюнки та завдання до них, словникові і текстові 
вправи для навчання та розвитку дітей цього віку.

Ключові слова: навчання, виховання, розвиток, зміст, форми, методи, засоби навчання.
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В статье освещается поготовка к обучению детей пятилетнего возраста в учебно-
воспитательных учреждениях разного типа. Обучение и воспитание детей этого возраста обес-
печивается законодательными и нормативными документами об образовании. Рассматриваются 
такие пути этой подготовки, как организация детей в постоянные и временные группы обучения; 
подбор содержания, форм, методов и приемов, средств обучения в дошкольных учебных учрежде-
ниях и начальной школе. Сосредотачивается внимание на индивидуальной работе с пятилетними 
детьми, которые отдалены от учебных заведений. Анализируются программы и программные 
требования для обучения пятилетних детей, которые функционируют в разных учреждениях об-
разования. Предлагаются сказки, игры, рисунки, задания к ним, словарные и текстовые упражне-
ния для обучения и развития детей этого возраста. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, развитие, содержание, формы, методы, средства. 
Лит. 12.

Постановка проблеми. Державна політика в питаннях розвитку дошкільної і по-
чаткової шкільної освіти передбачає рівний доступ до якісної освіти дітей, яким ви-
повнилося п’ять років [6; 7]. Ці діти підлягають навчанню, а відтак їхня підготовка до 
навчання має бути кваліфікована і контрольована. Вона може здійснюватися у різних 
освітньо-виховних закладах. Це насамперед дошкільні навчальні заклади, які функці-
онують як сталі державні чи приватні та загальноосвітні школи різних ступенів на-
вчання.

Однак на сьогоднішній день є частина п’ятирічних дітей, які проживають у від-
далених від освітніх закладів місцях. Вони підлягають також підготовці до навчання 
[6]. З ними мають проводитися індивідуальні заняття вчителем початкової школи або 
вихователем дошкільного навчального закладу. 

У законодавчих та нормативних документах зазначається про організацію навчання 
цих дітей і його зміст. Це Закони України «Про освіту» і «Про дошкільну освіту» [7; 8]; 
«Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 
та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» [6]. 

Підготовка до навчання 5-річних дітей в умовах дошкільного навчального закладу 
організовується відповідно до чинного законодавства та відповідних програм для дітей 
старшого дошкільного віку [1; 2; 3; 6; 7; 8; 12].

Навчання 5-річних дітей у групах при загальноосвітніх школах організовується у 
населених пунктах, де відсутні дошкільні навчальні заклади. Такі групи працюють ко-
роткотривало, переважно з ранку до обіду. З дітьми можуть працювати як вихователі, 
так і вчителі початкових класів.

Отже, як бачимо, проблема підготовки п’ятирічних дітей до навчання в навчальних 
закладах різного типу є актуальною.

Аналіз останніх досліджень. Вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить про те, що дослідження проблеми підготовки до навчання дітей п’ятирічного 
віку в освітньо-виховних закладах різного типу розглядається науковцями через органі-
зацію навчання (А. М. Богуш, Н. В. Гавриш), зміст навчання (Л. І. Білан, А. М. Богуш, 
Н. І. Орланова та ін.), удосконалення педагогічних технологій навчання (О. І. Пометун, 
А. С. Зимульдінова). 

У сучасних дослідженнях розкривається процес розвитку творчого потенціалу ді-
тей (О. Я. Савченко, Г. І. Фомічова), різні види готовності до навчання в початковій 
школі (О. І. Проскура).

Психологічні, етичні та технологічні аспекти проблеми знайшли відображення в 
працях Г. С. Костюка та О. В. Проскури.
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Значну увагу проблемі підготовки дітей до школи приділяли такі педагоги і мето-
дисти, як О. І. Кононко, В. О. Бадер.

В. О. Сухомлинський, розглядаючи проблему навчання, бачив в його основі дитину, 
а не предмет навчання. Всі його праці побудовані на інтересах, потребах та зацікавлен-
нях дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які вихователь і вчитель мають 
брати до уваги у процесі навчання, розвитку та виховання дітей [11]. 

Сьогодні над проблемою навчання та виховання п’ятирічних дітей працюють 
А. М. Богуш, Л. І. Білан, Н. В. Гавриш, О. І. Кононко, Т. С. Маркотенко, А. С. Зимульді-
нова, які розглядають вікові можливості та індивідуальні особливості дітей п’ятирічного 
віку та пропонують вчителеві ураховувати їх під час навчання. При цьому автори вва-
жають, що дитина має бути суб’єктом навчання, а вчитель має з ним контактувати, спіл-
куватися, встановлювати взаємостосунки [4; 5; 9; 10].

Найбільш повно розкривається сутність навчання в «Базовому компоненті до-
шкільної освіти», який визначає вимоги щодо організації, умов та якості освіти для 
дошкільників – цієї першої сходинки системи неперервної освіти[1, 6–19 ]. Водночас 
Державний стандарт початкової освіти розкриває мету та завдання навчання за освітні-
ми галузями та змістовими лініями [3, 1–18 ].

Мета статті. Висвітлити проблему підготовки до навчання п’ятирічних дітей в 
освітньо-виховних закладах різних типів. Для цього визначити шляхи такої підготовки, 
які сприяють впровадженню навчання п’ятирічних дітей у різних закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. Планування, організація та проведення навчально-
виховної роботи з п’ятирічними дітьми здійснюється відповідно до вимог Базового 
компонента дошкільної освіти України, Базової програми розвитку дитини дошкіль-
ного віку «Я у Світі» та програми «Українське дошкілля» [1; 2; 10]. У програмі «Я у 
світі» розкривається підготовка дітей до навчання за сферами життєдіяльності: «При-
рода», «Культура», «Люди», «Я сам» з урахуванням умов розвивального предметного, 
природного, соціального середовища та потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей 
[2, 7–8]. У програмі «Українське дошкілля» звернуто увагу на різні рівні розвитку 
п’ятирічної дитини (загальний, психічний, пізнавальний, мовленнєвий, художній) 
[12, 5]. 

Ми визначили шляхи підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі. Од-
ним із них є організація навчально-виховної роботи з дітьми 5-річного віку, від якої 
важливо забезпечити організовану життєдіяльність дітей спільно з дорослим у створе-
ному для цього розвивальному просторі з обов’язковим включенням наступних видів 
дитячої діяльності:

- ігрової – шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельно-конструктивних, 
ігор-драматизацій тощо;

- навчально-пізнавальної – через заняття, а також гурткову, індивідуальну роботу, 
спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елемен-
тарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті;

- трудової – у формі індивідуальних і групових трудових доручень, чергувань, ко-
лективної праці та ін.;

- комунікативно-мовленнєвої – за допомогою спеціальних мовленнєвих занять, бе-
сід, розповідей, розмов на особистісні та спільні теми, створення й розв’язання певних 
ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у повсякденному житті, цілеспрямованого 
залучення дітей до спілкування під час використання всіх форм організації життєдіяль-
ності;
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- художньої – через заняття з художньої праці, образотворчої, музичної, літературної 
діяльності та розваги, свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальну роботу 
та ін.;

- рухової – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної культури, плавання, 
музики, спортивних секцій та хореографічних гуртків, різних форм організації дитячої 
праці, рухливих ігор у повсякденному житті, фізкультурних свят, розваг, походів, ранко-
вої гімнастики після денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз та ін.

З метою створення оптимальних умов для формування життєвої компетентності ді-
тей п’ятирічного віку в умовах різновікового колективу виділяємо форми та прийоми 
організації педагогічної роботи, які сприятимуть урахуванню інтересів та можливостей 
дітей:

- послідовна – організація та проведення певного виду життєдіяльності для кожної 
вікової підгрупи здійснюється окремо й розведена в часі. Завершивши роботу з однією 
підгрупою дітей, педагог переходить до іншої. Кожна вікова підгрупа потребує свого 
змісту роботи навіть за умови використання подібної форми організації. Застерігаємо 
від дублювання змісту й форми роботи, якщо навіть вона проводилася для кожної ві-
кової підгрупи окремо;

- паралельна – кожна підгрупа дітей одночасно, проте окремо одна від одної, за-
лучена до різних видів діяльності з різним змістом; форми, послідовність і способи 
використання ігрового, дидактичного матеріалів, посібників – різні. Завершує свою ді-
яльність кожна підгрупа в різний час;

- тематично об’єднана – організовується тематично однакова діяльність дошкільни-
ків, але з різними програмовими завданнями для вікових підгруп, що може час від часу 
переплітатися;

- праця в групах водночас – організація та проведення певного виду життєдіяльнос-
ті для кожної вікової підгрупи здійснюється водночас: дві підгрупи з педагогом і по-
мічником вихователя, або одна з підгруп самостійно розпочинають фрагмент діяльності 
та водночас завершують. Зміст, форми, послідовність і способи використання ігрового, 
малюнкового та дидактичного матеріалів, посібників – однакові у використанні. Педа-
гог має майстерно варіювати, комбінувати види діяльності, щоб зберегти інтерес кож-
ної дитини, кожної підгрупи до колективної мети та способів її досягнення. 

Перелік запропонованих форм організації роботи з п’ятирічними дітьми не виклю-
чає їхнього комбінування, доповнення на розсуд вихователя чи вчителя.

Ми здійснювали добір змісту навчального матеріалу, розробляли завдання, які ма-
ють відповідати таким вимогам: активізувати розумову діяльність дітей; розвивати іні-
ціативу; бути посильними для дітей і спиратися на раніше набуті знання; забезпечувати 
реалізацію принципу поступового ускладнення; враховувати особливості групи в ціло-
му й окремих вихованців; бути різноманітними за формою і змістом; містити елементи 
новизни; мати відповідний ступінь труднощів для дітей.

Провідний методист з дошкільної освіти О. І. Кононко вважає, що багато залежить 
від того, як розпочинається виконання завдання чи вправи: водночас з усіма дітьми 
або поетапно з підгрупами [10, 5]. Відразу з усіма дітьми доречно розпочинати впра-
ву на спільну тему (розгляд картин, читання художніх творів, розвиток звуковимови, 
словникове збагачення, малювання, читання казки, ліплення за сюжетом казки тощо), 
тоді її завершення буде поетапним. У тих випадках, коли пояснення має бути диферен-
ційованим, доцільним є такий процес роботи: від пояснення вихователя (вчителя) – до 
самостійної роботи [10, 7]. 
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Ми дібрали дидактичний матеріал, який представлений такими творами: «Золотий 
ключик», «Барвінок», дитяча художня література українських та зарубіжних письмен-
ників; словникова, довідкова та енциклопедична дитяча література: «Велика книга 
«Чому», «Атлас тварин», «Атлас рослин».

На заняттях і в повсякденному спілкуванні ми використовуємо такі казки: «Укра-
їнські народні казки»: «Ріпка», «Колобок», «Рукавичка», «Лисичка і Журавель», «Іва-
сик-Телесик», «Гуси-лебеді»; «Чарівні казки: «Царівна-жаба», «Попелюшка»; «Казки 
народів світу»: «Дюймовочка», «Червона шапочка», «Буратіно», «Малюк і Карлсон». 

З метою формування інтересу до навчання ми дібрали музичні твори П. Чайков-
ського «Пори року», музичні етюди та твори для дітей сучасних композиторів, пісні 
(«Котилася зірка», «Мати доню колихала», «Горобчику, пташко, пташко», «Вийди, ви-
йди сонечко», « По дорозі жук, жук», «Йди, йди дощику», «Сонечко, Сонечко», «Щедрі-
вочка щедрувала» « Біла квочка», «Я коза ярая», «Мишка та котик», « Гей, там на горі 
січ іде», «Марширують козаченьки») тощо.

Важливе значення мають малюнки та завдання до них, які поєднуються з розви-
тком зв’язного мовлення. Спочатку діти мають намалювати те, що побачили, почули 
(за уявою), а потім розказати за цим малюнком. З цією метою ми ознайомлюва-
ли дітей з рубрикою «Розважайко», надрукованою у дитячих газетах та журналах: 
«Пізнайко», «Казковий вечір»; «Барвінок», Дзвіночок», «Дитяча газета» тощо. Ми 
пропонували створювати малюнки за прочитаними казками, за мультиплікаційними 
фільмами, за побаченим на екскурсії чи прогулянках, на вільну тему. Особливо ді-
тям подобається малювати улюблених казкових чи мультиплікаційних героїв і роз-
казувати про них.

Значну роль відіграють такі засоби, які спрямовані на догляд за квітами та твари-
нами в живому кутку; робота на клумбі, в саду, на городі; на ділянці. Тут відбувається 
спілкування з природою (екскурсії у парк, до лісу, гаю, саду, в поле, на річку, до озера).

До методів навчання 5-річних дітей включаємо ігри (дидактичні, спортивні, рухли-
ві), спортивні змагання, хореографічні сценки, хороводи («Подоляночка»; «Коровай»), 
які допомагають дітям чітко навчитися вимовляти звуки, склади, слова пісень, віршів. 
Для проведення імітаційних ігор з п’ятирічними дітьми ми дібрали уривки з таких п’єс-
казок: Дніпрова Чайка «Коза-дереза», «Пан Коцький»; Марійка Підгірянка «У якому мі-
сяці», «У чужому пір’ї»; Наталя Забіла «Коли зійде місяць», «Весняна казочка»; Гриць-
ко Бойко «Про Андрійка і Терпця»; Леся Мовчун «Свято першого грому»; «Горіхові 
принцеси», «Фіолетовий зайчик», «Новорічна плутанина». 

За твердженням В. О. Сухомлинського, особливе значення має виховання у дітей 
віри у те, що робиш та впевненості у своїх починаннях [11, 42].

Обов’язковою умовою проведення подібних вправ є хороша організація дитячого 
колективу, наявність у дітей навичок самостійної гри і позитивних взаємостосунків, а 
також знаходження постійного місця і часу для їхнього проведення.

Висновки. Отже, серед шляхів підготовки до навчання п’ятирічних дітей ми визна-
чаємо організацію цього навчання в різних закладах освіти, добір змісту, форм, методів, 
прийомів і засобів навчання. 
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сів, оскільки «основою всіх перетворень в освіті має стати реальне знання потенцій-
них можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості» [4, 
5]. Пошуки оптимальних шляхів професійної підготовки вчителів початкових класів 
проходять в контексті сучасних освітніх парадигм (культурологічної, ціннісної, компе-
тентнісної та ін.), найактуальнішою з яких є особистісно орієнтована. Теоретико-мето-
дологічні основи, мета, завдання особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання 
обумовлені процесами соціокультурного розвитку, соціальним замовленням, тими цін-
ностями і настановами української виховної традиції, яка трактує навчально-виховний 
процес, як міжсуб’єктну комунікацію і педагогічну взаємодію. Задоволення цієї вимоги 
можливе за умови якісної фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів в 
єдності теорії і практики, засвоєння передового педагогічного досвіду минулого і сьо-
годення, в Україні та за її межами. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема підготовки вчителя була важливою завжди, 
її вирішенню присвятили низку праць зарубіжні та українські педагоги, зокрема А. Діс-
тервег, Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, Д. Дьюї, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, 
М. Стельмахович та ряд інших. Вирішенню проблеми в контексті сучасних умов розви-
тку освіти присвячують свої дослідження знані психологи і педагоги, які розробляють 
проблему особистісно-орієнтованого навчання і виховання на всіх рівнях освіти (І. Бех, 
О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Ільченко, В. Моляко, Н. Ничкало, О. Пєхота, Л. Пуховська, 
О. Савченко, Г. Сазоненко, В. Сєриков, О. Сухомлинська, В. Хайруліна, І. Якиманська), 
визначають шкалу цінностей в межах цієї парадигми (Г. Васянович, О. Вишневський, 
О. Сухомлинська та ін.), професійні компетенції (Н. Бібік, І. Зязюн, Г. Падалка та ін.). 
Особистісно орієнтована парадигма у професійному навчанні і вихованні є одним із 
пріоритетних напрямів удосконалення професійної освіти, оскільки «сприяє духовному 
розвитку особистості майбутнього фахівця, формуванню національної свідомості, па-
тріотизму, почуття професійної честі і гідності, вмінню працювати у виробничому ко-
лективі, утвердженню партнерського стилю взаємовідносин між педагогами та учнями, 
впровадженню інноваційних педагогічних технологій, різних форм, методів і засобів 
навчання» [3, 442].

Слід зазначити, що впровадження особистісно орієнтованого підходу в межах ви-
значеної парадигми в процес фахової підготовки майбутнього вчителя початкових кла-
сів витісняє авторитаризм, механічне засвоєння знань, їх накопичення та відтворення, 
жорстку систему покарань та оцінювання. Це актуалізує вирішення низки проблем, зо-
крема професіограми вчителя початкових класів, корекцію вибору змісту, форм і мето-
дів, що й обумовило вибір теми статті.

Метою статті є обґрунтування психолого-педагогічних та методичних особливос-
тей підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх 
парадигм, зокрема особистісно орієнтованого навчання і виховання.

Виклад основного матеріалу. Пріоритетною проблемою вищих навчальних закла-
дів педагогічного спрямування на етапі інтеграції України до європейського освітнього 
простору є підготовка вчителя нової генерації: сучасній школі потрібні вчителі, здатні 
забезпечити реалізацію творчого потенціалу учня [1, 4]. В сучасному суспільстві ХХІ 
століття беззаперечними цінностями визнано саморозвиток, самоосвіта, самопроекту-
вання, самореалізація та самоактуалізація особистості, які стали підґрунтям нової па-
радигми в педагогіці особистісно-орієнтованої освіти, тому традиційна система профе-
сійної підготовки вчителів, незважаючи на всі її позитивні надбання, не є достатньою 
для задоволення запитів сучасної педагогічної практики. В нових соціально-педагогіч-
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них умовах наявна потреба у вчителях з яскраво вираженою творчою індивідуальністю, 
які орієнтовані на розвиток особистості кожного учня [5, 4]. 

Процес підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі можна умовно поділити 
на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-розвиваюча); спеці-
ально-професійна (психолого-педагогічна, методична); особистісна підготовка (само-
виховання особистості майбутнього педагога, його самовизначення). Сучасний на-
вчальний план, який відображає зміст професійної підготовки майбутнього спеціаліста, 
передбачає, що важливе місце в системі професійної підготовки вчителів належить 
дисциплінам психолого-педагогічного циклу. Виділимо окремо загальну педагогічну 
підготовку як елемент базової, спеціально-професійної та особистісної підготовки май-
бутнього вчителя. Результатом такої підготовки є оволодіння студентами певним рівнем 
змістовно-процесуальних та наукових основ педагогічної діяльності, формування у них 
цілісного комплексу загально педагогічних знань, умінь, навичок [2, 26].

Структурно-змістова модель особистісно орієнтованого процесу підготовки май-
бутнього вчителя початкової школи має такі складові: мета професійної підготовки, 
завдання, теоретико-методологічна основа, форми і методи, суб’єкти педагогічної вза-
ємодії та виховного впливу, критерії професійної підготовленості. 

У своїй професійній діяльності сучасний учитель початкової школи зіштовхується з 
необхідністю не лише сформувати знання, але й навчити способів одержання цих знань, 
формувати навчальну діяльність молодших школярів, будувати освіту як систему, що 
створює умови для самопроектування і формування багатомірної свідомості, здатності 
самовизначатися, розуміти, мислити, діяти. 

Гуманізація системи освіти, якій відповідає особистісно орієнтована парадигма, ви-
суває високі вимоги до загальної та професійної підготовки педагогічних кадрів, про-
яву їх творчої індивідуальності. Метою особистісно орієнтованої професійної педаго-
гічної освіти є підготовка вчителя-професіонала, здатного до самонавчання, самовдос-
коналення й саморозвитку упродовж життя, який є творчою особистістю, дослідником-
пошукувачем, що аналізує, апробує найраціональніші шляхи, умови, методи, засоби, 
форми високоефективного вирішення конкретних завдань виховання, освіти і навчання, 
має повагу до особистості учня, розуміє його потреби. 

Особистісно орієнтоване навчання в педагогічному просторі початкової школи 
О. Савченко визначає як навчання організоване на засадах всебічного врахування ін-
дивідуальних потреб і можливостей вихованця, глибокої поваги до його особистості, 
ставлення до нього як до свідомого і відповідального суб’єкта навчально-виховної вза-
ємодії з викладачем і ровесниками [6, 48]. 

Як зазначає Т. Тихонова [8, 105], однією з форм реалізації особистісно орієнтовано-
го підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів є заняття, 
на яких питання і завдання мають бути проблемними, творчими, носити особистісно-
професійну орієнтацію. 

Саме тому, окрім глибоких професійних знань на рівні аналізу і узагальнення, ви-
кладач має володіти комунікативними і ораторськими вміннями, особистісно орієнто-
ваними технологіями навчання, мати педагогічну спрямованість на особистісно-про-
фесійний розвиток студентів і професійний саморозвиток. У сучасному вимогливому 
та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, ефективність 
діяльності вищого навчального закладу з фахової підготовки висококваліфікованих 
конкурентоспроможних фахівців значною мірою залежатиме від результативності 
впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, 
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сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, що розвивають 
діяльнісний підхід до навчання [7, 79], якому останнім часом приділяється значна увага.

Ефективність реалізації особистісно орієнтованої професійної підготовки майбут-
ніх учителів залежить від: усвідомлення вчителем підвалин та витоків особистісно 
орієнтованої освіти (індивідуальний та диференційований підходи); ефективності сис-
темного проектування процесу особистісно орієнтованої професійної підготовки, що 
розглядає проектувальну діяльність як засіб становлення особистісно орієнтованої по-
зиції учасників освітнього процесу, та відображає проектування: технологічного комп-
лексу особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів; залучення 
студентів до індивідуальної проектної діяльності;

Серед навчальних форм у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової шко-
ли неабияку роль відіграє педагогічна практика, яка у системі підготовки майбутньо-
го вчителя та становлення його світогляду виконує різні функції та відповідає певним 
педагогічним принципам. Частіше за все виокремлюють навчальний, виховний, комп-
лексний та творчий характер педагогічної практики. Педагогічна практика – це перша 
серйозна перевірка готовності майбутнього вчителя до співпраці з учнями. Лише за 
умов максимального наближення до педагогічної діяльності, можна по-справжньому 
перевірити наявність педагогічного покликання. Саме під час практики затверджується 
педагогічно-професійна спрямованість особистості майбутнього вчителя, яка склада-
ється з інтересу до професії, до педагогічного покликання.

У контексті особистісної парадигми педагогу надається пріоритетне значення щодо 
забезпечення ефективності педагогічної діяльності як самостійній цінності педагогіч-
ної взаємодії. Зокрема, цінність особистості вчителя розглядається як сукупність його 
індивідуальних та особистісних властивостей і якостей, в яких відбиваються закони та 
закономірності педагогічної науки і в повному обсязі за допомогою яких реалізуються 
в практиці виховання та навчання.

Саме вчитель як суб’єкт педагогічної взаємодії, здійснюючи навчання, вихован-
ня і розвиток учнів, покликаний створювати такі умови, за яких розкриваються ін-
дивідуальні якості та властивості кожної особистості. Врахування індивідуальних 
потреб і відмінностей учнів потребує від педагога володіння основними прийомами 
професійної майстерності: високого рівня розвитку психолого-педагогічних і ди-
дактичних здібностей, навичок організації навчального процесу, здатності критич-
но й творчо підходити до виконання основних професійних функцій. Учитель по-
чаткових класів має створити для учнів безпечне, творче середовище, сприятливий 
психологічний клімат, в якому вони самостійно розвиваються, підвищують свій рі-
вень відповідальності [6, 98]. Адже учитель у контексті особистісно орієнтованого 
підходу виступає не як пасивний виконавець чужих методичних чи педагогічних 
рецептів, а як яскрава творча індивідуальність, що реалізує в діалозі з учнем свій 
світогляд і світорозуміння, здатна розробити власну педагогічну концепцію, про-
граму чи технологію. 

Висновки. У процесі становлення та організації суб’єкт-суб’єктної педагогічної 
взаємодії у професійній підготовці здійснюється вплив освітнього і професійного се-
редовища на становлення особистісно орієнтованої позиції майбутніх учителів. Кри-
теріями професійної підготовленості майбутнього вчителя початкової школи є науко-
во-теоретичні (педагогічні, психологічні, професійні), методичні, технологічні знання 
(використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати 
і використовувати позитивний педагогічний досвід тощо), прогнозування результатів 
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власної діяльності, її корекція та рефлексія, естетична, етична, дослідно-творча компе-
тентність, культура праці, комунікативні, організаційні уміння і навички. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті відображено основні засоби та методи викладання професійно-орієнтованої іно-
земної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей. Виокремлено проблеми та визначено 
фактори, що зумовлюють особливості вивчення студентами професійно-орієнтованих іноземних 
мов, які набувають особливої актуальності у зв’язку із зростаючою роллю іншомовного спілкуван-
ня у професійній діяльності сучасних фахівців.

Ключові слова: мовна підготовка, зміст та методика викладання, іншомовні компетенції, 
професійне спілкування.
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SPECIALTIES

The article refl ects the basic tools and methods of teaching foreign languages to students of non-
linguistic specialties. Problems and the factors that contribute to student`s particular learning the 
professionally oriented foreign languages which become especially important due to the increasing role 
of foreign language communication in professional activities of modern professionals were discussed.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье отражены основные средства и методы преподавания профессионально-ориен-
тированого иностранного языка для студентов нелингвистических специальностей. Выделены 
проблемы и определены факторы, которые обусловливают особенности изучения студента-
ми профессионально-ориентированных иностранных языков, приобретают особую актуаль-
ность в связи с возрастающей ролью иноязычного общения в профессиональной деятельности 
современных специалистов.
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Ключевые слова: языковая подготовка, содержание и методика преподавания, иноязычные 
компетенции, профессиональное общение.

Лит. 5.

Постановка проблеми. Останнім часом все більшого значення в числі фахово-
значущих якостей  випускників вищої  школи зай мають навички вільно спілкуватися 
іноземною мовою у професій ній  діяльності. Причинами такого стану є, насамперед, 
глибоке реформування суспільства, яке стає все більш відкритим зовнішньому світу. У 
зв’язку з цим, об’єктивною реальністю сьогодення стає широкий  розвиток міжнарод-
них контактів з представниками іноземних держав. 

Аналіз досліджень. У зазначеному напрямку останнім часом з’явився ряд науко-
вих досліджень, а саме: теорії  мовленнєвої  діяльності та спілкування (В. Гумбольдт, 
Л. С. Виготський , О. О. Леонтьєв, І. О. Зимняя, та інші); методологічні положення по-
будови навчального процесу у навчальних закладах (М. М. Левіна, П. І. Підкасистий , 
Н. В. Александров, Т. А. Ільї на); навчання іноземних мов із спеціальною метою 
(В. А. Бухбіндер, І. М. Берман, C. В. Козак, Р. Джонсон, Г. Стоун, Б. Коффі, І. Тюдор, 
Д. Уільямс, Т. Хатчінсон, Д. Хеннінг, Е. Уотерс, Х. Холік, В. Штраусс, Ф. Епперт); 
індивідуалізований , диференцій ований , особистісно-орієнтований  та контекстний  під-
ходи до навчання (В. М. Володько, М. Б. Євтух, О. О. Вербицький , Л. В. Кондрашова, 
Л. А. Мартіросян, І. С. Якиманська, М. П. Кривко та інші).

Мета статті – виявити особливості викладання професійно-орієнтованої іноземної 
мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Професійно-орієнтоване навчання іноземній 
мові визнається в даний час пріоритетним напрямком в оновленні освіти. З’явилася 
нагальна необхідність по-новому поглянути на процес навчання взагалі і на на-
вчання іноземної мови зокрема. Іншомовне спілкування стає істотним компонентом 
фахової діяльності фахівців. Аналіз педагогічних науково-методичних джерел по-
казав, що існує незліченна кількість методичних напрямків і технологій навчання 
іноземної мови на немовних факультетах вузів. В даний час ставиться задача не 
тільки оволодіння навичками спілкування іноземною мовою, а й набуття спеціаль-
них знань за фахом.

Розглядаючи іноземну мову як засіб формування фахової спрямованості майбутньо-
го фахівця, Н. Д. Гальскова зазначає, що при вивченні професійно-орієнтованого мов-
ного матеріалу встановлюється двосторонній зв’язок між прагненням студента здобути 
спеціальні знання і успішністю оволодіння мовою [1, 4]. Вона вважає іноземну мову 
ефективним засобом професійної та соціальної орієнтації в немовному вузі. На думку 
автора, для реалізації даного потенціалу необхідне дотримання наступних умов: чітке 
формулювання цілей іншомовної мовленнєвої діяльності, соціальна і професійна спря-
мованість цієї діяльності, задоволеність студентів при вирішенні приватних завдань, 
формування в студентів уміння творчо підходити до вирішення приватних завдань, 
сприятливий психологічний клімат у навчальному колективі.

Вагомий внесок у розробку теорії викладання професійно-орієнтованої іноземної 
мови внесли П. І. Образцов із співавторами. Вони обґрунтували принцип професійної 
спрямованості навчального матеріалу при навчанні іноземної мови в немовному вузі. 
Автори підкреслювали, що вивчення іноземної мови повинно бути не самоціллю, а за-
собом досягнення мети підвищення рівня освіченості, ерудиції в рамках своєї спеці-
альності. Врахування специфіки профілюючих спеціальностей, з їхньої точки зору, має 
проводитись за наступними напрямками: робота над спеціальними текстами, вивчення 
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спеціальних тем для розвитку усного мовлення, вивчення словника-мінімуму до відпо-
відної спеціальності, створення викладачами посібників для активізації граматичного 
та лексичного матеріалу [3].

Предмет «іноземна мова» має ряд особливостей. Специфіка предмета визначається 
напрямком шляху оволодіння іноземною мовою. Л. С.Виготський зазначав, що засво-
єння іноземної мови йде шляхом, протилежним тому, яким іде розвиток рідної мови. 
Дитина засвоює рідну мову неусвідомлено і ненавмисно, а іноземну – починаючи з 
усвідомлення і наміреності. Тому можна сказати, що розвиток рідної мови йде знизу 
вгору, в той час як розвиток іноземної мови – зверху вниз.

Погоджуючись із думкою Й . Бермана, слід виділити ще деякі характерні особливос-
ті навчання іноземній  мові у немовних вузах. 

Однією з них є короткий  термін курсу вивчення іноземної  мови для студентів не-
лінгвістичних спеціальностей , що, на жаль, не дає можливості повною мірою охопити 
весь спектр професій но спрямованого та базового навчального матеріалу.

Другою особливістю слід відзначити доступність навчального матеріалу, який  має 
бути зрозумілий  студентам. Це зобов’язує викладача дотримуватись послідовності на-
вчання іноземній  мові, починаючи з базових загальних знань з іноземної  мови і по-
ступово переходячи до спеціалізованого матеріалу, який  є вже відомим студентам з 
фахових дисциплін, правильно підбирати певні методи і прий оми здій снення процесу 
навчання, розвивати здібності до вивчення іноземної  мови, підвищувати мотивацію на-
вчання. 

Ф. Рожкова також вказує на те, що іноземна мова, яка належить до загальноосвіт-
ніх предметів, відрізняється від інших дисциплін цілим рядом особливостей . Під час 
навчання іноземній  мові студенти повинні оволодіти не тільки певною сумою знань з 
галузі фонетики, лексики та граматики, але також навичками й  уміннями в усному мов-
ленні, читанні та письмі, без яких неможливе використання іноземної  мови як засобу 
спілкування. Оволодіння навичками і вміннями в умовах відсутності мовного оточення 
значно важче. 

Ціль навчання іноземній  мові май бутніх спеціалістів має максимально зближувати 
основний  фах з використанням іноземної  мови, тому для навчальних закладів осно-
вна мета навчання іноземній  мові – насамперед розвиток професій но орієнтованої  
компетенції .

Поруч із навичками вільного володіння і спілкування на побутову тематику, фахів-
цям необхідні навички професій но спрямованого перекладу в відповідній  галузі науки 
чи техніки, вміння використовувати іноземну мову у телекомунікацій них мережах. Ве-
дення спонтанної  бесіди на професій ні теми з носіями мови усно чи письмово перед-
бачає високий  рівень активного володіння іноземною мовою, максимально наближений  
до рівня володіння носієм мови. Такий  рівень володіння мовою вимагає від фахівців не 
просто знання та розуміння закономірностей  побудови форми іншомовного висловлю-
вання, але й  глибоке розуміння іншомовної  культури та реалій  [2, 52].

У вивченні іноземної  мови студенти виконують різноманітні види робіт з книжка-
ми зі спеціальності: вміти отримати необхідну інформацію, розуміти зміст, володіти 
діалогічним і володіти зв’язним монологічним мовленням на рівні і самостій но підго-
товленого, і непідготовленого висловлювання, перекладати або реферувати потрібний  
матеріал, розуміти мовлення в межах певної  спеціалізації .

Також студенти повинні мати навички усного і письмового перекладу з рідної  мови 
на іноземну і навпаки; стисло і точно висловлювати думки іноземною та рідною мова-
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ми; володіти знаннями про культуру краї ни, мовою якої  написано текст; користуватися 
словниками та довідковим матеріалом при перекладі.

Підручники, різноманітні наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали, комп’ютерні 
та технічні засоби, що використовуються в навчально-методичному комплексі, дозво-
ляють моделювати іншомовне середовище і стимулювати до спілкування іноземною 
мовою. Традицій ні навчальні матеріали підкріплюють електронними курсами або під-
ручниками, мультимедій ними навчальними програмами. Електронні підручники, прак-
тикуми, мультимедій ні навчальні програми можна використовувати не тільки для робо-
ти над мовним матеріалом, але й  для розвитку основних видів мовленнєвої  діяльності.

Професійно-орієнтоване навчання іноземній мові в немовних вузах вимагає ново-
го підходу до відбору змісту. Він повинен бути орієнтований на останні досягнення в 
тій чи іншій сфері людської діяльності, своєчасно відображати наукові досягнення в 
сферах, що безпосередньо зачіпають професійні інтереси студентів, надавати їм мож-
ливість для професійного зростання.

На думку Н. Д. Гальскова, у зміст навчання іноземної мови слід включати:
- сфери комунікативної діяльності, теми і ситуації, мовні дії і мовленнєвий матеріал, 

що враховують професійну спрямованість студентів;
- мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила 

його оформлення і навички оперування;
- комплекс спеціальних (мовних) умінь, що характеризують рівень практичного 

оволодіння іноземною мовою як засобом узагальнення, у тому числі в інтеркультурних 
ситуаціях;

- систему знань національно-культурних особливостей і реалій країни досліджува-
ної мови [3, 17].

Беручи до уваги викладене вище, можливо виділити наступні структурні елементи 
змістовного компонента моделі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови:

1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (мовлення, аудіювання, 
читання, письма) на основі загальної та професійної лексики. Кінцевою метою про-
фесійно-орієнтованого навчання діалогічної мови є розвиток уміння вести бесіду, ціле-
спрямовано обмінюватися інформацією професійного характеру з певної теми.

Метою професійно-орієнтованого навчання аудіювання є формування умінь сприй-
няття і розуміння висловлювання співрозмовника іноземною мовою, у процесі діалогу 
відповідно до певної реальної професійної ситуації.

Результатом навчання читання є формування умінь володіння всіма видами читання 
публікацій різних функціональних стилів і жанрів, у тому числі спеціальної літератури.

Підсумкової метою навчання письма є розвиток комунікативної компетенції, необ-
хідної для професійного письмового спілкування, що виявляється в уміннях рефера-
тивного викладу, а також перекладу професійно значущого тексту з іноземної мови на 
українську і з української на іноземну.

2. Мовні знання та навички, які включають в себе знання фонетичних явищ, гра-
матичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць, термінології, характерної 
для певної професії. Розглянуті знання та навички являють собою з- віконниці частина 
складних умінь – говоріння, аудіювання, читання, письма.

3. Навчальні вміння, раціональні прийоми розумової праці, забезпечують культуру 
засвоєння мови в навчальних умовах і культуру спілкування з її носіями.

Результат профільно-орієнтованого навчання іноземної мови представляється про-
фесійно-орієнтованою іншомовною компетенцією, включає в себе наступні її види: 
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інформаційно-тематична (предметний план); понятійна; концептуальна; мовна (вміння 
будувати зв’язне висловлювання в усній і письмовій формах для вираження своїх думок 
у процесі спілкування); соціолінгвістічна (знання традицій, звичаїв, способу життя). 
Зазначені види професійно-орієнтованої іноземної компетенції успішно реалізуються 
в системі міждисциплінарного навчання іноземної мови, що базується на соціально пе-
дагогічних, психологічних, дидактико-методичних та загальнометодичних принципах 
[5, 42].

Висновки. Термін «професійно-орієнтоване навчання» вживається для позначення 
процесу викладання іноземної мови в немовному вузі, орієнтованої на читання літера-
тури за фахом, вивчення професійної лексики і термінології, а останнім часом і на спіл-
кування у сфері професійної діяльності. Таким чином, під професійно-орієнтованим 
розуміють навчання, що базується на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної 
мови, продиктованих особливостями майбутньої професії або спеціальності.
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ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

У статті відображаються пошуки тих чи інших напрямів і підходів до удосконалення 
організації навчання у сучасній вищій школі. Вони зумовлюються потребами та особливостя-
ми суспільно-економічного розвитку. Модернізація процесу впровадження в систему навчан-
ня нових педагогічних технологій потребує нових підходів до організації навчання в системі 
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Лит. 8.

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку суспільства, коли держава будує 
соціально орієнтовану ринкову економіку, розвиває демократичні суспільні відноси-
ни, розширює свій духовний простір, інтегрується у європейську спільноту, зумовлю-
ють необхідність змін і в професійній освіті.

Кожна держава будує свою освітню парадигму, виходячи з конкретних історич-
них умов, а також соціально-економічних та культурних реалій у поєднанні з освіт-
ньою політикою, що здійснюється через заклади освіти. Освітню парадигму нашої 
держави можна розглядати крізь призму світового, європейського та національного 
аспектів. Даний взаємозв’язок, незважаючи на його умовність та спрощеність, на-
дає змогу побачити неможливість розвитку освіти в конкретній країні відокремлено 
від світового співтовариства, якщо мова йде про демократичне суспільство, у якому 
стоять завдання демократизації освіти. Такий багатоаспектний характер будь-якої 
національної освіти полягає, з одного боку, у збереженні доброго, міцного корін-
ня національної культури, а з іншого – в адекватному оновленні, спрямованому на 
підготовку особистості до життя в динамічному, взаємозалежному світі. Для сучас-
ної вищої школи України, яка переживає ґрунтовне реформування, це може знайти 
відображення в оновлених стандартах змісту освіти національного та загальноєв-
ропейського компонентів з урахуванням тенденції європейського і світового роз-
витку. Безумовно, для практичної реалізації стратегічного курсу України на євро-
пейську інтеграцію необхідно поширювати у суспільстві просвітницьку діяльність, 
створити відповідні освітні проекти і програми, розробити й запровадити нові схе-
ми навчання [5, 128]. Сучасна вища школа має сприяти розвиткові демократичної 
культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві 
компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети 
загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про 
спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватися до життя і на-
вчання у різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до 
захисту своїх прав і успішної комунікації.

Діяльність всієї вищої школи, викладачів, студентів усе більшою мірою починає 
залежати від їх інформованості і здатності ефективно використовувати наявну ін-
формацію у своїй майбутній діяльності. Лавиноподібний потік інформації охопив усі 
сфери життя людини, не даючи можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. 
Як результат – наступає інформаційна криза. Така загроза існує і для подальшого роз-
витку вищої школи, зокрема її навчально-виховного процесу тому, що на сьогодні іс-
нує тенденція переходу від навчання за класичними підручниками (відтиражованими) 
до електронних підручників.

Дискутуючи щодо вирішення проблеми інтенсифікації навчально-виховного про-
цесу у вищій школі, відмітимо, що одна з причин змін підходу до організації освіти 
полягає в тому, що стрімкий розвиток нових інформаційних технологій породив у 
всьому світі велику кількість програмних продуктів, орієнтованих на їх використання 
з освітньою метою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальною сьогодні провідна ідея 
активізації навчання – педагогічне стимулювання, психологічно пов’язуване з моти-
вацією навчання. Ці питання досліджувалися дидактами Ю. К. Бабанским, В. І. Бон-
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дарем, М. О. Даниловим, Б. П. Єсуповим. І. Я. Лернером, І. М. Дичківською, Д. Н. Бо-
гоявленським, Л. І. Божовичем, В. С. Лутай, С. Ф. Жуйковим, О. І. Шапран та ін.

М. О. Данилов розробив принципово іншу, гуманістичну за своєю суттю кон-
цепцію «правильного», «успішного», «плідного» навчання, засновану на суб’єктно-
суб’єктних відносинах, коли здійснюється активна діяльність педагога, зайнятого об-
думуванням, поясненням нових питань, виконанням вправ, розв’язанням задач тощо. 
Рушійною силою процесу, пружиною, що приводить у рух взаємно зв’язані сторони 
навчання, за М. О. Даниловим, є суперечність між навчальними і практичними за-
дачами, що висуваються у ході навчання, та наявним рівнем знань, умінь, розумового 
розвитку особи, яка набуває внутрішнього характеру, тобто стає суперечністю у сві-
домості того, хто навчається, його особи в цілому, усвідомлюється ним як трудність 
[4, 236].

Мета статті – розкрити шляхи інтенсифікації педагогічного процесу у вищому 
навчальному закладі з метою вдосконалення професійної підготовки студентів.

Виклад основного матеріалу. Нинішній етап становлення і реформування 
системи освіти відкриває реальні можливості реалізації завдань «Національної 
доктрини розвитку освіти», в якій пріорітетними напрямами державної політики 
щодо розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти, підвищення якості освіти , 
оновлення її змісту та форм організації навчального процесу. Сучасне інформацій-
не суспільство ставить перед навчальними закладами завдання виховати фахівців, 
здатних:

а) гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи не-
обхідні знання і застосовуючи їх на практиці;

б) самостійно критично мислити, уміти побачити проблеми, що виникають у ре-
альній діяльності, і шукати шляхи раціонального їх розв’язання, використовуючи су-
часні технології;

в) грамотно працювати з інформацією;
г) бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працю-

вати в колективі;
д) самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культур-

ного рівня.
Гнучкість в Критичність Інформаційна

Таким повинен бути фахівець майбутнього, але таким його можна «зробити» за-
вдяки інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі 
освіти. Ми розуміємо, що це ідеальна людина, до образу якої намагається наблизити-
ся багато фахівців. Тому завданням сучасних викладачів є, насамперед, завдяки роз-
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ширеним можливостям сучасних інформаційних технологій, дивитися у майбутнє, 
підготувати якнайбільше «ідеальних» студентів.

Зміст освіти складає систему знань, умінь, навичок творчої діяльності, світогляд-
них і поведінкових якостей особи, які зумовлені вимогами суспільства і на досягнення 
яких повинні бути спрямовані зусилля тих, хто навчає, та хто навчається. Актуальною 
метою навчання людини стає створення особистого потенціалу кожного, виховання 
його здатності до адекватної діяльності у майбутніх наочних та соціальних ситуаціях, 
а змістом – усе те, що забезпечує досягнення цієї мети. Успішність досягнення мети 
залежить не тільки від того, що засвоюється (зміст навчання), а й від того, як засво-
юється: індивідуально чи колективно, в авторитарних або гуманістичних умовах з 
опорою на увагу, сприйняття, пам’ять або на весь потенціал людини, за допомогою 
репродуктивних або активних форм.

Розвивальна роль процесу навчання полягає у «правильному», враховуючи рівень 
підготовки та розвитку кожного, визначенні ступеня і характеру труднощів, що спри-
яє розвитку розуму й етично-вольових сил особи.

Про все ще недостатню ефективність навчання говорить багато фактів. Далеко 
не повною мірою розв’язана проблема навчального перевантаження. Одночасно зі 
звільненням програм від ускладненого і другорядного матеріалу до них були внесені 
доповнення, пов’язані з новими технологіями виробництва, глобальними проблемами 
сучасності. Значить, треба шукати такі способи навчання, які б забезпечували за цей 
же час засвоєння зростаючого обсягу знань і умінь. Таким чином, необхідний актив-
ний пошук інтенсивних методів, форм і засобів навчання. 

Останніми роками посилився інтерес до теорії оптимізації освітніх процесів у 
зв’язку із широким застосуванням технологій в навчанні, а також значними фінансо-
вими витратами, необхідними для отримання високоякісної освіти [6, 35].

Узагальнення результатів наукових досліджень і досвіду творчих педагогів, нова-
торів дає підстави виділити такі основні чинники інтенсифікації навчання:

а)  підвищення цілеспрямованості професійного педагогічного навчання;
б) посилення мотивації;
в) збільшення інформативної місткості змісту освіти;
г) застосування активних методів і форм навчання;
д) прискорення темпу навчальних дій;
е) розвиток навичок навчальної праці;
є)  використання комп’ютерів та інших нових інформаційних технологій.
Коротко охарактеризуємо їх:
а) підвищення цілеспрямованості професійного педагогічного навчання
Педагогічний процес починається з проектування його мети. Від того, наскільки 

конкретною вона буде залежить інтенсивність навчальної діяльності студентів. Не-
достатня напруженість мети розхолоджує викладача і студентів, робить навчання 
несистемним. Правильно поставлена мета має визначальне значення в організації 
успішної діяльності. Мета як закон визначає спосіб і характер дій людини. Усві-
домленість мети – необхідна умова її досягнення. Досягнення складної мети має 
великий вплив на студентів; спрощені задачі не розвивають людину належною мі-
рою. Усе це добре від омо, але водночас недостатньо враховується на практиці під 
час навчання.

Інтенсифікація навчання передбачає, що його мета повинна відповідати таким ви-
могам:
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1. Вони повинні бути достатньо напруженими, орієнтованими на максимум мож-
ливостей студентів і тим самим викликати високу активність.

2. Одночасно мета повинна бути принципово досяжною. Нереальна, явно завище-
на мета призводить до самоусунення від розв’язання поставлених задач.

3. Мета навчання повинна усвідомлюватися тими, хто вчиться; інакше вона не 
стає керівництвом до дії.

4. Мета повинна бути конкретною, що враховує реальні навчальні можливості да-
ного колективу в зоні його найближчого розвитку.

5. Мета повинна бути пластичною, змінюватися зі змінами умов, можливостей для 
їх досягнення.

б) посилення мотивації навчання
Інтенсивність навчальної діяльності істотною мірою залежить від мотивів навчан-

ня студентів. Посилення навчальної мотивації треба розглядати як важливий спосіб 
підвищення ефективності навчання.

Психологи встановили, що сильний мотив істотно впливає на мету діяльності, при 
цьому відбувається явище зсуву мотиву на мету. Звідси витікає, що потрібна глибока 
мотивація навчання, стійкі пізнавальні інтереси, відповідальність студентів за успіхи 
у навчанні. Настав час активно взятися за формування мотивації навчання на основі 
використання рекомендацій психологічної і педагогічної науки, досягнень передового 
досвіду.

Зацікавленість навчанням значно зростає, якщо викладач докладно розкриває 
практичну значущість теми, її зв’язок з актуальними проблемами сучасності.

Великі можливості збудження інтересу закладені у різноманітних педагогічних 
прийомах і формах навчання.

в) збільшення інформативної місткості змісту освітніх дисциплін
Для інтенсифікації навчання треба не тільки зробити більш напруженою мету і 

посилити мотивацію навчання. Певні зміни необхідно внести до змісту освіти.
У психолого-педагогічних дослідженнях останнім часом великого значення нада-

ється новим підходам до відбору і структуризації змісту основ наук з метою підви-
щення його продуктивності. Підсумовуючи сказане, можна стисло охарактеризувати 
основні напрями вдосконалення структури змісту освіти в умовах інтенсифікації на-
вчального процесу:

а) посилення спрямованості змісту на комплексне здійснення трьох основних 
функцій – освітньої, виховної і розвивальної;

б) підвищення інформативної місткості кожної навчальної дисципліни за рахунок 
максимального насичення змісту при збереженні його доступності;

в) подача матеріалу укрупненими блоками, посилення ролі узагальнення у про-
цесі вивчення матеріалу, проведення узагальнюючих занять;

г) підвищення значущості теорії у змісті освіти;
д) розширення застосування дедуктивного підходу там, де він виявляється осо-

бливо ефективним;
е) посилення наочних зв’язків;
ж) поліпшення відбору вправ з тим, щоб їх мінімумом розв’язувати більше на-

вчально-розвивальних задач;
з) застосування алгоритмічних вказівок у процесі навчання;
и) використання комп’ютерних пристроїв;
к) формування навчальних умінь і навиків;
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л) концентрація уваги на засвоєнні провідних понять, умінь і навиків, що виді-
ляються в оновлених навчальних програмах.

г) активізація процесу навчання
Серед способів інтенсифікації навчання особливе значення має застосування ме-

тодів, форм, засобів, прийомів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність, 
стимулюють навчання. Велику роль тут відіграють проблемно-пошукові методи: бе-
сіди, дискусії, дослідження, пізнавальні ігри, самостійна робота студентів, алгорит-
мізація тощо.

У практиці вищої освіти все ширше застосовуються методи проблемного навчан-
ня. Інтенсивна організація навчального процесу передбачає оперативний зворотний 
зв’язок, швидке отримання інформації від ефективності вживаних заходів і таке ж 
оперативне регулювання та корекцію навчання. Отже, необхідно значно поліпшити 
використання у навчальному процесі методів контролю і оцінки знань студентів.

Н еобхідний глибокий аналіз якості процесу навчання. Для цього важливо знати 
реальні навчальні можливості студентів, перспективи зростання, «зону найближчого 
розвитку» кожного з них.

Відповідність успішності реальним можливостям студентів свідчитиме про опти-
мальність досягнутих результатів.

д) вдосконалення форм навчання
Здійснення навчання вимагає знання і умілого використання різноманітних форм 

організації навчального процесу, їх постійного вдосконалення і модернізації (онов-
лення). 

У сучасній вищій школі застосовуються різноманітні форми навчання – лекції, се-
мінари, практикуми, факультативні заняття, екскурсії, семінари, співбесіди, консуль-
тації, конференції, домашні завдання.

Усе різноманіття організаційних форм навчання з погляду реалізації ними мети 
освіти і систематичності їх використання ділять на основні, додаткові і допоміжні.

е) використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі
Однією з умов реформування вищої освіти є розробка та упровадження сучасних 

технологій навчання студентів і технологій управління навчально-виховним проце-
сом.

Нові комп’ютерні технології значно розширюють діапазон освітніх можливостей, 
які здатні докорінно змінити не тільки організацію навчального процесу, а й систему 
освіти загалом.

Важливою умовою переходу сучасної вищої школи до нового рівня освіти на 
основі інформаційних технологій є інформатизація, що передовсім повинна сприяти 
розв’язанню педагогічних проблем. Інформаційні технології ефективні лише в по-
єднанні з відповідними педагогічними технологіями: якщо викладач мислить колиш-
німи категоріями, то використовування технічних засобів не міняє ні суті освітнього 
процесу, ні традиційного репродуктивного методу подачі матеріалу.

Інформатизація дає змогу перейти до педагогіки співпраці, коли викладач і сту-
дент, маючи однаковий доступ до інформаційних ресурсів, стають партнерами при 
провідній ролі викладача.

Із впровадженням у навчальний процес комп’ютерів з’являється унікальна мож-
ливість для розв’язання задач нового типу, операцій. Йдеться про задачі, у яких з 
низки можливих варіантів вибирається один, найраціональніший з певної точки зору. 
Це можуть бути задачі: на вибір найекономічнішого рішення; на оптимальні варіанти 
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перевезень вантажів; на вибір оптимальних варіантів залізничних та інших трас і т.д. 
Причому комп’ютер дає змогу графічно, а не тільки математично знаходити опти-
мальний розв’язок.

У сучасній вищій школі метою створення інформаційного освітнього середови-
ща є:

- інтенсифікація усіх напрямів навчально-виховного процесу, підвищення якості 
освіти;

- розвиток творчого потенціалу студента, формування його інформаційної куль-
тури;

- підвищення ефективності управлінської діяльності;
- підвищення комп’ютерної грамотності та інформаційної культури студентів і ви-

кладачів;
- підвищення ефективності роботи комп’ютерного класу. 
Оскільки все сказане вище показує, що розробка означеної проблеми в нашій 

країні почалася не так давно, то і серйозних досліджень у вітчизняній психолого-
педагогічній літературі не так багато, а зарубіжні дослідження, на жаль, мало-
доступні.

Висновки. Завершуючи характеристику основних чинників інтенсифікації на-
вчання, підкреслимо, що всі вони повинні застосовуватися у взаємозв’язку.

Не можна розраховувати, що тільки окремими з них можна розв’язати проблему 
інтенсифікації. Неприпустимо виводити той або інший чинник в абсолют; треба шу-
кати в кожному випадку оптимальні поєднання чинників для конкретних умов сту-
дентської групи, специфіки предмету і можливостей викладача. Тільки такий підхід 
може принести дійсні успіхи в підвищенні ефективності та якості навчання студентів 
у сучасній вищій школі.

Сучасна професійна освіта потребує інноваційної підготовки студентів до 
розв’язання майбутніх виробничих завдань, навчання взаємодії у колективі, застосу-
вання нових технологій при підготовці до вироблених професійних умінь, пришвид-
шення модернізації всієї системи вищої освіти.
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ВПЛИВ ШКОЛИ І СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ОСНОВ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

У статті розглянуто проблему формування основ здорового способу життя молодших шко-
лярів. Підкреслено, що збереження і відновлення здоров’я дітей молодшого шкільного віку є над-
звичайно важливою справою, оскільки в умовах сьогодення ця проблема торкається багатьох 
інституцій, а найголовніше – школи та сім’ї. З’ясовано, що педагогічний процес з формування 
ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей молодшого шкільного віку передбачає розкрит-
тя істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом 
життя, рівнем знань про здоров’я тощо. Пріоритети в загальній системі роботи мають на-
лежати навчально-виховній діяльності закладів освіти, а також сім’ї, яка є початком усього 
для дитини, середовищем, де формуються навички, звички, поведінка, перші стійкі враження про 
навколишній світ.
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IMPACT OF SCHOOL AND FAMILY ON FORMATION OF THE 
BASES OF HEALTHY LIFESTYLE OF JUNIOR STUDENTS

In this article deals with the problem of forming the foundations of a healthy lifestyle of children in 
primary school. It was emphasized that maintaining and restoring the health of children of primary school 
age are extremely important, because in today’s conditions, this problem affects many institutions, and 
most importantly - schools and families. It was found that the pedagogical process of formation of value 
attitude to their own health in primary school involves the disclosure of signifi cant relationships and 
dependencies that exist between the state of health and their way of life, level of knowledge about health, 
etc. Priorities in the overall work should be given to educational activities of educational institutions 
and the family, which is the beginning of everything for the child, the environment where skills, habits, 
behavior, the fi rst lasting impression of the world emerge.
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В статье рассмотрена проблема формирования основ здорового образа жизни младших 
школьников. Подчеркнуто, что сохранение и восстановление здоровья детей младшего школьно-
го возраста является исключительно важным, поскольку в современных условиях эта проблема 
касается многих институций, самые главные из которых – школа и семья. Определено, что педа-
гогический процесс по формированию ценностного отношения к собственному здоровью у детей 
младшего школьного возраста усматривает раскрытие существенных взаимосвязей, существу-
ющих между состоянием здоровья ребенка и способом его жизни, уровнем знаний о   сохранении 
здоровья и т.д. Приоритеты главным образом должны пренадлежать учебно-воспитательной 
работе образовательных учреждений, а также семье, которая является для ребенка началом 
всего, средой обитания, где формируются навыки, привычки, поведение, первые стойкие впечат-
ления об окружающем мире.

Ключевые слова: младший школьник, здоровый образ жизни, здоровьесохранение, физическое 
развитие. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення система шкільного навчання вимагає 
відповіді на безліч запитань, що виникають у лікарів, педагогів та батьків дітей різно-
го віку. Можна багато говорити про ефективність і корисність освітнього процесу, але 
важко ігнорувати той факт, що більшість дітей закінчують школу з різноманітними за-
хворюваннями, які формуються у період їхнього навчання. За даними статистики [5], 
збільшується кількість учнів першого класу, які мають відхилення за станом здоров’я 
(тобто на початку навчання у школі), а в подальші шкільні роки спостерігається тенден-
ція до зростання кількості дітей, що мають декілька різних захворювань, або проблеми 
зі здоров’ям.

Фахівці занепокоєні, що інтенсивно зростає кількість дітей з нервово-психічними 
розладами [7, 13]. Значно зросла кількість учнів, які за станом здоров’я звільнені від 
уроків фізичної культури, або навчаються цього предмету у спеціальних медичних гру-
пах [5]. Серед чинників, які негативно впливають на стан здоров’я школярів можна 
назвати збільшення та інтенсифікацію навчального навантаження, недостатню рухо-
ву активність, порушення режиму харчування, відпочинку, раннє паління, вживання 
спиртних напоїв, тобто недотримання здорового способу життя (ЗСЖ) тощо. 

Здоровий спосіб життя – це об’єктивна потреба сучасного суспільного життя, що є 
показником культури та соціальної політики суспільства [12, 12]. З позиції психолого-
педагогічного напряму здоровий спосіб життя – це спосіб життя людини, метою якого є 
формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Дослідженнями В. Язловецького встановлено, що дотримуються ЗСЖ лише 27 % 
дітей і підлітків. У 25 % учнів спосіб життя достатньо здоровий, але за умови корек-
ції окремих звичок його можна значно поліпшити. У 55 % учнів спосіб життя є не-
правильний, який потребує зміни звичок і негайних дій для впорядкування способу 
життя [13, 38].

Сучасна система освіти значної увага надає проблемі збереження та зміцнення 
здоров’я учнівської молоді. Насамперед вона реалізується через впровадження у шкіль-
ну практику навчальних предметів [8; 9; 10; 11], різних профілактичних програм з фор-
мування основ здорового способу життя, головною метою яких є розуміння дітьми важ-
ливості збереження власного здоров’я.

Ця парадигма сучасної освіти яскраво відображена в державних документах, а саме: 
Законах України «Про загальну cередню освіту» «Про охорону дитинства», Держав-
ному стандарті початкової загальної освіти, Державній програмі «Здорова дитина», 
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Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» та ін. Зо-
крема, у Державному стандарті початкової загальної освіти одним із основних завдань 
на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, 
формування ціннісного ставлення до природи, культури, людей і самого себе [3]. 

Аналіз досліджень. У наукових дослідженнях відомих українських вчених розкри-
ті питання психолого-педагогічних аспектів виховання здорового способу життя (І. Бех, 
Т. Бойченко, О. Гнатюк, В. Горащук, М. Кобринський, Т. Круцевич. В. Оржеховська, 
І. Поташнюк, С. Свириденко, М. Солопчук; Л. Сущенко та ін.).

Формування здорового способу життя засобами фізичного виховання в умовах 
шкільного навчання досліджували В. Ареф’єв, О. Артюшенко, О. Вацеба, Г. Власюк, 
Л. Волков, М. Герцик, В. Горащук, В.Дробинський, О. Дубогай, С. Закопайло, М. Зу-
балій, О. Куц, Н. Москаленко, В. Новосельський, І.Петренко, Р. Раєвський, А. Риб-
ковський, О. Скоробагатов, С. Сичов, Є. Столітенко, А. Турчак, Є.Франків, Б. Шиян, 
О. Шиян, П. Щербак та інші. 

Актуальність фізкультурно-оздоровчої роботи висвітлена у працях О.Бичук, О. Ва-
цеби, М. Герцика, К. Жукотинського, О. Леонова, Д. Солопчук, Б. Ашмаріна, В. Бальсе-
вача, Л. Матвеєва, Л. Волкова, Г. Сальнікова, A. Суслова, А. Тер-Ованесяна та ін. 

Провідні педагоги-науковці України (О. Вишневський, Н. Волкова, М. Євтух, 
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) наголошують на необхідності докорінної пере-
будови організації фізичного виховання школярів. Так, на думку професора О. Вишнев-
ського, слід кардинально змінити власні погляди на фізкультуру, фізичний стан, красу 
людського тіла, не сприймати їх як щось другорядне. Учитель власним прикладом по-
винен демонструвати важливість фізкультури, здорового способу життя. (Це повною 
мірою стосується також і батьків). Педагог вважає, що слід відмовитися від традицій-
них форм і режиму діяльності на уроці, коли діти увесь час сидять майже нерухомо, 
а вчитель «навіює» їм знання. Шкідливе для здоров’я сидіння за партою без руху не 
сприяє інтенсивності праці. Скорочення інформативного навчання, повний перегляд 
концепцій і методики фізкультурної роботи в школі має працювати на здоров’я, вихо-
вання і задоволення фізіологічних потреб дитини [2, 224].

Науковці стверджують, що у вихованні дитини школа і сім’я відіграють вирішальну 
роль у формуванні знань з основ здорового способу життя та переходу їх у стійкі пере-
конання, вироблення навичок і вмінь. Тому збереження здоров’я дітей розглядається як 
справа державної ваги, як спільне завдання суспільства, школи, родини і самої дитини, 
бо «здобути і зберегти здоров’я може лише сама людина» – твердив один із засновників 
руху за здоровий спосіб життя, академік М. Амосов [1, 22 ]. 

Мета статті полягає у розкритті сутності, змісту, шляхів реалізації педагогічних 
завдань, що забезпечують ефективність діяльності школи і сім’ї у формуванні основ 
здорового способу життя молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. Одне з головних завдань сучасної школи, й перш за 
все, її основної ланки – початкової, – створити сприятливі умови для правильного фізич-
ного розвитку дитячого організму з активним використанням здоров’язбережувальних 
технологій; покращувати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров’я 
школярів, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину 
за її індивідуальною природною програмою [3].

 Фізичний розвиток дитини, особливо молодшого шкільного віку, важлива функ-
ція будь-якого навчального закладу. Сьогодні йдеться мова не про фізичну культуру, як 
таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фі-
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зичних якостей молодших школярів, знання свого тіла, його функцій, призначення його 
основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися 
в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. 

Наразі найважливішим завданням вітчизняної освітньої системи є підготовка свідо-
мих й активних громадян, які добре розуміють свої громадянські права та свободи, мо-
жуть брати на себе суспільну відповідальність, готові до розв’язання проблем, із якими 
вони стикаються вже зараз, і тих, які ще постануть після закінчення школи. Питання 
здоров’язбереження має бут  и, з нашого погляду, першочерговим. Особливо, коли йдеть-
ся про учнів молодшого шкільного віку. 

Працюючи над дослідженням, ми провели опитування з учнями початкових класів 
загальноосвітньої школи I – III ст. № 17, м. Дрогобича (яка за чисельністю школярів є 
найбільшою). До опитування були залучені учні 1 – 4-х класів (378 осіб). Анкети для 
учнів 2 – 4-х класів (усне опитування з учнями 1-х класів) містили запитання, які стосу-
вались проблеми формування основ здорового способу життя.

Опрацювавши результати, ми дійшли висновку, що 78% дітей не дотримуються 
режиму дня, санітарно-гігієнічних норм, ведуть малорухомий спосіб життя, дозвілля 
проводять, сидячи за комп’ютером або телевізором. (У цьому вбачаємо прогалини сі-
мейного виховання). Багато часу відводять на виконання домашніх завдань ( до трьох 
– чотирьох годин щодня). Крім того, молодший школяр опановує до 12 –ти навчальних 
предметів, його «робочий день» триває 20 – 25 (подекуди 30!) годин щоденно. Майже 
усі опитані учні доволі часто потерпають від психоемоційного напруження, яке вони 
дістають від словесного (у школі) або фізичного (вдома) покарання, є свідками чвар між 
батьками. Значна частина хлопчиків (33%) пробували курити. 

Серед уроків, які подобаються дітям, називають фізичну культуру, малювання, тру-
дове навчання, образотворче мистецтво, музику, уроки з основ здоров’я. Тобто ті пред-
мети, які не потребують значного інтелектуального навантаження. 

Отож, можна зробити висновок, що за такої організації діяльності учня початкових 
класів не можна розраховувати на нормальний стан його здоров’я. Освітня галузь, сво-
єю чергою, запроваджує відповідні програми з реалізації завдань здорового способу 
життя учнівською молоддю, і, найголовніше – молодшими школярами.

Державним стандартом загальної початкової освіти передбачено нову інтегровану 
освітню галузь «Здоров’я і фізична культура». Відповідно до «Типового навчального 
плану початкової школи» цю освітню галузь введено до складу інваріантної частини. 
Зазначена галузь у початкових класах реалізується на предметному рівні: «Фізична 
культура « і «Основи здоров’я». 

Зазначена мета у процесі навчання основ здоров’я передбачає розв’язання таких 
конкретних питань:

- формування уявлення про те, що здоров’я розглядається як єдине ціле, а його скла-
довими є фізична, соціальна, психічна і духовна функції;

- формування уявлення і поняття про взаємозв’язки людського організму з природ-
ним та соціальним оточенням;

- формування знань, вмінь та навичок безпечної поведінки вдома, у школі, на вули-
ці, в громадських місцях;

- розвиток активної мотивації щодо збереження і зміцнення здоров’я, самовдоско-
налення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

- розвиток умінь протистояти негативному впливу оточення;
- виховання потреби здорового способу життя як важливої життєвої цінності [8, 6]. 
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Відповідальність за дітей має лежати, перш за все, в основі виховного процесу 
сім’ї. Адже здоровий спосіб життя для дітей молодшого шкільного віку визначається 
такими параметрами: дотриманням режиму дня; належним оволодінням культурно-
гігієнічних навичок; раціональним харчуванням та культурою споживання їжі; до-
триманням рухового і повітряного режимів; режимом активної діяльності та відпо-
чинку; профілактичними заходами щодо збереження здоров’я; духовним розвитком і 
гармонійними стосунками з довкіллям і з самим собою; душевним комфортом і пси-
хологічною рівновагою. 

Вплив сімейного виховання на дитину завжди є конкретно-індивідуальним – це 
одна з найбільших переваг виховання в родині. Ані школа, ані суспільство не зможуть 
гарантувати дитині такого індивідуального підходу, що дають методи виховання в сім’ї. 
Дитині необхідні розумні правила і обмеження, які поступово з’являються в їхньому 
житті. Саме батьки закладають основи життєвої компетентності своєї дитини, допо-
магають опановувати складну науку життя. 

Той педагогічний потенціал, який має родина, повинна задіяти у своїй спільній ді-
яльності і сім’я, і школа. Своєю чергою, арсенал прийомів і методів вивчення виховного 
потенціалу сімей потрібно вибирати виходячи з конкретних умов, що допомагає вияви-
ти проблемні помилки сімейного виховання щодо формування здорового способу жит-
тя учнів, дати індивідуальні кваліфіковані поради батькам. Вивчення сім’ї передбачає 
глибокий і всебічний аналіз позитивних і негативних особливостей.

Одним з головних шляхів підвищення взаємодії навчального закладу і сім’ї є вико-
ристання нетрадиційних форм і засобів роботи з батьками щодо формування здорового 
способу життя учнів молодшого шкільного віку. Серед них – функціонування консуль-
тативних пунктів з проблеми валеологічного виховання, конференції батьків з обміну 
досвідом щодо організації раціонального дозвілля дітей, рухового режиму, оптималь-
ного харчування, семінарів-практикумів з відродження національних традицій, залу-
чення батьків до спільного проведення спортивних змагань, свят, допомога батьків в 
облаштуванні спортивних та дозвільних майданчиків при школі, заходи оздоровчого 
та естетичного спрямування. Але найголовніше – батьки мають бути для своєї дитини 
прикладом в усьому.

Висновки: Здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль 
життя, адекватна поведінка у різноманітних ситуаціях. Ефективність формування здо-
рового способу досягається в результаті цілісного (інтегративного) підходу, що визна-
чається вихованням у школярів, їхніх батьків і педагогів аксіологічного підходу, спря-
мованого на опанування пріоритетних цінностей, пов’язаних не тільки зі збереженням 
життя і зміцненням здоров’я, але й необхідністю повсякденного дотримання певних 
норм буття усіма cуб’єктами навчально-виховного процесу. 
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У статті розкривається науково-дослідницька робота кафедри упродовж усіх років її існу-
вання. Розглянуто зміст, визначено основні форми організації НДР викладачів і студентів. Ви-
світлено роботу професорсько-викладацького складу над кафедральними темами, а також наве-
дено підтеми індивідуальної роботи викладачів, як важливої ланки науково-дослідницької роботи. 
Показано роль наукового семінару, проаналізовано його тематику. Розкрито значення наукових 
записок та монографій, видрукуваних на кафедрі. Обґрунтовано здобутки і перспективи науково-
дослідницької діяльності викладачів і студентів від часу заснування кафедри.
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образования)

В статье раскрывается научно-исследовательская работа кафедры в продолжение 
всех лет ее существования. Рассмотрены содержание, определены формы организации 
НДР преподавателей и студентов. Освещена работа профессорско-преподавательского 
состава над кафедральными темами, а также приведены примеры подтем индивидуальной 
работы преподавателей, как основного звена научно-исследовательськой работы. Показано 
значение научного семинара, проанализировано его тематику, раскрыто значение научных 
записей и монографий, напечатанных кафедрой. Обоснованы приобретения и перспективы 
научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов со времени создания 
кафедры.

Ключевые слова: кафедра, научно-исследовательская работа, педагог-исследователь, инфор-
мация, семинар, преподаватель, студент.

Лит. 11.

Постановка проблеми. Кафедрі педагогіки та методики початкової освіти – 35 ро-
ків. В умовах входження України в Європейський освітній простір і реформування сис-
теми освіти в Україні зростають вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців, 
у тому числі й учительських кадрів. Кафедра у ВНЗ – основний навчально-виховний і 
науковий осередок, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів, організацію науко-
во-дослідницької роботи викладачів і студентів.

У педагогічному словнику за редакцією С. Гончаренка визначено етимологію і 
функціональну діяльність кафедри. «Термін «кафедра» – грецького походження, що 
означає сидіння, стілець… [3, 158]. Кафедра у вищих навчальних закладах – основна 
навчально-виховна група, що здійснює навчальну, методичну і науково-дослідну робо-
ту з однієї або кількох пов’язаних між собою наукових спеціальностей, а також підго-
товку й підвищення кваліфікації кадрів» [3, 158]. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено: «Кафедра – базовий структурний 
підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що прово-
дять навчально-виховну і методичну діяльність в одній або кількох споріднених спеці-
альностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослід-
ну та науково-технічну діяльність за певним напрямом» [4].
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Вагоме місце посідає науково-дослідницька діяльність на кафедрі, без якої немож-
ливо здійснювати підготовку спеціалістів сучасного типу, які ще у вищому навчальному 
закладі мають оволодіти не тільки спеціальністю, а й методами та прийомами наукового 
дослідження.

Інформаційна епоха сьогодення визначає умови розвитку науки нового типу, коли 
посилюється її соціальне значення, створюються оптимальні умови для органічного 
поєднання педагогічних технологій і видів духовної діяльності, які розкривають нові 
перспективи у розбудові початкової освіти. Відтак, актуалізується проблема якості 
освіти, яка утверджується як головний критерій порівняння ефективності життєздат-
ності не тільки освітніх, але й соціальних систем. З цього приводу актуальні слова 
О. Семеног: «Доцільно трансформована в навчально-виховний процес та педагогіч-
ну практику науково-дослідницька робота сприяє формуванню сучасного педагога-
дослідника, який володіє високою професійною мобільністю, сучасним змістом на-
вчально-виховного процесу та сучасними засобами розв’язання педагогічних завдань, 
творчо мислить, орієнтується у стрімкому потоці наукової інформації, розуміється в 
нових педагогічних технологіях, вміє застосовувати інтерактивні засоби навчання» 
[10].

Аналіз останніх публікацій. Проблеми наукової роботи розглядаються в працях 
таких учених, як І. Бех, А. Богуш, І. Зязюн, А. Кузьмінського [1; 2; 5; 7]. У підручнику 
«Педагогіка вищої школи» А. Кузьмінського та навчальному посібнику В. Ортинського 
розкривається проблема наукової роботи студентів [7; 8]. Вагоме значення науково-до-
слідницькій роботі надавала дослідниця С. Сисоєва [11].  Проблему студентської науко-
во-дослідницької роботи висвітлювали А. Дем’яненко, І. Зязюн, Д. Луцик, В. Майборо-
да, О. Микитюк, 3. Митяй, О. Семеног та ін.

Мета статті, висвітлити науково-дослідницьку діяльність професорсько-викла-
дацького складу кафедри протягом її становлення та розвитку як провідного осередку 
освіти, навчання та наукової діяльності в педагогічному університеті. 

Виклад основного матеріалу. Кафедра педагогіки та методики початкового на-
вчання (сьогодні кафедра педагогіки та методики початкової освіти) була заснована у 
вересні 1980 року. З часу її існування нагромаджений вагомий досвід з організації нау-
ково-дослідницької роботи викладачів. Члени кафедри успішно здійснюють навчально-
виховний процес, реалізуючи Державні стандарти освіти, а також активно працюють у 
галузі наукових досліджень. 

Сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор М. Пантюк. На-
уковий потенціал кафедри становить 77 %. Тільки за останні роки захищено сім кан-
дидатських дисертацій (Т. Надім’янова, Л. Скалич, Л. Стахів, С. Ілляш, І. Садова, 
Л. Колток та Н. Калита). Характерно, що майже всі кандидати наук – випускники 
нашого факультету.

Науково-дослідницька діяльність здійснюється на основі «Положення про наукову 
діяльність працівників кафедри», де відзначається, що головною метою діяльності є 
апробація й упровадження варіативного змісту освіти, вивчення ефективності інварі-
антної складової, розробка та перевірка на практиці інструментарію нового покоління.

Оновлення змісту та використання різноманітних форм організації дисциплін ка-
федри у процесі дослідницької роботи спрямовується на впровадження інноваційних 
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

За час існування кафедри педагогіки та методики початкової освіти на факультеті 
початкової та мистецької освіти науково-дослідницька робота здійснюється широко й 
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багатоаспектно. Це: робота наукового семінару; виконання кафедральних тем; робота 
наукових гуртків та проблемних груп.

Зупинимося детальніше на цих аспектах. 
Протягом багатьох років при кафедрі існує науковий семінар, тематика якого є акту-

альною й передбачає вирішення проблеми підготовки студентів як майбутніх учителів 
до роботи в початковій школі через зміст, форми, методи та засоби навчання. Зокрема, 
«Форми науково-дослідницької роботи на кафедрі» (1992); «Підготовка студентів до 
науково-дослідницької роботи» (1996); «Підготовка майбутніх учителів до використан-
ня інноваційних технологій» (2004); «Організація та проведення самостійної роботи з 
учнями та студентами» (2010); «Впровадження колективних та особистісно-орієнтова-
них технологій у навчальний процес вищої школи» (2014).

Важливою складовою роботи кафедри є наукова діяльність, яка визначається темою 
кафедрального дослідження. Через кожних п’ять років науково-педагогічні працівники 
кафедри обирають загальну тему дослідження, яка включає індивідуальні підтеми кож-
ного науковця. 

Загальний науковий кафедральний напрям – підготовка майбутніх учителів до ро-
боти в початковій школі: зміст, форми, методи та засоби навчання. Під керівництвом 
проф. Д. Луцика професорсько-викладацький колектив кафедри від дня її заснування 
працював над актуальними для сьогодення кафедральними темами: «Пріоритети роз-
витку освіти в Україні в умовах її реформування»; «Наступність і перспективність на-
вчально-виховної роботи між дошкільними освітніми установами, сім’єю та школою в 
умовах реформування освіти в Україні»; «Педагогічна майстерність – важливе джерело 
підвищення якості освіти в умовах входження України в Європейський освітній про-
стір»; «Шляхи реалізації завдань інноваційних педагогічних технологій на рівні ЗОШ 
І ступеня»; «Теоретико-методологічні засади удосконалення системи підготовки сучас-
ного вчителя початкової школи»; «Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у 
початкових класах»; «Динаміка комплексної теоретичної і практичної підготовки вчи-
телів початкових класів відповідно професіограми і перманентної модернізації почат-
кової освіти».

Неабияке значення мають Наукові записки кафедри за редакцією професора Д. Лу-
цика, які почали виходити друком з 2004 року. Їхня тематика стосується реформування 
змісту освіти в початковій та вищій школах і використання педагогічних технологій 
у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів: «Шляхи реалізації завдань 
інноваційних педагогічних технологій на рівні ЗОШ І ступеня»; «Теоретико-методоло-
гічні засади удосконалення системи підготовки сучасного вчителя початкової школи» 
та інші. 

З 2012 року кафедра розпочала роботу над колективними монографіями, присвя-
ченими проблемі формування готовності майбутніх учителів початкових класів до на-
уково-дослідницької роботи: «Формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя» (2012); «Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку 
особистості» (2012); «Освітні технології у процесі підготовки вчителя початкових кла-
сів» (2013); «Сучасні проблеми та тенденції розвитку дидактики» (2014).

Сьогодні науковці кафедри працюють над перспективними проблемами у межах 
загальноосвітньої школи І ступеня. Це робота над створенням банку психолого-педа-
гогічних досліджень, електронного бібліотечного каталогу, банку даних педагогічної 
майстерності, електронної медіатеки, електронної тестотеки, створення інтернет-ауди-
торії, комп’ютерного класу тощо.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   293

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïàíòþê Ì., Çèìóëüä±íîâà À., Ñêàëè÷ Ë. Íàóêîâî-åêñïåðèìåíòàëüíà ðîáîòà...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кафедра активно співпрацює з спорідненими кафедрами вищих навчальних закла-
дів України: з відділом «Початкова освіта» Інституту педагогіки НАПН України, Тер-
нопільським національним університетом імені В. Гнатюка, Харківським національним 
університетом імені Г. Сковороди, Львівським національним університетом імені Івана 
Франка, Глухівським педагогічним університетом імені О. Довженка та ін.

Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та 
практиці викладання педагогічних дисциплін. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться 
в плани наукової та методичної роботи.

Як бачимо, науково-дослідницька робота професорсько-викладацького колективу 
кафедри проводиться згідно з потребами загальноосвітньої школи та факультету почат-
кової та мистецької освіти і з урахуванням наукових інтересів викладачів. Разом з тим, 
вважаємо, що сучасний учитель на відповідному рівні має бути дослідником чи експе-
риментатором, тому залучаємо до наукової роботи студентів. Так, при кафедрі працює 
4 студентських наукових гуртки та 4 проблемні групи.

Належна організація та проведення науково-дослідницької роботи майбутніх учи-
телів початкових класів – це безперервна система їхньої підготовки протягом усього 
періоду навчання в педагогічному університеті. Її метою є вивчення методології до-
слідницької роботи, формування звички критично сприймати дослідницький матеріал, 
закріплення вмінь і навичок самостійного проведення досліджень, підвищення рівня 
розумової активності студентів і становлення особистості. 

Система НДРС здійснюється за органічно поєднаними напрямами: науково-до-
слідницька робота студентів у навчальному процесі та їхня науково-дослідна робота 
у позанавчальний період, що в комплексі забезпечує підготовку спеціалістів-дослід-
ників.

 Професорсько-викладацький колектив кафедри плідно працює над створенням 
належних умов для формування і розвитку в студентів науково-дослідницьких умінь, 
залучення їх до активної самостійної наукової роботи. З цією метою на основі прове-
дення практичних занять із фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 
майбутні учителі початкових класів вчаться володіти методикою наукових досліджень, 
розвивають навички самостійної пошукової роботи, підвищують наукову активність, 
розумові здібності, вчать виявляти інтелектуальну ініціативу.

Формуванню в майбутніх учителів умінь розв’язувати науково-дослідницькі чи екс-
периментальні завдання за допомогою постановки проблемних і логічних задач сприяє 
курс «Основи науково-педагогічних досліджень». Студенти знайомляться з видами та 
методами педагогічних досліджень, вникають в сутність педагогічного експерименту. 

Разом з тим викладачі кафедри усвідомлюють, що ефективність навчально-виховної 
роботи не вимірюється поданням будь-якої інформації для студентів, а умінням само-
стійно здобувати знання, аналізувати свою власну діяльність, ставити перед собою ре-
альні завдання, реальну мету і досягати її.

Успішна самостійна робота студентів у значній мірі залежить від забезпечення їх на-
уковою і навчально-методичною літературою, тому викладачі кафедри розробили нові 
програми з педагогічних дисциплін, які закріплені за кафедрою із врахуванням Галузе-
вого стандарту вищої освіти і Державним стандартом загальної початкової освіти.

Кафедра виступила ініціатором у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціаль-
ності «Початкова освіта». Студентка п’ятого курсу Надія Янів виборола друге місце у 
цьому конкурсі (наукові керівники, доценти І. Садова та Л. Колток).
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Перспективи науково-експериментальної роботи кафедри передбачають участь за-
гальноосвітніх шкіл І ступеня відповідно до компонентів змісту освіти – компетент-
ність (здатність та уміння розв’язувати традиційні завдання), досвід творчої діяльності, 
досвід емоційно-оцінної діяльності, в межах трансформаційних змін в організації на-
вчальної діяльності учнів визначають оновлену освітню парадигму, рівнями реаліза-
ції якої є: загальнонавчальний рівень (відтворює світоглядні підходи до діяльності в 
соціокультурному середовищі); навчально-науковий рівень (передбачає висвітлення 
проблеми розв’язання суперечливостей між соціальною потребою в перетворювальній 
активності особистості та можливостями реалізації її творчого потенціалу); предметно 
орієнтований рівень (формування цілісної картини створення нового у подальшій на-
вчальній (професійний) діяльності). У такий спосіб система знань в учнів формується 
як певний комплекс провідних ідей, концепцій, парадигм, загальних теоретичних по-
нять, перспективних методик, що сприяє досягненню високого рівня їхніх предметних 
компетентностей.

Висновки. Науково-дослідницька робота професорсько-викладацького колективу 
кафедри здійснюється планово, організовано і спрямована на те, щоб кожен викладач 
міг ґенерувати нові ідеї, творчо мислити, використовувати в практичній роботі нові пе-
дагогічні технології, щоб умів опрацьовувати наукову інформацію і доводив її до розу-
му студентів, щоб був комунікабельним, умів працювати над розвитком інтелекту, мо-
ральних цінностей, духовного, наукового і культурного зростання майбутніх учителів.
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Лит. 3.

Постановка проблеми. Модернізація суспільства викликає необхідність реформу-
вання, нововведень в освіті, якісної підготовки учительських кадрів, зокрема й учи-
телів початкових класів. Професійна підготовка учителя залежить від багатьох склад-
ників: стандартизації, змісту, технологій навчання тощо. Головний сенс розробки та 
впровадження сучасних стандартів педагогічної освіти полягає у створенні умов для 
досягнення мети – підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів. Тому 
професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів залишається актуальною 
науковою і практичною проблемою.

Аналіз досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджу-
вати, що фундаментальні проблеми теорії педагогічної підготовки, діяльності учителя 
початкової школи досліджено у працях Н. Бібік, В. Боднаря, О. Савченко, Л. Хомич та 
ін. Зокрема, В. Боднар висвітлює психолого-педагогічні чинники формування особис-
тості майбутнього учителя у педагогічному ВНЗ [1]. Систему психолого-педагогічної 
підготовки учителя початкових класів розкрито у наукових розробках Л. Хомича [3]. 
Наукові дослідження з проблем початкової школи, проведені із учителями та ВНЗ, є 
висвітлені у науковій статті на тему «Інтерактивне навчання молодших школярів у кон-
тексті інтеграції науки і практики» (автори М. Пантюк, Л. Стахів) [2].

Мета статті – розкрити важливість організаційно-методичної роботи як важливий 
шлях до професійного зростання педагога. 

Виклад основного матеріалу. У вищому навчальному закладі кафедра є основним 
осередком, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів та здійснює навчальну, на-
укову, методичну, виховну та організаційну види діяльності. Детальніше зупинимося на 
організаційно-методичній роботі кафедри педагогіки та методики початкової освіти та 
її використанні у підготовці майбутніх учителів початкових класів.

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти створена у вересні 1980 року (на-
каз № 255 від 08.09.1980 р.) і називалася кафедра педагогіки і методики початкового на-



298   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

вчання. Фундаторами кафедри були Г. О. Арутюнова, А. С. Зимульдінова, М. М. Проць, 
Є. Р. Катинський, Л. Г. Латохіна, М. С. Кордиш, К. О. Яскевич, С. В. Курдидик, А. В. Фок, 
Н. П. Сергієнко. Від дня заснування до 2013 р. кафедру очолював кандидат педагогіч-
них наук, доцент, а згодом професор Дмитро Васильович Луцик. Стиль і методи роботи 
кафедри визначалися як результативністю учительської діяльності низки викладачів, 
так і творчим підходом до оптимального підбору форм та методів у здійсненні ефектив-
ності навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Відповідно до наказу № 102 від 26.06.1989 р. кафедру педагогіки і методики почат-
кового навчання перейменовано на кафедру методики гуманітарних дисциплін, у 2006 
р. (наказ № 376 від 31.08.2006 р.) в результаті реорганізації (поділу на дві кафедри) 
повернуто назву «педагогіки та методики початкового навчання», а з 2014 року згідно 
з наказом № 579 від 22.11.2013 р. її перейменовано на кафедру педагогіки та методики 
початкової освіти, яку очолює доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізова-
ної вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, головний редактор Міжвузівського 
збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні питання гуманітарних наук» Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член редколегії 
наукового збірника «Благодійність, філантропія та соціальна робота» Державної тех-
нічно-економічної вищої школи ім. кс. Бернарда Маркевіча в Ярославі Микола Павло-
вич Пантюк.

Викладацький колектив кафедри постійно удосконалював себе у сфері навчально-
виховного процесу, усвідомлюючи, що лише високий професійний і науково-методич-
ний рівень може забезпечити якісну підготовку студентів до майбутньої професійної 
діяльності. Зокрема, колектив щорічно оновлював зміст освіти, надаючи йому націо-
нального спрямування, гуманістичної та демократичної сутності. Питання підвищення 
наукового та методичного забезпечення навчально-виховного процесу завжди були в 
полі зору усіх викладачів кафедри. Цій меті підпорядковувалися методичні семінари 
для викладачів, відкриті лекції, семінарські та практичні заняття, самоосвіта, застосу-
вання найбільш прогресивних педагогічних технологій у процесі підготовки учитель-
ських кадрів. Викладачі практично відмовилися від інформаційно-репродуктивних ме-
тодів навчання, усвідомлюючи, що студент є суб’єктом, а не об’єктом навчально-вихов-
ного процесу. Проблемні, проблемно-пошукові, народно-педагогічні методи навчання 
ставали прерогативними у педагогічній діяльності викладачів.

Втілюючи ідеї державних освітніх документів, професорсько-викладацький склад 
постійно працював над проблемою реформування загальноосвітньої школи. З цією ме-
тою на засіданнях кафедри, під час проведення Круглих столів постійно розглядалися 
питання методичного забезпечення кафедри у площині реалізації навчальних програм, 
спецкурсів та спецсемінарів, підготовки студентів до виховної роботи в школі та роботи 
з батьками, громадськістю.

Вагомим доробком кафедри є написання підручників та навчально-методичних 
посібників: Буквар (автори Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак), Буквар для шкіл з поль-
ською мовою навчання (автор Д. Луцик), Польська мова для 2 класу (автор Д. Луцик) 
та навчальний посібник для учителів та учнів «Рідне слово в рідній школі. Інтегроване 
вивчення читання та української мови в 2 класі» (автори Д. В. Луцик, А. С. Зимульді-
нова, Г. О. Філь, О. Ф. Химин). Професором Д. В. Луциком видана також й низка таких 
навчально-методичних посібників, як «Загальна педагогіка», «Дидактика», «Теорія на-
ціонального виховання», «Школознавство», «Українська сім’я та її виховні функції», 
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«Літопис педагогічної думки в Україні». Зимульдінова А. С. є автором методичних по-
сібників з навчання грамоти для молодших школярів. Її зошити з друкованою основою 
щороку перевидаються та успішно функціонують у школах України. Нею розробле-
но і впроваджено в навчальний процес спецкурс «Підручникознавство», який забез-
печений більш, як 100 альтернативними навчальними підручниками та посібниками 
для початкової школи. За час існування кафедри методики гуманітарних дисциплін 
викладачі української мови видали такі навчально-методичні посібники та методичні 
рекомендації для студентів педагогічних спеціальностей, учителів та учнів початкових 
класів: «Збірник диктантів» (Д. В. Луцик, І. С. Голодненко, М. Ю. Федурко, Г.О. Філь), 
«Методичні рекомендації з курсу «Українська мова» (І. С. Голодненко, М. Ю. Федурко, 
Г. О. Філь), «Додатки до Букваря «Уроки читання періоду навчання грамоти» (Д. В. Лу-
цик, М. М. Проць, А. С. Савшак), «Система вправ з каліграфії» (А. С. Зимульдінова, 
М. М. Проць), «Щедрик», «Веснянка», «Абетка» (М. М. Проць).

 Варто зауважити, що кафедра постійно дбає про покращення методичного забез-
печення кафедри. На сучасному етапі існування кафедри професорсько-викладацький 
склад з метою здійснення ефективності проведення лекцій, практичних, семінарських 
та лабораторних занять, організації самостійної роботи студентів забезпечив навчаль-
но-методичними посібниками усі навчальні дисципліни. Є і підручники, за якими здій-
снюється навчально-виховний процес на факультеті, зокрема «Основи дефектології» 
(автор І. І. Садова), «Методика викладання природознавства (1 – 4 класи)» (автори 
Л. Г. Стахів, Л. Б. Колток).

Кафедра співпрацює з АПН України, зокрема академіком О. Я. Савченко, Н. І. При-
сяжнюк, А. П. Кочиною, Н. І. Листопад. У 1996 р. на факультеті кафедрою методики 
гуманітарних дисциплін було організовано цікаву зустріч з авторами підручників нової 
ґенерації – вчителями Яворівської СШ Львівської області С. С. Жовнір-Кострубою та 
Н. С. Жовнір-Іватьо, оскільки з-під їх пера вийшли такі нові читанки для учнів почат-
кових класів, як «Золоте джерельце», «Чарівний струмок», «Чиста криниця». У 1997 р. 
відбулася Презентація підручника з навчання грамоти першокласників «Буквар» авто-
рів Д. Луцика, М. Проць, А. Савшак. У номінації «Кращий підручник 1997 року» у 
Львівській області ця навчальна книга отримала призове місце. 

Сьогодні на кафедрі працює один доктор педагогічних наук, професор (М.П. Пан-
тюк); один кандидат філософських наук, доцент (І. М. Кутняк), п’ять кандидатів педаго-
гічних наук, доцентів (А. С. Зимульдінова, Л. Г. Стахів, Т. В. Надім’янова, Л. Б. Колток, 
Н. І. Калита); три кандидати психологічних наук, доценти (Л. Й. Скалич, І. І. Садова, 
С. Д. Ілляш), один доцент (Я. А. Дробчак); один старший викладач (Г. В. Шубак); один 
викладач (С. М. Плахова); два старші лаборанти (Н. М. Херович, Р. З. Даниляк). На су-
часному етапі, здійснюючи співпрацю із учительськими колективами шкіл Дрогобиць-
кого району та м. Дрогобич, Трускавець, Стрий, викладачами опубліковано низку на-
вчально-методичних посібників, які можуть добре прислужитися не лише студентам 
педагогічних спеціальностей, а й учителям початкових класів, вихователям дошкільних 
навчальних закладів, батькам, родинам.

Так, на допомогу учителям початкової школи опубліковані навчально-методичні по-
сібники із творчою групою учителів Дрогобицької СЗШ № 4. Це: «Педагогічні техно-
логії у початковій школі: робота з дитячою книгою (1 клас)», «Педагогічні технології у 
початковій школі: уроки розвитку зв’язного мовлення (2-4 класи)» (автори : Л. Г. Стахів 
та творча група учителів СЗШ № 4 м. Дрогобич). З метою забезпечення ефективності 
проведення свят на природничу тематику у початковій школі та здійснення ефективнос-
ті навчання природознавства молодших школярів видано навчально-методичний посіб-
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ник «Методика викладання природознавства: позакласна робота» (автор Л. Г. Стахів), 
«Педагогічні технології у початковій школі на прикладі уроків з природознавства (на 
допомогу учителям початкової школи)» (автори: Л. Б. Колток, Л. Г. Стахів). Загалом з 
2006 до 2015 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри опубліковано 2 під-
ручники з грифом МОН України; 60 навчально-методичних посібників, з них 9 з гри-
фом МОН України.

Кафедрою постійно здійснюється матеріально-шефська допомога школам шляхом 
передавання дидактичного наочного матеріалу з природознавства та трудового навчан-
ня, виготовленого студентами факультету на практичних і лабораторних заняттях з фа-
хових дисциплін. За цю ланку роботи сумлінно відповідають викладачі Дробчак Я. А., 
Л. Б. Колток, Шубак Г. В.

Детально аналізуючи історію кафедри, можна стверджувати, що викладачі кафедри 
методики гуманітарних дисциплін постійно підтримували творчі зв’язки з дошкіль-
ними установами, загальноосвітніми школами та закладами освіти, Львівським мето-
дичним інститутом освіти, обласним управлінням освіти Львівської області, а також 
кафедра часто організовувала виїзні засідання в міські загальноосвітні школи (мм. 
Дрогобич, Борислав, Самбір, Стрий), в сільські загальноосвітні школи Дрогобицького 
району. Кафедрою налагоджені зв’язки з Догімназійною спеціалізованою школою роз-
вивального навчання «Рідна школа» естетично-мистецького профілю при Стрийській 
гімназії ім. А. Шептицького. Така співпраця науковців та практиків була важливою за-
порукою ефективності навчально-виховного процесу як у ВНЗ, так і у початковій школі.

Зауважуємо, що з метою професійного зростання, обміну потрібною та цікавою 
інформацією з питань гуманізації, демократизації, модернізації початкової освіти, зо-
крема з проблем пошуків оптимальних шляхів підвищення якості навчально-виховного 
процесу в початковій школі, кафедра педагогіки та методики початкової освіти і далі 
традиційно підтримує тісні зв’язки із органами управління та закладами освіти м. Дро-
гобич і Дрогобицького району. Така спільна робота є одна з важливих форм здійснення 
інтеграції науки і практики, важливими напрямами роботи якої на сьогоднішній день є:

- вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду учителів у процесі 
підготовки студентів до професійної діяльності;

- скерування студентів-практикантів до кращих шкіл Львівського регіону;
- участь викладачів у роботі курсів підвищення кваліфікації учителів початкової 

школи;
- укладання навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для вчи-

телів початкової школи та спільно із учителями початкових класів;
- залучення викладачів до проведення спільних заходів школи педагогічної май-

стерності;
- надання методичної допомоги вчителям і студентам-заочникам щодо впрова-

дження нових педагогічних технологій до навчально-виховного процесу шкіл м. Дрого-
бич та Дрогобицького регіону;

- проведення виїзних засідань кафедри у закладах освіти.
Здійснення окреслених завдань відбувалося у процесі проведення низки виїзних 

засідань кафедри. Так, за останні роки таку цікаву форму спільної роботи із учителя-
ми та закладами освіти було проведено на базі Лішнянської СЗШ І-ІІІ ст. з порядком 
денним: «Реалізація принципу зв’язку навчання з вихованням у теорії і на практиці» 
(2009 р.); Модрицької СЗШ І-ІІ ст. з порядком денним «Шляхи гуманізації навчально-
виховного процесу» (2010 р.), Медвежанської СЗШ І-ІІ ст. з порядком денним «Про 
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впровадження особистісно зорієнтованого навчання в навчально-виховний процес 
початкової школи та проведення уроку за програмою «Майстер-клас» (2011); на базі 
методкабінету відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації («Про Державний 
стандарт загальної початкової освіти: шляхи його реалізації») (2012); на базі Дрого-
бицької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 з порядком денним: «Про 
Державний стандарт загальної початкової освіти: проблеми та шляхи його вирішен-
ня» (2013), на базі методкабінету відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації 
з порядком денним: «Шляхи впровадження інтерактивного навчання у початковій 
школі» (2014).

Зокрема, у 2009 р. кафедрою було здійснено виїзне засідання у музей Учительства 
та освіти, який функціонує на базі Лішнянської СЗШ І-ІІ ст. і доцентом Зимульдіновою 
було проведено фрагмент нетрадиційного заняття з навчальної дисципліни «Основи пе-
дагогічної майстерності» на тему «Шлях до педагогічної діяльності» зі студентами 4 
курсу факультету початкової освіти. У занятті, проведеному у формі екскурсії, активну 
участь взяв засновник та організатор цього музею Л.Д. Ліщинський. Присутні мали 
можливість ознайомитися із цікавим доробком, пов’язаним з діяльністю педагогів Дро-
гобиччини як далекого минулого, так і сьогодення.

30 вересня 2010 р. було організоване викладачем кафедри ІІІубак Г. В. виїзне за-
сідання у Модрицьку СЗШ І-ІІІ ст., де спільно з учителями цієї школи було проведено 
засідання Круглого столу на тему «Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу», 
приурочене 90-річниці від дня народження В. О. Сухомлинського. В обговорені актив-
ну участь взяли методист відділу освіти О. Б. Лужецька та голови методоб’єднань учи-
телів початкових класів Дрогобицького району, а учні школи уміло демонстрували свої 
таланти під час виховного заходу, приуроченому Дню народження педагога-гуманіста 
20 століття. 

28 квітня 2011 р. доцентами кафедри Л. Г. Стахів та Л. Б. Колток у Медвежанській 
СЗШ І-ІІ ст. з учнями 4 класу було проведено урок за програмою «Майстер-клас» на тему 
«Релігійні та народні свята в Україні навесні». Високу оцінку проведення такого заходу 
дали завідувач кафедри Д. В. Луцик, викладачі А. С. Зимульдінова, Т. В. Надім’янова, 
Я. А. Дробчак. Викладачами було ухвалено максимально використовувати принципи, 
методи та методичні прийоми особистісно-зорієнтованого навчання у навчально-вихов-
ному процесі ВНЗ та залучати вчителів до підготовки статей для кафедрального збірни-
ка «Наукові записки» з проблем інтерактивного навчання учнів 1-4 класів.

Також 20 листопада 2013 р. під девізом «Справжнє навчання не там, де педагог з 
вершин спускається на землю, а там, де він піднімається до тонких істин світу дитин-
ства» на базі Дрогобицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 відбувся семінар 
голів методичних об’єднань учителів початкових класів на тему «Застосування інно-
ваційних технологій на уроках в початкових класах в умовах запровадження нового 
Державного стандарту». В цей день учительським колективом школи на чолі із його 
директором та спільно із міським методичним кабінетом Дрогобицької міської ради 
було глибоко продумано усі етапи проведення цього заходу. Учасники семінару мали 
можливість побачити цікаве поєднання форм та методів навчання на проведеному 
фрагменті бінарного уроку з природознавства та англійської мови у 3-А класі на тему 
«Нежива природа. Охорона природи» (учителі: Г. Й. Нечистяк, І. Т. Міраї), уроці чи-
тання у 4-В класі на тему «Усна народна творчість», проведеному у формі проекту 
учителькою Т. М. Матківською. Під девізом «Важка праця – солодкі знання» був про-
ведений фрагмент уроку «Закріплення знань, умінь і навичок» у 3-А класі з математи-
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ки учителькою Г. Д. Шакалець (тема «Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування 
задач, рівнянь»).

Звертаємо увагу, що у процесі проведення цього семінару важливе місце займало 
засідання «Круглий стіл» на тему «Державний стандарт початкової освіти – проблеми 
та шляхи вирішення» за участю як професорсько-викладацького складу кафедри, так і 
голів методичних об’єднань учителів початкових класів міст Дрогобича та Стебника, 
вихователів дошкільних навчальних закладів. У процесі обговорення на проблемах, по-
роджених Держстандартом, звертали увагу методист відділу освіти виконавчих орга-
нів Дрогобицької міської ради Г. М. Дятко. У виступі прозвучали наболілі проблеми, з 
якими стикнулися учителі початкових класів, зокрема: інформативна перенасиченість 
підручників відповідно до перевантажених термінами і поняттями програм, які діти 6-9 
річного віку фізіологічно не мають можливість опанувати; особливе перевантаження 
першокласників (лічба в межах 100, задачі на 2 дії); перенаповнюваність класів (до 
35 учнів); орієнтація на сильного учня та ін. Усі ці чинники, підкреслювала Г. Дятко, 
порушують принцип природовідповідності, ускладнюють умови здійснення навчаль-
но-виховного процесу. У виступах педагогів прозвучало побажання висвітлювати своє 
бачення у подоланні проблем початкової школи на сайтах Інтернету, акцентуючи увагу 
на проблемі «Школа – сім’я – громадськість», залученні батьків до участі у проведенні 
щомісячних семінарів та батьківських зборів. Також було запропоновано долучатися 
учителям до написання статей науково-педагогічного та психолого-методичного харак-
теру з метою спільного видання кафедральної монографії «Підготовка студентів до ор-
ганізації науково-пошукової діяльності».

Варто зауважити, що 18 листопада 2014 р. на базі методичного кабінету відділу 
освіти Дрогобицької райдержадміністрації відбулося засідання Круглого столу голів 
шкільних методоб’єднань вчителів початкових класів Дрогобицького району за участю 
викладачів кафедри педагогіки та методики початкової освіти та кафедри математики 
і методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка з теми «Шляхи впровадження інтерак-
тивного навчання молодших школярів».

Оскільки у ХХІ сторіччі має здійснюватися особистісно-орієнтована модель навчан-
ня, учасниками цього заходу, зокрема начальником відділу освіти Дрогобицької райдер-
жадміністрації І. Т. Стецком, завідувачем методкабінетом В. Я. Штокайлом, завідувачем 
кафедри М. П. Пантюком, методистом відділу освіти О. Р. Лужецькою, було звернено 
увагу на сьогоднішню потребу школи в учителях творчих, ініціативних, учителях нової 
ґенерації. У ході проведення «Круглого столу» свою майстерність демонстрували ви-
кладачі факультету та учителі початкових класів, акцентуючи увагу на ідеях У. Уорда: 
«Посередній учитель викладає, хороший – пояснює, видатний – показує, а великий учи-
тель надихає», на що і націлює Державний стандарт початкової загальної освіти.

Так, цікаву доповідь на тему «Підготовка вчителів початкових класів до викорис-
тання інтерактивних методів навчання на уроках гуманітарного циклу» у вмілому по-
єднанні з образотворчою наочністю продемонструвала А. С. Зимульдінова, глибоко 
розкривши зміст поняття «інтерактивне навчання» як діалогове навчання, що передба-
чає вироблення життєвих цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, 
комунікативних якостей, яке прогнозує моделювання життєвих ситуацій, використання 
рольових ігор, спільне розв’язання педагогічних проблем.

На прагненні постійно оптимізувати процес навчання природознавства зосередила 
увагу Л. Г. Стахів під час висвітлення теми доповіді «Інтерактивне навчання – один із 
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шляхів здійснення ефективності навчання природознавства у початковій школі». Нею 
було акцентовано увагу на інтерактивних технологіях у поєднанні з іншими (технології 
розвивального навчання, формуванні творчої особистості, створення «Ситуації успіху», 
«Веселковій технології»). Елементи цих технологій були продемонстровані за допомо-
гою мультимедійних засобів навчання, завдяки чому присутні у залі мали можливість 
побачити фрагменти відеофільму проведеного уроку з учнями 4 класу Медвежанської 
СЗШ І – ІІ ст., зокрема методику проведення таких інтерактивних вправ: «Мозковий 
штурм», «Мікрофон», «Дискусія», «Карусель». Також було продемонстровано елемен-
ти технології створення ситуації успіху та організації групової форми навчальної ді-
яльності шляхом виконання учнями завдань у парах, групах, які є вартісними, та їх, на 
думку доповідача, доцільно застосовувати у навчально-виховному процесі початкової 
школи. Головною тезою доповіді Л. Стахів було твердження педагога-гуманіста ХХ ст. 
В. Сухомлинського: «До хорошого уроку учитель готується усе життя, бо урок – це 
дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального ба-
гатства, показник його світогляду та ерудиції».

Цікаву доповідь на тему «Використання елементів інтерактивних технологій на 
уроках трудового навчання у початкових класах» представила доцент Я. А. Дробчак. 
Нею було запропоновано цікаві підходи у здійсненні перетворень завдань відтворю-
вального характеру на творчі, які, на думку доповідача, учителеві доцільно проводити 
у парах, великих і малих групах шляхом виконання інтерактивних вправ «Акваріум», 
«Мозковий штурм» та ін. Варто зауважити, що вчителями шкіл було високо оцінено за-
пропоновані доцентом форми роботи під час виготовлення виробів у техніці квілінга, а 
також у процесі обговорення учителями схвальні відгуки доповідач одержала за пред-
ставлену у залі засідань виставку студентських виробів з трудового навчання.

У процесі проведення Круглого столу своїм доробком з ниви педагогічної діяльнос-
ті поділилася й учитель початкових класів Доброгостівської СЗШ І – ІІІ ст. Лунишин 
Г. Г., розкривши проблему використання інтерактивних методів навчання на уроках у 
початкових класах зі своїми вихованцями. Учитель-методист звернула увагу на осо-
бливості інтерактивного уроку, зокрема його структуру, в якій центральне місце займає 
інтерактивна вправа. У доповіді з яскравою наочністю вона цікаво представила методи-
ку проведення таких інтерактивних вправ ігрового характеру, як «Квітка-семицвітка», 
асоціативний кущ «Колобок», «Дерево очікувань», «Кубування» та ін. Таким чином, 
учителем-новатором було здійснено творчий підхід до впровадження інтерактивного 
навчання як взаємонавчання молодших школярів. Наслідуючи ідеї педагога-гуманіста 
В. Сухомлинського, Г. Г. Лунишин було також продемонстровано такі форми роботи, як 
«Сходинки зростання», «Ракета на Місяць», творчий конкурс у рамках тижня «Це моя 
співуча пір’їна», оформлення виставки «Майстри художньої праці», здійснення проек-
тивної діяльності шляхом виконання проекту «Село моє, для мене ти єдине». З метою 
ефективності цього проекту у здійсненні пошукової роботи педагог радила утворити 
групи, залучивши до них старшокласників, батьків та членів родини.

 У ході обговорення доповідей головами шкільних методоб’єднань було запропо-
новано надалі тримати тісні зв’язки з професорсько-викладацьким складом факульте-
ту початкової освіти, зокрема було акцентовано увагу на створенні своєрідних лабо-
раторій на базі окремих шкіл Дрогобицького району для здійснення пошукової діяль-
ності студентів, які здобувають початкову освіту. Засідання відбувалося у дружній до-
брозичливій атмосфері. Усі учасники були активними в обговоренні проблем школи 
нового типу, в якій учителі новатори, учителі-майстри своєї справи вміло втілюють у 
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життя важливе кредо інтерактивного навчання, сформульоване свого часу філософом 
Конфуцієм: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що 
я чую, бачу, обговорюю – я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю 
– я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». Ці 
слова є актуальними й сьогодні, оскільки складають основу особистісно орієнтованої 
моделі навчально-виховного процесу початкової школи і є важливим стрижнем мо-
дернізації початкової освіти.

Кафедрою організовуються також педагогічні читання, методичні семінари та ме-
тодичні тижні, а також спільні відкриті позакласні заходи тощо. Така тісна співпраця 
викладачів кафедри з навчальними закладами та закладами освіти породжує постійне 
вивчення передового педагогічного досвіду учителів початкових класів та вихователів 
дошкільних навчальних закладів, ідеї яких творчо впроваджуються у практику Тісні 
зв’язки підтримуються із випускниками шкіл м. Дрогобич, району, області. 

Так, на базі середніх загальноосвітніх закладів проводилися такі методичні семі-
нари: »Проведення нестандартних уроків у початкових школах» (Сторонянська СЗШ 
І-ІІ ст.); «Інтегроване вивчення предметів за галузям знань» (Підбузька СЗШ І-ІІІ ст.); 
«Впровадження педагогічних технологій особистісно-зорієнтованого навчання та ви-
ховання особистості» (Дорожівська СЗШ І-ІІІ ст.). З метою проведення негайного опе-
ративного розв’язування проблем викладачами кафедри було проведено «Методичний 
оператив» у Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст., у цікавій формі відбувався методичний семінар 
зі священиками на базі Рихтицької СЗШ І-ІІІ ступенів на тему «Релігійне виховання 
учнів в умовах світського характеру освіти». Важливими формами методичної роботи є 
проведені Методичні тижні у Новокропивницькій та Меденицькій СЗШ І-ІІІ ст.

У 2015 р. цікаву зустріч проведено з учителькою вищої категорії, переможцем Кон-
курсу «Вчитель року-2014» спеціалізованої СЗШ І-ІІІ ст. м. Дрогобич Гоцій Тетяною 
Дмитрівною.

Сьогодні колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Ін-
ститутом педагогіки НАПН України; Інститутом проблем виховання НАПН України; 
Львівським науково-практичним центром професійно-технічної освіти НАПН України; 
Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Прикарпатським 
національним університетом ім. В. Стефаника; Київським університетом ім. Б. Грін-
ченка, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка; Жи-
томирським державним університетом ім. І. Франка; Національним педагогічним уні-
верситетом ім. М. Драгоманова. 

Ми також акцентуємо увагу на проведення нетрадиційних лекційних та практич-
них, семінарських та лабораторних заняттях. Такі заходи проводяться із залученням 
педагогічних колективів відділів освіти міста та району, учителів-практиків, спеціаліс-
тів у сфері початкової освіти, методистів, учителів-новаторів. 

Так, втілюючи цю ідею, 25 грудня 2012 р. був проведений День педагогічної май-
стерності, на якому представники кафедри з участю учителів міста, завідувача мето-
дичним кабінетом відділу освіту Дрогобицької райдержадміністрації В. Я. Штокайла, 
керівника осередку «Просвіта» у с. Волоща, учасника ОУН-УПА, багаторічного в’язня 
більшовицьких концтаборів В. І. Грущака всебічно і глибоко обговорили проблему 
впровадження інноваційних педагогічних технологій з викладачами і учителями шко-
ли, реалізації принципу зв’язку навчання з вихованням. Основою для професійної дис-
кусії з проблеми були проведені відкриті заняття зі студентами 3 та 4 курсів, зокрема 
лекція на тему «Інноваційні підходи до застосування частково-предметних технологій 
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у початковій школі» (Л. Г. Стахів) та семінарське заняття «Патріотичне виховання учнів 
початкових класів» (С. Д. Ілляш).

Так, Л. Г. Стахів проводила відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Педагогіч-
ні технології у початковій школі» зі студентами 4 курсу денної форми навчання, на 
якій акцентувала увагу на змісті нетрадиційних методик, за якими здійснюється на-
вчально-виховний процес шкіл Львівщини і Закарпаття (Школа Святої Софії, Школа 
«Джерельце», Школа Радості, Школа «Тривіта» (м. Львів) та Довжанська СЗШ І – ІІІ 
ст. Іршавського району Закарпатської області («Веселкова технологія»). У цьому заході 
взяв участь і завідувач методичним кабінетом відділу освіти Дрогобицької райдержад-
міністрації В.Я.Штокайло, який зосередив увагу студентів на застосуванні частково-
предметних технологій у школах Дрогобицького району.

На лекції оптимально поєднувалися різні форми та методи навчання студентів, 
впроваджувалося інтерактивне навчання шляхом застосування парної та кооперативно-
групової форм навчальної діяльності. Лекція була проведена у формі умовної подорожі 
до Країни творчості із використанням мультимедійної системи.

До висвітлення наступних питань були залучені запрошені гості. Зокрема, 
щодо застосування частково-предметних технологій у школах Дрогобицького ра-
йону із цікавим повідомленням виступив завідувач методичним кабінетом відділу 
освіти Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Якович Штокайло. У його 
виступі чітко простежувалася думка про те, що працювати в таких закладах мо-
жуть учителі, покликані Богом – компетентні, ерудовані знавці, виважені майстри 
своєї справи. 

Із цікавим повідомленням у формі відеоролика перед студентами виступили й учи-
телі творчої групи СЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Дрогобич: учитель початкових класів, голова 
творчої групи Леся Гизюк та заступник директора з навчальної роботи початкових кла-
сів цієї школи Світлана Самойлик. Ними був презентований навчально-методичний по-
сібник «Педагогічні технології у початковій школі: робота з дитячою книгою (1 клас)», 
виданий спільними зусиллями Л. Стахів та групою учителів цієї школи. Студенти озна-
йомилися із кредами кожного учителя, якими керуються наставники дитячих сердець 
цієї школи.

Акцентуємо увагу й на тому, що у День педагогічної майстерності було проведе-
но й семінарське заняття з навчальної дисципліни «Теорія виховання» зі студентами 3 
курсу (група ПОА – 31) С. Д. Ілляш. Викладачем було зосереджено увагу на такі форми 
виховної роботи з патріотичного виховання, як конкурси, вікторини, виставки, декла-
мування віршів, виконання пісень, а також проведення зустрічей з видатними людьми, 
особливо учасниками національно-визвольних змагань. На семінарському занятті до-
бре прислужилася демонстрація фрагментів документального фільму із висвітленням 
тих історичних подій, які варто знати і пам’ятати молодому поколінню, оскільки на 
сьогоднішній день дедалі менше залишається тих, хто міг би поділитися своїми спо-
гадами, доповнити уже відоме про героїчні змагання ОУН-УПА за становлення само-
стійної української держави. 

У цей день педагогічної майстерності студенти мали змогу поспілкуватися із лю-
диною, яка була живим свідком творення нашої історії, учасником визвольних змагань, 
колишнім зв’язковим УПА. Із уст запрошеного гостя, який зазнав німецьких та москов-
ських тюрем, пана Бенедя Грущака вони почули правдиві історії зі суворої школи життя 
цього героя, нині – голови осередку «Просвіта», ініціатора багатьох культурно-просвіт-
ницьких заходів, активного учасника громадського життя, літературного діяча – автора 
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поетичних збірок та книг спогадів, десятків публікацій. Окремі публікації п. Бенедьо 
подарував студентській молоді.

 День педагогічних інновацій під назвою «Шляхи використання педагогічних ін-
новацій у ВНЗ і початковій школі» проводився і 25 жовтня 2014 р. доцентами кафедри 
А. С. Зимульдіновою (лекція на тему «Спілкування як інструмент соціалізації май-
бутнього учителя» з навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності») та 
Я. А. Дробчак (лабораторне заняття на тему «Виготовлення квілінгу» з навчальної дис-
ципліни «Трудове навчання з практикумом»). Ці відкриті заняття відповідали високому 
рівню науковості і методичної досконалості з акцентом втілення інноваційних техноло-
гій у практичній діяльності викладачів та студентів. 

Дні педагогічної майстерності є днями педагогічної новизни, педагогічних пошуків, 
педагогічних здобутків та поширення передового педагогічного досвіду.

Висновки. Уміле проведення організаційно-методичної роботи кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти служить ефективним засобом у підготовці майбутніх пе-
дагогів, є важливим шляхом до їх професійного зростання.
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ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена тим, що розкриває здатність 
уміло і вчасно удосконалювати зміст навчально-виховної роботи, якщо вона перестає бути про-
дуктивною та спрямовувати креативний потенціал фахівця-гуманітарія на науково-дослідницькі 
доробки у сфері гуманітарної освіти. Особлива увага в статті спрямована на необхідність сис-
темної діагностики, яка забезпечує об’єктивну інформацію про стан і результати педагогічного 
процесу та сприяє прийняттю адекватних педагогічних рішень.

Ключові слова: продуктивність, сфера гуманітарної освіти, системна діагностика, теоре-
тико-практична підготовка.
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OVERCOMING STEREOTYPES IN TEACHING ACTIVITIES 
AS ONE OF THE WAY OF COMPETENCE FORMING

The revelance of the material determined the abitlity to improve the content of teaching – educational 
work skilfully and promptly, if ceases to be productive and to direct the creative potential of specialist in 
humanities research in the area of scholarship. A special attention in the article is paid to the need for 
system diagnostics that provides objective information on the status and results of the teaching process 
and promotes the adoption of appropriate educational decisions.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена тем, что раскрывает спосо-
бность умело и вовремя совершенствовать содержание учебно – воспитательной работы, если 
она перестает быть продуктивной и направлять креативный потенциал специалиста-гумани-
тария на научно-исследовательские работы в сфере гуманитарного образования. Особое вни-
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мание в статье направлено на необходимость системной диагностики, которая обеспечивает 
объективную информацию о состоянии и результатах педагогического процесса и способствует 
принятию адекватных педагогических решений. 

Ключевые слова: производительность, сфера гуманитарного образования, системная диаг-
ностика, теоретико-практическая подготовка.

Лит. 5.

Постановка проблеми. Світ «інформаційного вибуху», який формує нові вза-
ємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим. Тому молодь потребує 
вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати 
альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. За багаторічні роки праці в 
системі освіти стало зрозумілим, що нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь 
окремої науки незалежно від інших наук, тобто органічне поєднання відомостей ін-
ших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інно-
вацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та учнів. Але на сучасному етапі 
навчання жоден урок не може бути реалізовано з використанням тільки шкільного 
підручника та в межах одного предмету. Інтердисциплінарність – це підхід, який чи то 
через діалог, чи то через взаємодію двох або більше дисциплін об’єднує методології, 
створюючи нові можливості дослідження проблем, які нерідко переростають у нові 
дисципліни.

Аналіз досліджень. Запровадження Питання компетентнісного підходу в систе-
мі освіти розглядається вітчизняними вченими: Н. Бібік, О.Локшиною, О. Пометун, 
С. Сисиєвою, Л. Хоружею. Вагомий внесок здійснили у розробку цієї проблематики 
російські вчені: В. Байденко, І. Зімняя, В. Краєвський. Значного розвитку в дослі-
дженнях проблем компетентнісного підходу досягла зарубіжна педагогіка: Ж. Делор, 
М. Рюменвіль. 

Метою статті є розгляд компетентнісного підходу як одного зі шляхів формування 
готовності майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Розвиток мобільності педагога перш за все залежить 
від інтердисциплінарного підходу до навчання. Безперервне підвищення педагогічної 
майстерності досягається завдяки системному і систематичному методичному навчан-
ню вчителів у школі, продуктивній роботі педагогічних рад, проведення науково-ме-
тодичних семінарів. Усі ці заходи об’єднані загальним завданням – формувати педа-
гога-професіонала, педагога-дослідника, здатного успішного розв’язувати педагогічні 
завдання, які стоять перед навчальним закладом в ситуації сьогодення. У 1996 році Жак 
Делор У доповіді ЮНЕСКО про освіту ХХІ століття сформулював чотири ціннісні на-
прямки, за якими має розвиватися освіта. Вчені їх визнали глобальними компетент-
ностями, які набирають все більшої ваги для всього світу: вміння людей жити разом, 
уміння вчитися, уміння діяти, уміння бути [2].

Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку 
держави є система освіти, в якій ключова роль належить учителю. Саме від його про-
фесіоналізму і компетентності, позиції та досвіду, педагогічної майстерності залежить 
успіх в освітній галузі, яка є інтелектуальною базою сталого розвитку України. 

Методична робота в сучасній школі спонукає вчителя до роботи над підвищенням 
свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними зна-
хідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених 
колег. Саме методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня 
вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, до-



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   309

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ðîçìàí °. Ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï±â ó ïåäàãîã±÷í±é ä±ÿëüíîñò±...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

сягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педаго-
гічного досвіду. 

Основою якісної методичної роботи є системна діагностика, яка забезпечує 
об’єктивну інформацію про стан і результати педагогічного процесу та сприяє при-
йняттю адекватних управлінських і педагогічних рішень. Діагностування вчителів про-
водиться щодо рівня їх теоретично-практичної підготовленості до педагогічної діяль-
ності, спрямованості на творчість, рівня підготовленості сприйняття і впровадження 
інновацій, рівня знань з обласної та шкільної науково – методичної проблеми.

 Самоаналіз методичної роботи педагогів корегується керівниками шкільних мето-
дичних об’єднань та адміністрацією школи. На які аспекти в роботі з вчителями слід 
звернути більшу увагу? Необхідно забезпечити школи сучасним інструментарієм для 
проведення діагностики. Це і тести, і анкети, і різні педагогічні ситуації в електронному 
варіанті. Це дасть можливість об’єктивно оцінити рівень готовності кожного вчителя 
для роботи над певною педагогічною проблемою ф позбавить певного суб’єктивізму. 
Необ’єктивність – головна небезпека, яка загальмовує активність, ініціативність навіть 
творчого вчителя. Тому для більш об’єктивної оцінки діяльності педагога, крім діагнос-
тики, моніторингу, слід використовувати механізм фіксації виконавчої дисципліни че-
рез «панораму активності»:

- індивідуалізація роботи кожного вчителя (відповідно до творчих можливостей); 
- робота в МО та атестація;
- самоосвіта, курсова перепідготовка;
- організація творчих груп вчителів;
- проведення педагогічних тренінгів, ділових ігор із залученням учителів-методис-

тів; 
- участь у конкурсах педагогічної творчості, міжнародних проектах впровадження 

перспективних педагогічних ідей.
Поняття «компетентнісний підхід» О. Пометун розглядає як спрямованість освіт-

нього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних, над предмет-
них) і предметних компетенцій [3, 106].

В авангарді ж досліджень феноменом креативності були Д. Гілфорд, П. Торренс, 
Г. Сельє, які підкреслювали, що креативність (здібність до творчості) є загальною осо-
бливістю особистості (здатністю, диспозицією, рисою), що впливає на творчу продук-
тивність, незалежно від сфери прояву особистісної активності. Д. Гілфорд, зокрема, 
визначає чотири основні ознаки креативності: оригінальність; семантична гнучкість; 
образна адаптивна гнучкість; семантична спонтанна гнучкість. Креативність – «твор-
чість, здатність до творчості, онтологічно властива людському буттю як безпосередньо-
му самобуттю. У реальності одиничного людського буття вона може бути пригнічена і 
прихована або навпаки – розкрита і індивідуально розвинена…», – стверджує І. Маноха 
[5, 440–446]. В останньому утверджується, що «поле значень поняття «креативність» 
ширше за поняття «творчий потенціал», оскільки феномен креативності має потенцій-
ну й актуальну форми», і що «творчі здібності» (інтелектуальні естетичні, комунікатив-
ні й ін.) – структурні компоненти креативності» [3].

Сучасні вимоги до вищої школи України у відповідних освітянських документах 
надають переваги формуванню творчого фахівця, але в реальності цьому часто заважає 
традиційний, а іноді й формальний підхід, коли в основі традиційності переважають по-
казники «технологічності» педагогічного процесу підготовки фахівців у вищій школі. 
Сучасне ж розуміння проблеми креативності частково зводиться до початків, – абно-
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тивності, яка має із сторони педагога забезпечити психолого-педагогічну підтримку 
креативного студента (учня). Ми вважаємо, абнотивність новою функцією вищої шко-
ли щодо формування креативності майбутнього фахівця-гуманітарія, яка ґрунтується 
на здатності педагога сприймати креативного учня (М. Кашапов). Ідучи далі за розу-
мінням педагогічної креативності, можна зауважити на те, що в теорії та методології 
педагогіки, в педагогічній освіті в цілому феномен абнотивності є мало розробленим. 

Сьогодні існують інноваційні методики дослідження означеної проблеми, напри-
клад, методика на визначення абнотивності (розроблені науковою школою М. Каша-
пова за участю Ю. Адушевої та ін.), та цією методикою досліджуються тільки учні 
шкільного віку. Резервом же наукових надбань може бути науково-методичний супро-
від, адаптація існуючої методики та психолого-педагогічна підтримка (власне абнотив-
ність, – прим. авт.) навчання креативної студентської молоді, спрямованої на творчий 
розвиток. Стосовно ж тлумачення «креативності», то сьогодні більш поширеним є по-
няття «розвиток творчого потенціалу», що може відноситися також до педагога [4].

Систематичними цілеспрямованими спостереженнями творчого результату фік-
сується досягнення, що забезпечується застосуванням педагогічного експерименту, 
критичним використанням продуктивного педагогічного досвіду. Досвід педагогічної 
творчості різних сторін діяльності викладача (вчителя) від проведення навчальних за-
нять, роботи над організацією колективу учнів відповідно до їхніх вікових та індивіду-
альних особливостей, проектування особистості учня, вироблення стратегії і тактики 
педагогічної діяльності з метою оптимального виконання завдань всебічного розвитку 
особистості. Сутність педагогічної діяльності С. Гончаренко наголошує на оригіналь-
ному підході. Значення поняття оригінальності походить від лат. оriginalis – (первісний, 
природжений) – та позначає морально-психологічну рису особистості, означає її не-
схожість з іншими, неповторність, самобутність духовного світу яка характеризує здат-
ність до творчості. Оригінальність – індивідуальна риса, яка характеризує здатність до 
творчості, до нового, незвичного, такого, що не зустрічалося раніше в змісті людського 
пізнання і практичної діяльності. 

Згадані ознаки мають бути притаманними викладачу, вчителю, загалом – педагогу. 
І тут без сформованої особистісної педагогічної абнотивності викладач не зможе за-
безпечити високоефективний підхід до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і 
практики виховання й навчання творчої особистості майбутнього фахівця-гуманітарія, 
це вже не кажучи про те, що освітня галузь України вже давно потребує педагога з ін-
тегрованою в науковому розумінні особистістю, – інтегрованою в художню творчість 
(поліхудожній напрямок), в гуманітарній діяльності – це кроскультурний напрямок, в 
технічній діяльності – політехнічний напрямок. За цими напрямками педагог з інте-
гративним психотипом та володінням спеціальними абнотивними здібностями зміг би 
стати помічником креативному студенту або учню.

В оцінці сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту компетентності викла-
дача, в розвитку здібності бачення творчого студента за критерії можна виокремити: 
сприйняття креативного студента, усвідомлення значущості творчого розвитку студен-
тів при реалізації професійної діяльності; мотивація на творчу самореалізацію в про-
фесійній діяльності; оригінальність мислення тощо. Визначити складові такої сформо-
ваності можна опосередкованою дією через спілкування за допомогою особливостей 
впливу на психічні процеси, які описано як сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів: 
1) характером спільної діяльності; 2) специфікою ситуації взаємодії; 3)індивідуально-
психологічними характеристиками суб’єктів спілкування (їх комунікативними навичка-
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ми, підготовленістю до діяльності і спілкування тощо); 4) соціально-психологічними 
факторами (рівнем спрацьованості, сумісності тощо) та ціннісними орієнтаціями [5, 
447].

Формування абнотивності у майбутнього фахівця-гуманітарія як здібності – це 
здійснення необхідної психолого-педагогічної підтримки його креативності, бо май-
бутня праця його буде пов’язана з вихованням творчої особистості молодої людини. 

Іноді педагоги досягають високих результатів завдяки перенапруженню сил і само-
го вчителя і учнів, що вносить дисгармонію в навчальний процес. Непогано було б 
кожному вчителю мати свій особистий сайт або хоча б портфоліо. Всі родзинки свого 
педагогічного досвіду можна помістити на сайті (друковані матеріали, фотографії, ві-
деозаписи). Слідкувати за тим, щоб ріст педагогічної майстерності вчителя позитивно 
впливав на учнів, забезпечував єдність освіти, виховання та розвиток учнів. Форми ор-
ганізації методичної роботи в школі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить 
від педагогічної культури вчителів, морально-психологічного клімату в шкільному ко-
лективі, матеріально-технічних можливостей школи, інноваційної відкритості та актив-
ності вчителів та керівників школи. До одного зі шляхів подолання стереотипів вчителя 
належить зміст індивідуальної самоосвіти педагога, який охоплює систематичне ви-
вчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури; безпосередню участь 
у роботі шкільних, міжшкільних та районних методичних об’єднань, семінарів, конфе-
ренцій, педагогічних читань; розробку окремих проблем, пов’язаних з удосконаленням 
навчально-виховної роботи; проведення експериментальних досліджень; підготовку 
доповідей, виступів по радіо, телебаченню, огляд і реферування педагогічних та мето-
дичних журналів, збірників. 

Організація самоосвіти передбачає зв’язок самоосвіти з практичною діяльніс-
тю педагога; систематичність і послідовність самоосвіти, постійне ускладнення її 
змісту і форм; багатоплановий (комплексний) підхід до організації вивчення об-
раної теми з самоосвіти; індивідуальний характер самоосвіти як найбільш гнучкої 
форми набуття педагогом знань; гласність і наочність результатів самоосвіти в пе-
дагогічному колективі; створення в школі умов для звернення педагогів до нових 
досягнень науки і передового педагогічного досвіду; завершеність самоосвітньої 
роботи на кожному її етапі (доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, напи-
сання реферату, підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-
практичній конференції та ін.). 

Проблема сьогоднішнього дня у проведенні роботи з самоосвіти: формалізм, від-
сутність бажання педагога самовдосконалюватись. Поширюючи уяву про креативність 
педагога зазначається, що педагогічна креативність передбачає здатність до творчого 
пошуку, нестандартного розв’язання педагогічних задач і характеризується за цілим 
рядом параметрів. Вона характеризується за допомогою таких критеріїв як швидкість 
(продуктивність) і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. 
Під швидкістю (продуктивністю) думки розуміють кількість ідей, яка виникає за оди-
ницю часу. Протилежна якість – малопродуктивність. 

Гнучкість думки характеризує здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключа-
тися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна 
використати і в іншому. Це добре розвинута навичка переносу (транспозиції). Вона за-
безпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, 
бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів. Протилежна якість – інерт-
ність. 
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Оригінальність визначає здатність до генерації ідей, які відрізняються від загально-
прийнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов’язана з цілісним бачен-
ням усіх зв’язків і залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу. 
Протилежна якість – традиційність. 

Допитливість розуміється як здатність дивуватися; відкритість та інтерес до усього 
нового. Протилежна якість – байдужість. 

Сміливість передбачає здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не 
лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та 
репутацією. Протилежна якість – поміркованість. 

Висновки. Готовність викладача до здійснення компетентнісного підходу залежить 
від його креативного потенціалу. Креативний потенціал фахівця-гуманітарія – це су-
купність особистісних якостей, які визначають можливості й межі участі його в на-
вчально-виховній діяльності; здатність уміло і вчасно змінювати зміст своєї діяльності, 
якщо вона перестала бути продуктивною; створення вагомих навчально-виховних, нау-
ково-дослідних доробків у сфері гуманітарної освіти. Характерними рисами яких є ори-
гінальність, новизна засобів і способів навчальної взаємодії з фахівцями (майбутніми 
фахівцями), які можуть бути сформовані на теоретичних засадах педагогічної креатив-
ності та за умов креативного культурно-освітнього простору й комплексу професійних 
компетентностей викладача в період модернізації освітньої галузі України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

У статті визначено тенденції становлення інклюзивної освіти в Україні; висвітлено осо-
бливості підготовки вчителів початкової школи до впровадження інклюзивних форм навчання 
в освітню практику, зокрема розкрито професійно-особистісні якості, уміння та компетенції, 
якими має володіти педагог для того, щоб ефективно здійснювати навчання і виховання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі. Стаття ґрунтується 
на результатах індивідуальної теми дослідження «Теоретико-практична підготовка вчителя до 
навчання дітей з особливими потребами в умовах модернізації педагогічної освіти».

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, підготовка майбутнього 
вчителя до навчання дітей з особливими потребами.
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of the prepation of the primary school teachers for the introduction of the inclusive forms of teaching 
in educational practice are highlighted. Vocational and personal qualities, skills and competencies that 
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В статье определены тенденции становления инклюзивного образования в Украине; освещены 
особенности подготовки учителей начальной школы к внедрению инклюзивных форм обучения 
в образовательную практику, в частности раскрыто профессионально-личностные качества, 
умения и компетенции, которыми должен обладать педагог для того, чтобы эффективно осу-
ществлять обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития в обще-
образовательном пространстве. Статья основывается на результатах индивидуальной темы 
исследования «Теоретико-практическая подготовка учителя к обучению детей с особыми по-
требностями в условиях модернизации педагогического образования».

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, подготовка бу-
дущего учителя к обучению детей с особыми потребностями.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Інтеграція освітнього простору, відкритість, що призводить 
до спільного існування різноманітних моделей і технологій освіти – все це досить різко 
змінює уявлення про те, які професійні характеристики сучасного педагога є важливи-
ми. У цьому ракурсі актуальною є проблема вдосконалення підготовки кваліфікованого 
вчителя початкової школи до здійснення інклюзивної освіти дітей молодшого шкільно-
го віку. В Україні практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему загально-
освітніх навчальних закладів є складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної 
освіти, а саме: недостатній рівень компетентності в межах цієї проблеми педагогічного 
корпусу вищих педагогічних навчальних закладів; відсутність системного бачення про-
блеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах; пріоритети і цінності 
сучасної загальноосвітньої школи орієнтовані на результат, а не на особистість. Со-
ціальне партнерство, як обов’язковий атрибут інклюзії, підмінений в загальній освіті 
конкуренцією, де цінуються тільки розумні, красиві і сильні [6].

На особливу увагу заслуговують слова Н. Назарової, вченого-дефектолога, яка за-
значила, що «…вітчизняна освітня інтеграція впроваджується без серйозної спеціаль-
ної підготовки учителя масової системи освіти до роботи в умовах інтеграції. Педвузи 
не достатньо володіють сьогодні технологіями підготовки вчителів масової школи до 
роботи в умовах інклюзивної освіти» [5, 8].

З урахуванням необхідності вирішення цих протиріч нами досліджувалася індиві-
дуальна тема «Теоретико-практична підготовка вчителя до навчання дітей з особли-
вими потребами в умовах модернізації педагогічної освіти», проблема якої сформульо-
вана наступним чином: які педагогічні умови потрібні для формування професійної під-
готовки майбутніх учителів початкової школи до впровадження інклюзивної освіти?; 
якими професійно-особистісними якостями та компетенціями має володіти педагог 
для того, щоб ефективно здійснювати навчання і виховання дітей з особливостями 
психофізичного розвитку.

Аналіз досліджень. У вітчизняній і зарубіжній педагогіці накопичений великий до-
свід у дослідженні проблем формування професійної готовності педагога. Велика кіль-
кість наукових праць присвячених аналізу професійної освіти (Е. Бєлозерцев, А. Вер-
бицький, В. Краєвський та ін), проблемі розвитку особистості педагога (С. Сластьонін, 
А. Кошелєва), готовності педагога до корекційно-педагогічної діяльності (А. Биков, 
І. Бех, В. Бондар, С. Болтівець, Г. Бондаренко, Т. Данилова, Н. Дементьєва, Т. Ілляшен-
ко, А. Кігічак, А. Панов, О. Хохліна, Т. Шульга та ін.), формування професійно-педаго-
гічних здібностей (Н. Кузьміна, М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Маркова). Проте, не-
зважаючи на актуальність, зазначена науково-педагогічна проблема не набула розвитку 
в теорії і практиці початкової школи. 
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Метою статті є висвітлити особливості підготовки майбутнього вчителя початко-
вих класів до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.

Виклад основного матеріалу. Інклюзивна освіта є однією з тих концепцій, яка ви-
магає зміни усталених уявлень, що формувалися протягом багатьох десятиліть в усіх 
учасників системи освіти. Розгляд освіти через призму інклюзивності означає зміну 
уявлень про те, що проблемою є дитина, і перехід до розуміння того, що змін потребує 
сама система освіти. Варто наголосити на тому аспекті, що інклюзивна освіта не буде 
побудована швидко, це довгостроковий проект, який передбачає, насамперед, форму-
вання професійно-особистісної готовності усіх учасників педагогічного процесу, і зо-
крема вчителів початкової школи до роботи в інклюзивних умовах. 

С. Альохіна у своєму аналітичному звіті про результати комплексного дослідження 
проблем інклюзивної освіти в Україні зазначає, що

1. сучасний стан підготовки фахівців і спеціалістів в Україні для роботи в інклюзив-
ному освітньому середовищі не задовольняє суспільних потреб;

2. якість інклюзивної освіти в ЗОШ незважаючи на велетенську працю вчителів та 
вихователів іноді не витримує критики, оскільки навіть пілотним школам бракує фахів-
ців і ставок для них (психологів, дефектологів, логопедів), здебільшого немає асистен-
тів, перевантажені шкільні психологи;

3. існує методологічна та психологічна неготовність педагогічних працівників, 
класних керівників, учителів, як у початковій школі, так і предметників до викладання 
дисциплін для дітей, які мають певні обмеження; 

4. забезпеченість методичними матеріалами для початкової школи оцінюється на 
рівні 30%;

5. мотивація вчителів ЗОШ до впровадження інклюзивної освіти низька через невід-
повідну їхній роботі зарплатню та перевантаження [1, 20]. 

На думку вчителів, найбільш суттєвими перепонами у навчальному процесі та се-
редовищі загальноосвітніх шкіл для дітей з особливими потребами є навчальні (відсут-
ність індивідуальних програм) та матеріально-технічні (відсутність в школі спеціальної 
літератури та обладнання). Педагоги серед головних проблем визначають психологічне 
навантаження, брак спеціальних знань, нестачу методичних матеріалів (особливо для 
початкової школи) [1, 15].

Однак досвід доводить, що вчителі спроможні подолати всі внутрішні бар’єри, якщо 
буде забезпечено науково обґрунтовану та скоординовану психологічну та методичну 
підготовку освітян до впровадження інклюзії. Певні кроки у напрямку реалізації ідей 
інклюзивної освіти в Україні вже зроблено. З 2000 року в Україні розпочато ініційова-
ний Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та підтриманий Міністерством освіти 
та науки України освітній експеримент, в межах якого діти із особливими потребами 
отримали можливість навчання у загальноосвітніх школах. Проведені сотні тренінгів 
для вчителів, видані методичні рекомендації та посібники з інклюзивної освіти. Ухва-
лені «Концепція інклюзивної освіти» (2010 р.), «Положення про спеціальні класи для 
дітей з особливими потребами, що навчаються у загальноосвітніх школах» (2010 р.) та 
«Постанова про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх шко-
лах» (2011 р.) [1, 3].

З метою виявлення наявних тих чи інших компонентів структури психолого-педа-
гогічної готовності педагога до роботи в інклюзивному класі науковцями було вивчено 
думку вчителів початкових класів (всього опитаних 102 педагога) [2, 39–54]. Вони по-
винні були зазначити ті професійні та особистісні якості, які є необхідними та до певної 
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міри достатніми для успішного втілення інклюзивного навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. Результати засвідчують, що опитувані в переважній більшості за-
значають те, що стосується поглиблення або набуття знань з методики роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами (34,3%); знання особливостей їх розвитку (20%) та 
поруч з тим зазначаються і особистісні характеристики: терпіння, витримка (31,4%), 
вміння знайти індивідуальний підхід до дитини (22,8%). Гнучкість у виборі таких ме-
тодів та форм роботи, які найбільше відповідають конкретній дитині; вміння співпра-
цювати з іншими спеціалістами та використання їх порад – 17,4 %; доброта, вміння 
зрозуміти дитину – 14,3 %; сила волі, професійність, чуйність, вміння знаходити вихід 
зі складних ситуацій – 8,6%; досвід роботи, вміння спілкуватися з дітьми та батьками 
– 5,7%; делікатність, щирість, міцне здоров’я – 2,9%; оптимізм, врівноваженість, ком-
петентність та володіння інноваційними технологіями – 1,5% [3, 139].

Отже, результати засвідчили, що мотивація вчителя щодо інклюзії і переконаність 
у її правильності як засобу та мети навчання дітей з особливими освітніми потребами, 
а також рефлексія власного досвіду буде сприяти підвищенню його компетентності. Це 
свідчить про необхідність спеціальної підготовки педагогів з метою формування в них 
високого рівня професійної готовності. Аналіз літературних джерел і власні наукові до-
слідження дали можливість визначити такі компоненти професійно-особистісної під-
готовки майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти:

1. особистісний – рефлексивна установка, мотиваційна спрямованість свідомості, 
волі і відчуттів педагога на інклюзивну освіту дітей;

2. мотиваційний – сукупність стійких мотивів до роботи в умовах інклюзивної освіти, 
спрямованість на визнання кожної дитини суб’єктом навчально-вихованої діяльності;

3. креативний – творча активність і особистісні якості педагога, які дозволяють 
створювати нові матеріальні і духовні цінності, а також розвивати творчий потенціал 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, враховуючи їхні можливості;

4. діяльнісний – система професійно-педагогічних знань про проблему.
Основними умовами становлення професійно-особистісної підготовки педагога 

до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку є: рефлексія вчителя 
та внутрішня мотивація до здійснення інклюзивної освіти; орієнтація на особистісну 
індивідуальність кожного вихованця, забезпечення диференційного та індивідуально-
творчого підходу; інформаційне забезпечення підготовки педагога у вузі, застосування 
комунікаційних технологій, інтернет-ресурсів, модульна побудова процесу формування 
підготовки, що передбачає переведення студентів з пасивного виконавця в активного 
суб’єкта саморозвитку; включення студентів в науково-дослідну роботу через залучен-
ня до проектної діяльності і участі в міжвузівських студентських олімпіадах; викорис-
тання проблемних, інтерактивних, дискусійних, інноваційних методів.

Важливими аспектом у процесі підготовки педагогів до роботи в інклюзивних умовах 
є формування у них професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-особистісних якостей, 
умінь та компетенцій. Професійно-ціннісні орієнтації педагога, який працює з дітьми з осо-
бливими освітніми потребами – це спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не 
тільки на отримання освітнього результату; усвідомлення своєї відповідальності за дітей.

До професійно-особистісних якостей вчителя належить: емпатія, толерантність, пе-
дагогічний оптимізм, високий рівень самоконтролю.

Професійно-особистісними уміннями педагога є: креативність, творчий підхід до 
вирішення проблем; уміння дотримуватися конфіденційності службової інформації та 
особистісних таємниць вихованця.
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Види професійної діяльності і професійні компетенції: дидактична (здатність врахо-
вувати в навчально-виховному процесі психологічні, вікові, індивідуальні особливості 
вихованців); виховна (готовність використовувати адекватні віковим, компенсаторним і 
психологічним можливостям способи, прийоми виховання); комунікативна (запобіган-
ня і вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між вихованцями, встановлення 
позитивного контакту з батьками); методична (готовність до планування, реалізації і 
діагностики навчального процесу і фахового коректування результатів навчання) [6].

Щоб навчання в інклюзивних класах відбувалося успішно, педагог повинен ово-
лодіти спеціальними знаннями і навичками: ознайомитися з анамнезом, мати уявлен-
ня про основні види порушень психофізичного розвитку дитини; вивчати стан уваги, 
стомлюваності, темп роботи кожної дитини; враховувати стан слуху, зору, загальної та 
дрібної моторики дитини; навчатися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток 
під час занять; навчитися адаптувати навчальні плани, методики, наочний матеріал та 
середовище до спеціальних потреб дітей; формувати у дітей досвід відносин у соціумі, 
навичок адаптації до середовища; ставитися з повагою до дітей.

З метою формування у студентів професійної компетентності у сфері розвитку, на-
вчання і виховання дітей з особливими потребами на факультеті початкової та мис-
тецької освіти вивчається дисципліна «Основи дефектології». Загальними цілями цього 
навчального курсу є розкриття методологічних і теоретичних основ дефектології як ін-
тегрованої галузі наукового знання, що поєднує клініко-фізіологічні і психолого-педа-
гогічні напрями досліджень процесів навчання дітей з особливостями психофізичного 
розвитку як в умовах спеціальних освітніх закладів, так і в умовах масових загально-
освітніх шкіл, реабілітаційних центрів, сім’ї; ознайомлення з інклюзивною освітою як 
основною інноваційною технологією. Отримані знання і вміння надають можливість 
майбутнім вчителям початкової школи забезпечувати моніторинг психофізичного 
і соціального розвитку дітей, враховувати особливості кожної дитини при складанні 
індивідуальної програми навчання і виховання з метою корекції процесів розвитку і 
соціалізації дитини, у якої в результаті дії різних факторів ці процеси є ушкоджени-
ми; ефективно організовувати взаємодію з сім’ями, які виховують дітей з особливими 
освітніми потребами.

Відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи дефектології» нами вида-
но підручник для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» галузі знань 0101 »Педагогічна 
освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». Підручник містить лекції, 
які вивчаються з навчальної дисципліни і передбачає забезпечення теоретичної підго-
товки студентів, розширення їхнього загального світогляду та професійного зростан-
ня. Використання підручника «Основи дефектології» допоможе студентам бути гото-
вими до надання комплексу психолого-педагогічних корекційних та реабіталітаційних 
послуг. 

Головні положення індивідуальної теми дослідження нами висвітлено у 6 автор-
ських публікаціях, з них 3 статті опубліковано у фахових виданнях ВАК України, 2 стат-
ті включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ, 1 статтю внесено до міжна-
родної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS. У цих статтях визначено сучасні 
шляхи розвитку спеціальної освіти в Україні; обґрунтовано роль педагога у навчанні і 
вихованні дітей з особливими потребами; розкрито основні підходи до психолого-пе-
дагогічного дослідження реабілітації дітей з обмеженими можливостями; акцентується 
увага на основних технологіях інтеграції дітей у суспільство; представлено аналіз соці-
ально-психологічних проблем, пов’язаних з вихованням дитини-інваліда у сім’ї та ви-
світлено принципи використання арт-терапевтичних технологій корекції здоров’я у ро-
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боті з учнями початкової школи. Основні теоретичні узагальнення статей і підібраний 
комплекс практичних пропозицій можуть використовуватись у професійній діяльності 
майбутніх учителів, вихователів, батьків з учнями, які переживають численні проблеми 
через обмеження функціональних можливостей.

Висновки. На завершення, окресливши основні об’єктивні передумови профе-
сійної підготовки сучасного вчителя до впровадження інклюзивних форм навчання в 
освітню практику, зазначимо, що цей процес актуальний не тільки для української осві-
ти, а й для світу загалом. Гадаємо, для виходу з цієї кризи необхідні по-справжньому 
прориви передусім у стратегії розвитку освітніх систем, в політиці управління цими 
системами, нарешті в теорії, методології та методиці (технологіях) організації самого 
педагогічного процесу у ВНЗ. Таким чином, одним із пріоритетних завдань сучасної ви-
щої педагогічної освіти є формування учителя нової генерації, спроможного системно і 
систематично здійснювати корекцію навчання й виховання дітей в умовах інклюзивної 
освіти. 

Ефективне інклюзивне навчання можливе лише за умови спеціальної підготовки і 
перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої підготовки є оволодіння педагогами 
загальноосвітніх шкіл основними методиками, засобами та прийомами навчання, які 
використовуються в інклюзивному середовищі.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ

У статті розкривається зміст підготовки майбутнього вчителя початкової школи до вико-
ристання нових технологій навчання. Подано та схарактеризовано модель готовності та сама 
підготовка студентів до застосування нових технологій навчання. Розкрито деякі аспекти підго-
товки майбутнього вчителя в умовах ступеневої освіти. Проаналізовано компоненти готовності 
студента до застосування інтерактивної технології у початковій школі, а саме: мотиваційно-
цільовий, когнітивний, операційний. Доведено, що важливе місце щодо застосування інтерактив-
них технологій навчання у навчальному процесі займає педагогічна практика. Пропонуються за-
вдання практичного характеру з використанням інтерактивних технологій навчання.

Ключові слова: навчання, зміст навчання, інтерактивні технології навчання, компоненти на-
вчання. 
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В статье раскрывается содержание подготовки будущего учителя начальной школы к ис-
пользованию новых технологий обучения. Подано и охарактеризовано модель готовности и сама 
подготовка студентов к применению новых технологий обучения. Раскрыты некоторые аспекты 
подготовки будущего учителя в условиях уровневого образования. Проанализированы компоненты 
готовности студента к применению интерактивной технологии в начальной школе, а имен-
но: мотивационно-целевой, когнитивный, операционный. Доказано, что место по применению 
интерактивных технологий обучения в учебном процессе занимает педагогическая практика. 
Предлагаются задачи практического характера с использованием интерактивных технологий 
обучения.

Ключевые слова: обучение, содержание обучения, интерактивные технологии обучения, 
компоненты обучения.

Лит. 5.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку початкової освіти потребують 
удосконалення та розвитку професійних умінь, гармонізації емоційних і логічних ком-
понентів діяльності майбутніх учителів початкових класів, реалізації їх творчого по-
тенціалу. Професія вчителя початкових класів наближена до мистецтва та містить у собі 
широкі можливості для творчої реалізації особистості педагога. Професійна підготовка 
потребує від студентів не лише потужної системи знань у галузі психолого-педагогіч-
них, фундаментальних, професійно орієнтованих дисциплін і методичних умінь, але й 
вияву особистісних якостей. Учитель, що володіє високим рівнем індивідуально-твор-
чої продуктивності, може віднайти власний стиль у розв’язанні педагогічних ситуацій, 
володіє унікальними методами і прийомами, підходами до кожної дитини, здатний до-
сягати високих результатів у сфері професійної діяльності у галузі початкової освіти. 

Демократичне освітнє середовище вимагає підготовки вчителя, спроможного від-
ходити від загальноусталених форм і методів роботи з учнями, і, в той же час, бути го-
товим сприймати й екстраполювати новий педагогічний досвід, нові технології, форми і 
методи роботи у свою професійну діяльність. Державна освітня політика сприяє єднос-
ті освіти і науки, про що йдеться і в Законі України «Про освіту» [1], і в Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті [2].

Аналіз останніх досліджень. Аналіз широкого кола різних джерел показав, що в 
педагогічній науці приділяється значна увага проблемі фахової підготовки майбутнього 
вчителя, у тому числі і формування в нього умінь володіння інноваційними технологія-
ми, й інтерактивною зокрема. 

Різні аспекти підготовки майбутнього вчителя в умовах ступеневої освіти розкри-
ваються в дослідженнях О. Біди, С. Власенко, Р. Гильмеєвої, А. Глузмана, І. Зязюна, 
А. Кузьмінського, С. Мамрич та ін. 

Цінним є напрацьований історичний досвід України щодо підготовки майбутньо-
го вчителя в системі вищої освіти. Особливої уваги заслуговують в цьому плані праці 
А. Алексюка, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, Н. Побірченко, О. Сухомлинської та ін.

Концептуальні засади фахової підготовки майбутнього учителя до творчої діяльнос-
ті розкрито в дослідженнях О. Волошенко, Н. Дудніченко, В. Загвязинського, І. Зязюна, 
Н. Кічук, Н. Максименко, Л. Мільто, О. Приходько, С. Сисоєвої, Л. Хомич та ін. 

Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах освіти досліджував І. Смолюк. 
Розробці проблеми професійно-педагогічної підготовки студентів педвузів до викорис-
тання інноваційних технологій присвячено праці Т. Алексєєнко, О. Березюк, М. Богда-
нової, О. Горської, І. Зязюна, О. Кіяшко, Н. Клокар, В. Ковальчук, М. Лещенко, С. Ло-
гачевської, С. Максименка, Н. Нетребко, Л. Панченко, О. Пєхоти, Е. Сарапулової та ін.
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Мета статті. Розкрити зміст підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 
використання інтерактивних технологій навчання.

Виклад основного матеріалу. Однак аналіз сучасної практики підготовки майбут-
ніх учителів свідчить про наявність ряду суперечностей, зокрема між: 

– соціальним замовленням на формування й розвиток творчої особистості підроста-
ючого покоління України і недосконалістю теоретико-методичної бази її забезпечення; 

– вимогами щодо підготовки фахівців, здатних вирішувати завдання творчого, інно-
ваційного характеру, і рівнем їх фахової компетентності щодо реалізації нових освітніх 
технологій; 

– потребою у вдосконаленні системи освіти в загальноосвітній і вищій школі та не-
досконалістю її окремих елементів; 

– можливостями педагогічного керівництва роботою учнів і рівнем оволодіння вчи-
телями новими педагогічними технологіями, зокрема інтерактивною [4]. 

У статті розглянуто готовність студентів до застосування інтерактивної технології у 
початковій школі як результат підготовки до цього виду діяльності і як складову части-
ну їхньої професійної підготовки до педагогічної діяльності. 

Цей вид готовності не тільки проявляється в професійно-педагогічній діяльності, а 
також у ній формується і розвивається. 

Враховуючи діяльнісну теорію навчання, можна відштовхнутись від того факту, що 
готовність до педагогічної діяльності (як зазначає О. Пометун) є сукупністю сформова-
них на необхідному рівні мотивів, професійних знань, умінь і навичок, а також певно-
го досвіду застосування їх на практиці [3]. Зауважимо, що виокремлення компонентів 
цієї готовності умовне через їх взаємопроникнення і взаємозумовленість. Виключення 
будь-якого з компонентів веде до зниження якості професійно-педагогічної діяльності. 
Крім того, в моделі присутні риси, інваріантні для готовності до професійно-педагогіч-
ної діяльності будь-якої з педагогічних технологій. 

Можна вважати, що модель готовності студентів до застосування інтерактивної тех-
нології у початковій школі складається з трьох основних компонентів: мотиваційно-
цільового (мета і ставлення), когнітивного (знання), операційного (уміння і навички). 
Кожен із перерахованих компонентів готовності, окрім загальних для професійно-педа-
гогічної готовності якостей, містить специфічні якості, характерні для організації на-
вчально-пізнавальної діяльності за принципом інтерактивності. 

Зміст мотиваційно-цільового компонента відображає спрямованість особистості 
майбутнього вчителя на розв’язання проблем, пов’язаних із засвоєнням та відображен-
ням інтерактивної технології у своїй педагогічній діяльності [4]. Ефективність підго-
товки студентів до організації навчального процесу за інтерактивною технологією не-
можлива без усвідомлення ними важливості розв’язання цієї проблеми, без розуміння 
вчителем необхідності врахування індивідуальних особливостей кожного учня, вікових 
особливостей, створення сприятливих умов для оволодіння, засвоєння і відтворення на-
вчального матеріалу кожним учнем. Мотиваційна складова є провідною, системоутво-
рюючою, навколо якої концентруються когнітивна і операційна складові досліджуваної 
якості. 

Когнітивний компонент передбачає наявність у студентів знань про сутність та осо-
бливості інтерактивних форм і методів, за яких відбуватиметься навчально-пізнаваль-
на діяльність молодших школярів, про можливі варіанти взаємодії «учитель-учень», 
«учень-учитель», «учень-учень», «учитель-учень-учень-учитель»; стиль інтерактивно-
го спілкування; індивідуальні особливості молодших школярів, їхні здібності та мето-
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дику роботи з кожного предмета початкової школи за інтерактивними технологіями [4]. 
Варто зазначити, що зміст когнітивного компонента представлено не тільки знаннями 
відповідно до теоретичних питань інтерактивного навчання молодших школярів, але 
й методичними знаннями про практичну реалізацію їх на виробничій практиці у на-
вчальному процесі. 

Наявність у майбутнього вчителя вмінь застосовувати у своїй професійній діяльнос-
ті інтерактивні форми і методи навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів 
визначається змістом операційного компонента. Наявність цього компонента у струк-
турі готовності студентів до застосування інтерактивних технологій у початковій школі 
сприяє збагаченню професійного потенціалу майбутнього вчителя початкових класів, 
оскільки необхідні вміння і навички застосування інтерактивних форм і методів роботи 
дозволяють ефективніше розв’язувати завдання навчання, виховання і розвитку молод-
ших школярів. 

Розроблена модель підготовки студентів до застосування інтерактивних техноло-
гій у початковій школі відображає єдність теоретичного й емпіричного підходів до її 
побудови. Впровадження цієї моделі можливе не лише в умовах експерименту, а й у 
практичній діяльності. Важливими ознаками створеної моделі як системного утворен-
ня є наступність і перспективність організаційно-змістового та науково-методичного 
забезпечення; взаємозв’язок між системними компонентами; постійний вплив на комп-
лексне засвоєння матеріалу; поетапний характер управління процесом діяльності всієї 
навчальної системи. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної 
технології – процес ґрунтовний, тривалий, послідовний і рухливий. В умовах дина-
мічного функціонування розробленої моделі, як уже зазначалося, він охоплює кілька 
етапів: мотиваційно-цільовий, когнітивний та операційний. Зазначені етапи цілком від-
повідають внутрішньому змісту і характеру функціонування моделі. Для послідовної 
її реалізації було розроблено дидактико-методичні матеріали, в яких простежується 
взаємозв’язок функціональних етапів даної моделі, методичного забезпечення і зміс-
тових компонентів підготовки майбутнього вчителя початкових класів до застосування 
інтерактивних технологій у своїй професійній діяльності. 

Метою інформаційно-цільового етапу було формування мотиваційної і цільової 
сфери у змісті діяльності майбутнього вчителя щодо впровадження інтерактивних 
технологій, активізація самопізнання майбутнього педагога, усвідомлення ним зна-
чення інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів. Для методичного 
забезпечення на цьому етапі важливими є педагогічні дисципліни, зокрема «Загаль-
ні основи педагогіки», «Дидактика», «Основи педагогічної майстерності», «Вікова 
психологія», педагогічна практика, при проходженні якої студенти мають можливість 
спостерігати за навчальним процесом у різних вікових групах дітей (з 1 по 4 клас) та у 
різних класоводів. Названі нами курси виконують інформаційно-аналітичну функцію 
щодо змісту підготовки майбутнього вчителя початкових класів до застосування ін-
терактивних технологій. Разом з тим у студента актуалізується значення професійно-
го потенціалу сучасного вчителя, педагогічний аналіз спонукає продумати проблему 
пошуку нових, ефективних технологій, які б дали змогу розв’язати низку педагогіч-
них проблем, пов’язаних з процесом навчання, індивідуальним підходом до учня, ро-
ботою з відстаючими школярами тощо. На цьому етапі обов’язковим є діагностичний 
зріз первинного стану готовності студентів до застосування інтерактивних технологій 
у початковій школі. 
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Когнітивний етап характеризується системним оволодінням майбутнім педагогом 
знаннями про сутність інтерактивних технологій навчання, особливості їх застосуван-
ня, організацію групової, фронтальної, індивідуальної роботи на уроках, врахування 
вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку при плануванні інтерактивного 
навчання; можливостями застосування інтерактивних технологій з урахуванням осо-
бливостей навчальних предметів початкової школи. Водночас відбувається формування 
творчого ставлення до практичної діяльності вчителя щодо застосування інтерактивних 
технологій, активізується бажання інноваційної діяльності. 

На заняттях із фахових методик майбутнім учителям початкової школи відповідно 
до навчального плану кожного із виучуваних предметів пропонуються завдання прак-
тичного характеру: 

– Яку інтерактивну технологію можна застосувати при вивченні теми «Дерева, 
кущі, трави» (методика навчання природознавства)? 

– Складіть вправи до усного рахунку при вивченні теми «Табличні випадки множен-
ня на 7» (методика навчання математики). 

– За навчальною програмою для 2 класу складіть планування уроків читання із ви-
користанням інтерактивних технологій навчання (ІНДЗ на заняттях із методики навчан-
ня мови і читання). 

– Продумайте і складіть план-конспект уроку математики з теми «Парні й непарні 
числа» із застосуванням технологій «Робота в малих групах» і «Метод ПРЕС» (спец-
курс «Уроки в початковій школі із застосуванням інтерактивних технологій навчання») 
тощо [5]. 

Важливе місце щодо застосовування інтерактивних технологій у навчальному про-
цесі початкової школи займає педагогічна практика. Перші спроби майбутні педагоги 
роблять під час проходження педагогічної практики, яка має назву «Пробні уроки». 
Вона дає можливість кожному провести один, два (і більше – за бажанням) уроки з кож-
ного предмета відповідного класу (1-й, 2-й, 3-й або 4-й клас). Під керівництвом мето-
дистів та досвідчених учителів студенти-практиканти розробляють і проводять уроки, 
аналізують вже проведені заняття, усуваючи та враховуючи недоліки, планують і про-
водять наступні. Педагогічна практика відкриває для практикантів-класоводів широкий 
спектр можливостей планувати, проектувати і проводити уроки та виховні заходи із 
застосуванням інтерактивних технологій. 

Такі форми роботи покликані допомогти студентам реалізувати свої знання на прак-
тиці, виявити творчий потенціал відповідно до своїх здібностей, бажань тощо. 

При цьому майбутні педагоги вчаться: 
– моделювати і конструювати навчальний процес на основі використання інтерак-

тивної технології навчання молодших школярів; 
– визначати завдання навчання, виховання і розвитку молодших школярів інтерак-

тивній технологічній системі; 
– розробляти структурні компоненти власної навчальної діяльності і завдання, що 

розв’язуються у процесі їх реалізації; 
– вибирати найбільш раціональну послідовність різних видів співпраці вчителя та 

учнів; 
– визначати оптимальні інтерактивні технологічні засоби (методи, форми та ін.) для 

реалізації завдань навчання, виховання і розвитку молодшого школяра; 
– аналізувати вибір методів і засобів контролю, визначати критерії та показники 

ефективності навчальної діяльності учнів; 



324   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– вибирати засоби стимулювання й оцінювання результатів інтерактивної діяльнос-
ті учнів початкової школи. 

Висновки. Отже, такий підхід відповідає вимогам сьогодення і сприяє усвідомле-
ному психолого-педагогічному та фаховому саморозвитку майбутнього вчителя почат-
кової школи, збагачує зміст його підготовки, створює умови для стимулювання й ціле-
спрямованого розвитку творчих здібностей студентів, готує фундамент для продумано-
го та ефективного впровадження спеціальних курсів з вивчення і застосування нових, 
малодосліджених, зокрема інтерактивних, технологій у практику фахової підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці засобів діагностики сту-
дентів до зазначеного виду діяльності. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ – 
ОДНЕ ІЗ ВАЖЛИВИХ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ 
МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У статті розкрито зміст, форми та методи технології інтерактивного навчання молодших 
школярів як одного із важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових кла-
сів. Автором акцентовано увагу на впровадженні інтерактивних методів навчання у навчально-
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ УЧЕБЫ – 
ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье раскрыто содержание, формы и методы технологии интерактивной учебы 
младших школьников как одно из важных заданий формирования умений будущего учите-
ля начальных классов. Автором акцентировано внимание на внедрении интерактивных 
методов учебы в учебно-воспитательном процессе начальной школы и высших учебных 
заведений.
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Літ. 14.

Постановка проблеми. Останнім часом проблема впровадження інтерактивно-
го навчання низкою сучасних науковців все активніше розкривається на шпальтах 
педагогічної преси. Як засвідчують наукові джерела, кредо інтерактивного навчан-
ня було сформульоване свого часу філософом Конфуцієм: «Те, що я чую, я забуваю. 
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу, обговорюю – я починаю 
розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю знань і навичок. Коли 
я передаю знання іншим, я стаю майстром» [6, 123]. Ці слова є актуальними й сьо-
годні, оскільки складають основу особистісно орієнтованої моделі навчально-ви-
ховного процесу початкової школи і є важливим стрижнем модернізації початкової 
освіти. На це націлюють сучасні освітні державні документи, зокрема Державний 
стандарт загальної початкової освіти, затверджений Міністерством освіти та науки 
України в 2011 р. [2].

Аналіз досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджу-
вати, що проблема інтерактивного навчання висвітлена сучасними науковцями О. Сав-
ченко, О. Вербицькою, А. Нісімчук, зокрема ними подані різ ні варіанти класифікації 
педагогічних технологій, акцентовано увагу на технології інтерактивного навчання [1; 
5; 7]. Важливе місце інтерактивним вправам, які є стрижнем здійснення інтерактивного 
навчання, відведено у працях О. Пометун, Л. Пироженко [6]. Про важливість впрова-
дження парної, групової, кооперативно-групової форми роботи, що виступають важли-
вим видом діяльності під час здійснення інтерактивного навчання, зосереджують увагу 
О. Комар, О. Саган та ін. [4; 8]. 

Мета статті – розкрити важливість впровадження технології інтерактивного на-
вчання як одного із важливих завдань формування професійних умінь майбутнього 
учителя початкових класів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної та науково-методич-
ної літератури засвідчує, що у перекладі з англійської (іntег – вза ємний, асt – діяти) сло-
во інтерактив означає взаємодіяти, а інтерактивний метод виступає способом взаємодії 
через бесіду, діалог.

З метою формування професійних умінь майбутнього учителя початкових класів у 
контексті технології інтерактивного навчання нами вивчено стан дослідження пробле-
ми у психолого-педагогічній літературі, розкрито її теоретичні засади, здійснено вибір 
змісту і технології формування професійних умінь майбутнього учителя, апробовано 
розроблені уроки у школах м. Дрогобича та Дрогобицького району, видано низку ста-
тей, навчально-методичних посібників.

Ми також опрацювали відповідну інформацію про розуміння студентами суті ін-
терактивного навчання у контексті відповідних форм, методів та методичних прийомів 
інтерактивного навчання, які широко використовуються в навчально-виховному про-
цесі початкової школи та шляхів впровадження інтерактивного навчання з метою під-
вищення якості знань в галузі цієї проблеми. У процесі пошуку відповідної інформації, 
пов’язаної із впровадженням технології інтерактивного навчання у сучасній початко-
вій школі та ВНЗ, ми здійснювали опитування серед викладачів кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти і з’ясували, яким чином вони здійснюють інтерактивне 
навчання серед студентів під час проведення лекційних, практичних, семінарських та 
лабораторних занять з відповідних педагогічних та фахових дисциплін. З цією метою 
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нами було розроблено анкету і зроблено відповідні висновки. Анкета охоплювала такий 
перелік питань: 

1. Чи використовуєте Ви на лекційних (практичних, семінарських) заняттях на-
вчальну дискусію (тема, приклад)?

2. Яким видам семінарських занять Ви надаєте прерогативу?
а) семінарам-диспутам;
б) семінарам-прес-конференціям;
в) семінарам «Мозковий штурм»;
г) семінарам-доповідям;
д) семінарам-розгорнутим бесідам;
е) іншим видам. 
3. Які види робіт Ви найчастіше впроваджуєте на семінарських, практичних чи ла-

бораторних заняттях?
4. Які форми навчання застосовуєте під час практичних, семінарських, лаборатор-

них заняттях?
а) колективні;
б) індивідуальні;
в) парну роботу;
г) групову;
д) кооперативно-групову.
5. Яке місце займає ділова гра на Ваших заняттях?
6. Які ігрові методики Ви застосовуєте на заняттях?
У процесі опитування нами було з’ясовано, що майже усі викладачі використовують 

активно ділову гру, надають перевагу лекціям-діалогам, інколи використовують парну 
чи групову форму навчальної діяльності. Однак, на запитання «Яким видам занять Ви 
надаєте прерогативу?» більшість викладачів віддають перевагу семінарам-доповідям, 
семінарам-розгорнутим бесідам; інколи проводять семінари-диспути, проте семінари-
прес-конференції та семінари «Мозкові штурми» залишаються поза увагою.

Нами здійснено опрацювання психолого-педагогічної та науково-методичної літе-
ратури, пов’язаної із формуванням професійних умінь майбутнього учителя початкової 
школи через призму технології інтерактивного навчання, висвітлено стан дослідження 
проблеми із впровадження технології інтерактивного навчання через аналіз сучасних 
наукових досліджень, розкрито морально-духовні цінності учителя початкових класів 
у здійсненні інтерактивного навчання [9]; розроблено інтерактивні вправи для втілен-
ня ідей інноваційних технологій навчання шляхом проведення парної, групової роботи 
студентів, проведення ділових ігор [11].

Варто зауважити, що сучасні учителі у практику початкової школи вміло впрова-
джують сучасні педагогічні технології, на різних етапах уроку застосовують технологію 
організації групової навчальної діяльності, вміло використовують ідеї розвивального 
навчання (за Л. Виготським, Л. Занковим), поєднують елементи технології формування 
творчої особистості із елементами технології створення «Ситуації успіху» тощо. З цією 
метою ми пропонуємо розроблені методичні рекомендації з використання на уроках 
розвитку зв’язного мовлення різних елементів сучасних освітніх технологій, активно-
го залучення учнів під час проведення цих уроків до парної, групової та кооператив-
но-групової діяльності шляхом використання низки інтерактивних вправ: «Мозковий 
штурм», «Метод ПРЕС», «Акваріум», «Займи позицію», «Карусель», «Ажурна пилка», 
«Два-чотири-всі разом» та ін. [12].
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Нами систематизовано зміст навчального матеріалу відповідно до державних ви-
мог щодо рівня загальноосвітньої підготовки молодших школярів та репрезентовано 
основний вид мовленнєвої діяльності у площині цікавих інтерактивних вправ та інших 
елементів педагогічних технологій. 

З цією метою нами опубліковано навчально-методичні посібники: «Педагогічні 
технології у початковій школі: робота з дитячою книгою (1 клас)» [13], «Педагогічні 
технології у початковій школі (уроки розвитку зв’язного мовлення (2-4 класи))» [14]. У 
цих посібниках акцентовано увагу на поєднанні цікавих форм, методів та методичних 
прийомів, які доцільно використовувати учителям початкових класів з метою забезпе-
чення ефективності навчально-виховного процесу у спектрі модернізації загальної по-
чаткової освіти. 

Зазначаємо, що цікаві форми та методи технології інтерактивного навчання сучасні 
учителі-практики висвітлюють на шпальтах педагогічних журналів, зокрема «Дошкіль-
не виховання», «Розкажіть онуку», «Початкова школа». Методику низки інтерактивних 
вправ, зокрема «Карусель», «Навчальна дискусія», «Метод ПРЕС», практично апро-
бовано під час проведення відкритого уроку за програмою «Майстер-клас» з учнями 
4 класу на тему «Релігійні та народні свята в Україні весною» на базі Медвежанської 
СЗШ І-ІІ ст. Дрогобицького району та Дрогобицької СЗШ І-ІІ ст. № 17 та висвітлено у 
науковій статті журналу «Початкова школа» [10].

Висновки. Шляхом висвітлення теоретичних засад проблеми здійснення ін-
терактивного навчання, вибору змісту і технології формування професійних умінь 
майбутнього учителя, апробації розроблених уроків в освітніх закладах зроблено 
відповідний внесок у виконанні загально кафедральної теми, пов’язаною із комп-
лексною теоретичною та практичною підготовкою майбутніх учителів початкових 
класів відповідно до професіограми і перманентної модернізації сучасної почат-
кової школи. 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 
НА ФОРМУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті розглянуто питання впливу чинників, що формують наркозалежну особистість. 
Розкрито сутність процесу десоціалізації особистості, сутнісні характеристики залежної по-
ведінки, яка передує формуванню наркозалежності. Визначено сутність поняття «чинники десо-
ціалізації особистості». Схарактеризовано наркотизм як чинник макросередовища, розглянуто 
негативні чинники сімейного впливу, субкультури та деструктивні групи однолітків як чинники 
мікросередовища десоціалізації, визначено кризові вікові періоди в житті особистості, які з ди-
тинства і до юнацького віку впливають на формування наркозалежності.

Ключові слова: десоціалізація, чинники десоціалізації, наркотизм, наркозалежна особис-
тість, мікросередовище, макросередовище.
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INFLUENSE OF DESOCIALIZATION FACTORS 
ON THE FORMATION OF DRUG-DEPENDENT PERSON

The article discusses the impact of factors that shape the drug-dependent person. The work reveals the 
essence of the desocialization process of the individual, the essential characteristics of addictive behavior 
that precedes the formation of addiction. It defi nes the essence of the concept of «desocialization of the 
individual factors». This article describes drug addiction as a factor of mega - and macroenvironment, 
considered negative factors of family infl uence, subculture and destructive groups as factors in the 
microenvironment of desocialization, characterizes crisis age periods in the life of the person, which from 
childhood to adolescence infl uence the formation of addiction.

Keywords: desocialization, factors of desocialization, drug addiction, drug-dependent person, 
microenvironment, macroenvironment.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ

В статье рассмотрен вопрос воздействия факторов, которые формируют наркозависимую 
личность. Раскрыта сущность процесса десоциализации личности, сущностные характеристи-
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ки зависимого поведения, которые предшествуют формированию наркозависимости. Определена 
суть понятия «факторы десоциализации личности». Охарактеризован наркотизм как фактор 
мега – и макросреды, рассмотрены негативные факторы семейного воздействия, субкультуры и 
деструктивные группы как факторы микросреды десоциализации, охарактеризованы кризисные 
возрастные периоды в жизни личности, которые с детства и до юношеского возраста влияют 
на формирование наркозависимости.

Ключевые слова: десоциализация, факторы десоциализации, наркотизм, наркозависимая лич-
ность, микросреда, макросреда.

Лит. 15.

Постановка проблеми. Вивчення чинників десоціалізації, що призводять до фор-
мування наркозалежної особи, викликана суперечністю між необхідністю подолання 
явища наркотичної залежності й низьким рівнем соціально-педагогічної роботи щодо 
протидії негативним чинникам стихійної соціалізації, що формують таке соціально-не-
безпечне явище. Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, у 2012 році на нарко-
логічному обліку перебувало 79 тис. наркозалежних осіб, тоді як міжнародні та укра-
їнські організації заявляють про 310 тис. споживачів лише ін’єкційних наркотиків [12]. 
Оскільки за останні роки ситуація значно погіршилася, виникає гостра необхідність 
наукового осмислення і пошуку теоретико-практичних шляхів розв’язання даної про-
блеми. 

Аналіз досліджень свідчить, що теоретико-методологічним питанням соціалізації 
присвячено праці зарубіжних ( Е. Еріксон, Г. Тард, Т. Парсонс, Ч. Кулі, Дж. Мід, Ж. Пі-
аже), російських (Б. Вульфов, А. Мудрик, І. Кон, С. Розум) та українських (М. Лука-
шевич, Н. Лавриненко, М. Москаленко, С. Харченко, С. Савченко) учених. Окремим 
питання соціалізації різних категорій осіб, а саме, ресоціалізації особистості злочинців 
присвячено роботи О. Караман, С. Горенка, питання чинників і умов наркотизації осо-
бистості розглянуто в роботах Б. Ваїсова, Е. Гасанова, Л. Журавльової, С. Пальчевсько-
го, профілактиці впливу чинників середовища, що формує наркотичну залежність при-
свячено науковий доробок В. Безпалька, З. Коробкіної, Н. Литвинової, Н. Максимової, 
А. Нагорної, В. Сорочинської та ін.

Тому метою статті є розкриття сутності процесу десоціалізації, визначення чинни-
ків десоціалізації особистості, та характеристика найбільш типових негативно діючих 
у соціальному середовищі чинників десоціалізації особистості, які сприяють виникнен-
ню наркотичної адикції.

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що впливи стихійної соціалізації, обу-
мовлені соціально-економічними і соціокультурними об’єктивними реаліями, апріо-
рі не гарантують позитивного результату соціалізації, разом з тим, впливи соціально 
контрольованої соціалізації (соціального виховання), як планомірного створення сус-
пільством різноманітних (правових, організаційних, матеріальних духовних тощо) 
умов, так само, не гарантують індивіду повноцінного входження, оскільки, набуті 
якості соціальності матимуть «ідеалізований» характер, і вступатимуть у суперечності 
з соціальними реаліями. У зв’язку з цим, необхідно вивчити які соціальні впливи серед-
овища на особистість будуть чинити негативний вплив і формуватимуть наркозалежну 
особистість. У свою чергу, десоціалізацію можемо визначити як процес руйнування за-
своєних особистістю соціальних норм, цінностей і зразків поведінки, що відбувається 
під впливом негативної соціальної взаємодії, асоціальних умов середовища в моменти 
життя людини, пов’язані з посиленням соціальних ризиків (втрата роботи, близької лю-
дини, соціально-економічна нестабільність, бойові дії тощо).
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Спираючись на аналіз наукових доробок сучасних учених щодо впливу факторів со-
ціалізації [13; 15; 16], а також власне емпіричне дослідження, зауважимо, що на сучас-
ному етапі розвитку суспільства наркотизм включений як чинник десоціалізації на усіх 
рівнях: від загального до локального. Підтвердженням цього є факти, свідчення щодо 
реалізації ідеології стосовно наркозалежних за часів СРСР, в якій «проблеми наркоманії 
не існувало», і в країнах Сходу, в яких наркотизм є культурно і релігійно обумовле-
ним явищем, свідчать, що нині негативні фактори середовища, що сприяють розпо-
всюдженості вживання наркотиків проявляються на всіх рівнях: на рівні мегафакторів 
виявляється у глобалізації і загостренні екологічних проблем на рівні планети, світу в 
цілому, дія макрофакторів проявляється в пасивному відношенні до вирішення проблем 
залежних людей (виключення складають країни Скандинавії, деякі країни Євросоюзу), 
високому рівні агресивності сучасного суспільства, дії стресогенних факторів; на рівні 
мезофакторів у доступності особистості щодо залучення до наркотичної субкультури, 
в тому числі, через ЗМІ, мережу Інтернет; на рівні мікрофакторів – через популяриза-
цію наркотиків у референтних групах однолітків, деструктивний вплив сім’ї, тощо. В 
якості окремих потужних чинників десоціалізації ми розглядаємо деструктивні групи 
як особливі інститути десоціалізації, члени (агенти) яких є носіями норм і цінностей, 
які відрізняються від домінуючої в суспільстві культури або суперечать їй, вікові та 
індивідуально-психологічні особливості особистості тощо.

Доречним, на нашу думку, буде продовження викладу основного матеріалу че-
рез детальне розкриття таких питань 1) розгортання процесу десоціалізації, оскіль-
ки останній має свої особливості та залежить від якості соціальних впливів, а також 
2) з’ясування сутності поняття «чинник десоціалізації особистості», 3) характеристики 
впливу чинників десоціалізації, що формують наркозалежну особу.

Щодо першого висунутого питання, відзначимо, що, під впливом негативних чин-
ників соціального середовища, які, за твердженням А. Мудрика, є об’єктивними фак-
торами перевтілення людини в жертву несприятливих умов соціалізації [11, 164], від-
бувається процес десоціалізації. На думку того ж автора, найпотужнішим чинником 
десоціалізації є віктимогенність як наявність характеристик, рис, небезпек в тих чи ін-
ших об’єктивних обставинах соціалізації, вплив яких, може зробити людину жертвою 
таких обставин (наприклад, віктимогенний мікросоціум). Розглядаючи віктимізацію як 
чинник десоціалізації стосовно осіб, схильних до хімічних адикцій, зазначимо, що, як 
правило, результатом їх десоціалізації є наркозалежність. 

В згаданих роботах залежність будучи набутим, непереборним, руйнівним потя-
гом людини до певної речовини, форми поведінки або до іншої людини [6; 166], та 
наркотична залежність яку розуміють і як стан особи, яка залежить від вживання пси-
хоактивних речовин і як хронічне захворювання, що виникає внаслідок тривалого вжи-
вання людиною психоактивної речовини, розглядається і як девіантна, і делінквентна, а 
найчастіше як адиктивна поведінка. Узагальнюючи погляди учених щодо проявів ади-
тивної поведінки, зазначимо, особливістю такої поведінки є те, що залежна поведінка, 
будучи чинником десоціалізації, на думку А. Капської, передує стану захворювання на 
наркоманію, набуваючи різних форм залежності від різних обставин, людей тощо. В 
цьому й проявляється сутнісна характеристика залежної (десоціалізованої) особи [16].

Щодо другого питання, яке доцільно детально розкрити, тобто, визначення «чин-
ник десоціалізації», відзначимо, що чинники середовища, що зумовлюють розгортання 
процесу десоціалізації, мають в основному некерований характер, також розгортаються 
на макро- , мега-, макрорівнях і створюють передумови для деформування особистості 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   333

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×åðíåöüêà Þ. Âïëèâ ÷èííèê±â äåñîö±àë±çàö±³ íà ôîðìóâàííÿ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(деформація соціальності особистості, деформація суб’єктності особистості). Саме такі 
чинники і називатимемо чинниками десоціалізації особистості.

Третє питання стосується характеристики впливу чинників, що формують нарко-
залежну особу, отже, аналіз наукових праць сучасних учених дозволяє стверджувати, 
що деструктивний вплив може здійснюватися завдяки мікросередовищним чинникам у 
сімейному оточенні, а саме: ізоляції дитини в сім’ї, недостатньої підтримки з боку бать-
ків, або, навпаки, надто близьких стосунків, внаслідок сімейних конфліктів, неадекват-
ності рольових моделей в сім’ї, тощо [13, 596].

У сучасній соціальній педагогіці зокрема, працях О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Кап-
ської, А. Мудрика [3; 11; 15; 16 ] найчастіше зустрічається думка про те, що соціалі-
зація – процес, який триває все життя – від народження до смерті. Однак, на думку 
Р. Малюти, вивчення процесу соціалізації від онтогенезу не враховує період розвитку 
психіки в ембріональному періоді. Розділяючи ідеї згаданих учених, додамо, що сучас-
ні дослідження в галузі медицини підтверджують факт ризику високої обумовленості 
залежності у дитини наркозалежної матері й вимушеної детоксикації такої дитини у 
неонатальному періоді, з метою зняття абститентного синдрому новонародженого [10, 
190–192].

Окрім провідного інституту соціалізації – родини, на думку О. Вакуленко, в сус-
пільстві функціонують деструктивні групи як особливі інститути десоціалізації, члени 
(агенти) яких є носіями норм і цінностей, які відрізняються від домінуючої в суспіль-
стві культури або суперечать їй. Тому вплив на соціалізацію особистості може бути не 
тільки позитивним, але і негативним, залежно від змісту норм і цінностей, які прийняті 
в групі, до якої належить індивід [5, 123–128]. Серед інших факторів, описаних у на-
уковій психологічній і педагогічній літературі, вік особистості може виступати як по-
тужним соціалізаційним, так і десоціалізаційним чинником [1; 2; 3; 7; 9].

Зокрема, вченими зазначається, що найбільш вразливий для початку десоціалізації 
є підлітковий вік, коли особистості дитини важко протистояти негативним факторам 
середовища, оцінювати наслідки власного вибору, а також юнацький вік, якому прита-
манні соціальне, особистісне і професійне становлення особистості як суб’єкта власної 
життєдіяльності.

Дійсно, за даними С. Браун, у дослідженні проведеному серед американських під-
літків було виявлено, що існує як багато шляхів залучення підлітків до вживання нарко-
тиків, так і відмови від них, зокрема, дослідниця виділяє такі фактори індивідуальних 
відмінностей у підлітків, як алкоголізм або наркоманія в сімейному анамнезі, особис-
тісні особливості, суміжні психопатії, поведінкова розгальмованість, демографічні та 
соціокультурні фактори (стать, вік, етнічна приналежність) [1, 213–214]. Ф. Райз до-
дає до цих факторів девіантні субкультури, прихильність до вибору референтної групи, 
проблеми із самоідентифікацією, побудовою позитивної «Я-конценції», самонереалізо-
ваність, особистісну незрілість тощо [13]. Вітчизняна дослідниця Н. Максимова, під-
тверджуючи висунуті ідеї згаданих учених, стверджує, що соціально адаптовані підліт-
ки мають розвинутий рівень суб’єктності. Відчуваючи себе суб’єктом діяльності, під-
літок вчиться керувати обставинами, бо він впевнений, що від його дій в значній мірі за-
лежить: здобуде він позитивні емоції (задоволення, нагороду, схвалення, радість) чи ні. 
Підлітки, які починають вживати психоактивні речовини не відчувають себе суб’єктом 
своїх дій, їм бракує усвідомлення того, що вони спроможні керувати обставинами свого 
життя, здобути позитивні емоції завдяки виконанню власної, свідомо обраної, продук-
тивної діяльності. Але потреба в досягненні позитивних емоцій від цього не зникає. 



334   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підліток прагне відчути стан задоволення, радості, але не бачить шляхів досягнення 
цього. Дізнавшись, що такий стан можливо викликати штучно, підліток, не вагаючись, 
починає вживати психотропні речовини [9, 148]. Деформована суб’єктність підлітка 
стає пусковим механізмом для десоціалізації особистості, і, якщо не коректувати дане 
відхилення у підлітковому віці, воно матиме викривлений розвиток і в юнацькому віці і 
в подальшому житті особистості, роблячи її маргіналізованою.

Переходячи до розгляду наступного кризового періоду соціалізації, зазначимо, що 
дослідниками особливостей соціалізації у юнацькому віці Л. Божович, І. Зимньою, 
Ж. Піаже, Е. Ерікcоном, І. Коном [4; 8; 13] узагальнено, що процеси соціалізації, які 
віддзеркалюються в становленні ідентичності особистості, є тісно пов’язаними з цін-
нісно-смисловими утвореннями суб’єкта та з особливостями його соціально-психоло-
гічної адаптації. Такий погляд на ідентичність особистості, який є усталеним у межах 
психолого-педагогічних наук, не передбачає стабільної структури ідентичності, яка 
може суттєво змінюватися в певні періоди життя, коли людина проходить так звані 
кризи ідентичності, що можуть розпочати десоціалізаційний процес. Крім того, вона 
визначає специфіку відношень, діяльності, поведінки, психологічного благополуччя 
суб’єкта. В дослідженнях М. Ромма підкреслюється стійкий зв’язок між ідентичніс-
тю особистості та соціальною адаптацією, який полягає в тому, що ідентичність за-
дає особистості певні стратегії сприйняття та осмислення соціальної реальності, які 
в свою чергу визначають спрямованість процесів соціальної адаптації людини [14, 
8–19]. 

Відображаючи концептуальні погляди учених-дослідників щодо особливостей 
соціалізації в юнацькі роки, зазначимо, що молода людина не тільки здобуває про-
фесійну освіту і й отримує перший досвід самостійної трудової діяльності, але і влас-
но починає вирішувати проблеми свого сімейного та соціального життя. Цей період 
життєвого шляху створює певні виклики особистості, а їхнє неуспішне подолання 
формує несприятливі умови для вирішення завдань знаходження своєї особистісної, 
соціальної та професійної ідентичності, а також для розвитку та розбудови систе-
ми внутрішніх ресурсів ефективної соціально-психологічної адаптації. Тому дослі-
дження структурних та динамічних характеристик процесів соціальної адаптації, со-
ціалізації (які характеризуються специфікою особистісної, соціальної, культурної та 
професійної ідентичності суб’єкта) разом з ціннісними орієнтаціями (які є основою 
життєвого самовизначення особистості і мають опосередковуючий вплив на результа-
тивність цих процесів) є важливою основою для формування повноцінної, гармоній-
ної людини, яка не тільки здатна долати складні життєві перешкоди, але й розвивати 
суспільство в напрямку вдосконалення та соціального благополуччя, не вдаючись до 
хибних способів визнання.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна відзначити, що потрапляючи під дію 
негативних чинників соціалізації, розпочинається десоціалізаційний процес, що тобто, 
процес руйнування засвоєних особистістю соціальних норм, цінностей і зразків по-
ведінки. Вивчення мега – , макро – і мікрочинників десоціалізації сприятиме покра-
щанню соціально-педагогічної роботи із запобігання цим негативним чинникам, або 
зменшенню рівня їх дії, що в свою чергу позитивно вплине на розв’язання проблеми 
наркозалежності.

Перспективними напрямами дослідження будуть питання, пов’язані із факторами і 
умовами ресоціалізації адиктивних осіб.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті розглядаються підходи щодо особливостей організаційних форм навчальної ді-
яльності учнів у малокомплектній початковій школі та вказуються шляхи їх впровадження. Ви-
значено класифікацію форм навчання на підставі відмінних критеріїв, проаналізовано її харак-
терні особливості. Підкреслено, що докладнішого вивчення потребують способи поєднання ор-
ганізаційних форм навчальної діяльності учнів на уроках в малокомплектній початковій школі.

Ключові слова: процес навчання, форми навчання, організаційні форми навчальної діяльнос-
ті учнів, малокомплектна школа.
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THE PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL FORMS OF 
EDUCATIONAL ACTIVITY 

FOR PUPILS IN UNGRADED PRIMARY SCHOOL

The article deals with the approaches to the peculiarities of the organizational forms of educational 
activity for pupils in ungraded primary school and the ways of their introduction. The classifi cation 
of educational forms in accordance with different criterions and its characteristic peculiarities are 
analyzed. It is underlined that the methods of combination of the organizational forms of educational 
activity for pupils at lessons in ungraded primary school need detailed research.

Key words: educational process, educational forms, forms of educational activity for pupils, 
ungraded school.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 

МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются подходы относительно организационных форм учебной дея-
тельности учеников в малокомплектной начальной школе и указываются пути их усовершен-
ствования. Определяется класыфикация форм, анализируются их особенности. Подчеркнуто, 
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что детального изучения требуют способы объединения организационных форм учебной дея-
тельности учеников в малокомплектной начальной школе.

Ключевые слова: процесс обученияв, формы обучения, организационные формы учебной де-
ятельности учащихся, малокомплектная школа.

Лит. 15.

Постановка проблеми. Навчання учнів у малокомплектній початковій школі ви-
магає змін у методичних підходах щодо побудови процесу навчання, до вибору орга-
нізаційних форм навчальної діяльності учнів. Навчання як процес цiлеспрямованої 
взаємодiї педагога та учнiв, спрямований на володiння системою знань з основ наук, 
умiнь i навичок їх практичного застосування, на розвиток творчих здiбностей учнiв, 
необхідно певним чином організовувати. Отож важливою рисою процесу навчання є 
відповідна форма його організації. 

Аналіз досліджень. Проблеми, пов’язані з формами навчання в школі, залиша-
ються актуальними в педагогічній теорії і практиці. Їх досліджували, обґрунтовуючи 
сутність та вказуючи на провідні ознаки, такі вчені, як: І. Ф. Харламов, М. М. Скат-
кін, І. М. Чередов, А. М. Алексюк, В. К. Дьяченко, Б. П. Єсипов, Н. Т. Огородни-
ков, Т. М. Ніколаєва, І. С. Якиманська, В. Монахов, Ю. І. Мальований, Я. І. Бурлака, 
В. О. Вихрущ, Б. Г. Ананьєв, Д. М. Богоявленський, Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, 
П. І. Сікорський, В. І. Бондар.

Мета статті полягає у розкритті особливостей організаційних форм навчальної 
діяльності учнів в малокомплектній початковій школі.

Виклад основного матеріалу. У дидактичній літературі не має єдиного позна-
чення обстежуваного поняття [15, 570]. Учені номінують його по-різному: «форма 
навчання», «організаційна форма навчання», «форма організації навчання», «форма 
організації навчальної діяльності», то вкладаючи у ці терміни нетотожний зміст, то 
вживаючи як синоніми [2, 121]. 

Класифікацію форм навчання здійснюють на підставі відмінних критеріїв: за кіль-
кістю учнів, охоплених певним видом навчальної діяльності (індивідуальна, групова, 
фронтальна), місцем навчання (шкільні, позашкільні), за тривалістю навчання.

Поняття «форма» застосовується щодо навчання у кількох значеннях. На думку 
А. В. Лопухівської, у двох – як форма навчання і як форма організації навчальної ді-
яльності [6, 13–16], на думку В. І. Бондара, у трьох – форма навчання, форма органі-
зації навчання і форма організації навчальної діяльності учнів. Аналіз розбіжностей у 
тлумаченні цих термінів провів В. І. Бондар [2, 121–123]. У визначенні поняття «фор-
ма навчання» науковець вирізняє такі його ознаки, як ступінь самостійності суб’єктів 
навчання під час виконання ними навчального плану, засвоєння змісту програм на-
вчальних предметів, проведення контролю результатів. Ці ознаки по-різному вияв-
ляють себе у таких форм навчання, як: стаціонарна (денна), вечірня, заочна, очно-за-
очна, екстернатна, дистанційна (за допомогою листування, комп’ютерних мереж, ка-
бельного та супутникового телебачення), домашня освіта з обов’язковою державною 
атестацією (для інвалідів) [2, 123].

Дослідники О. Я. Савченко [8, 229], О. І. Вишневський, О. М. Кобрій, М. М. Че-
піль [4, 61] виділяють, крім того, організаційні форми навчання. Це певний тип вза-
ємодії вчителя та учнів, який регулюється визначеним режимом та умовами роботи. 
Організаційні форми навчання розкривають зовнішній бік організації навчальної 
діяльності, означують відмінну організацію навчальних занять (урок, екскурсія, 
семінар, дослідні роботи, консультації, домашні завдання, гурткові заняття тощо). 
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І. М. Чередов [13, 14] – загальними формами навчальної роботи, М. М. Скаткін [10, 
38] – конкретними, або частковими, формами навчальної роботи, А. М. Алексюк [1, 
172] – спеціальними формами. Відповідно до характеру діяльності учнів на уро-
ці вони поділяють організаційні форми навчання на індивідуальні, парні, групові, 
фронтальні [4, 61]. За М. М. Скаткіним [10, 38–39] і А. М. Алексюком [1, 172] – за-
гальні форми навчання.

У сучасній дидактиці, залежно від особливостей педагогічного процесу і кількості 
учнів, залучених до роботи, виділяють фронтальні, групові та індивідуальні форми 
навчальної діяльності учнів.

 Кожна з організаційних форм навчальної діяльності учнів має свої особливості, 
без урахування яких неможлива оптимізація процесу начання в малокомплектній по-
чатковій школі. 

На означення поняття «фронтальна робота» у педагогічній літературі вживається 
кілька термінів: «фронтальна», «загальнокласна», «колективна» форми навчальної 
діяльності учнів. Аналіз досліджень з цієї проблеми показує, що серед науковців і 
практиків немає єдиної думки щодо їх тлумачення. Б. П. Єсипов, Н. Т. Огородников 
та ін. вважають їх тотожними. В. К. Дьяченко [5, 35–36] та А. М. Алексюк загаль-
нокласну (або фронтальну) форму організації навчальної діяльності розглядають як 
різновид групової форми організації навчальних занять [1, 170]. Їй вони приписують 
такі ознаки: наявність спільної мети і об’єднання зусиль усього колективу навколо 
неї; розподіл праці і обов’язків; співробітництво і товариська взаємо допомога; за-
лучення всіх учасників спільної праці до контролю, обліку і керування; турбота усіх 
про знання кожного і кожного – про успіхи всіх; взаємонавчання; збіг колективних і 
особистих інтересів; робота в динамічних парах (в парах змін ного складу); виклад 
певного питання не одному слухачеві, а почергово. У результаті робота кожного учня 
перетворюється із пасивної в активну, суспільно корисну, іде неформальне заучуван-
ня матеріалу, а живий монолог і діалог з товариша ми, які слухають і водночас переві-
ряють колегу [1, 171]. 

Т. М. Ніколаєва послуговується терміном «загальнокласна робота», розуміючи 
під ним одночасне виконання спільного завдання всіма учнями класу, і виділяє два її 
види: сукупну (учні під керівництвом учителя працюють самостійно, не спілкуючись 
один з одним) і колективну (учні в процесі виконання завдань взаємодіють між со-
бою, наявна спільна мета і розподіл праці для досягнення найповнішого результату) 
[7, 348].

Ю. І. Мальований виділяє дві форми навчальної діяльності учнів: колективну та 
індивідуальну. Колективна форма діяльності реалізується в умовах фронтальної (за-
гальнокласної) роботи, групової та під час роботи в парах [12, 8].

П. І. Сікорський поділяє загальні форми навчання (за термінологією нашого дослі-
дження, форми організації навчальної діяльності учнів) на групові та індивідуальні. 
Фронтальність, на його думку, може бути характеристикою і ознакою як групових, 
так і індивідуальних форм навчання. Серед групових форм слід, на його думку, роз-
різняти фронтальні, фронтально-колективні та колективні, а серед індивідуальних – 
індивідуально-групові та індивідуально-диференційовано-групові [9, 108–113].

Є. С. Рабунський у поняття індивідуальної діяльності включає: 1) діяльність 
окремого учня; 2) виконання роботи учнем одночасно з іншими учнями класу, групи; 
3) різне за часом виконання навчальної роботи; 4) діяльність з виконання загально-
класної (групової) роботи або діяльність з виконання окремого завдання [11, 132].
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Я. І. Бурлака і В. О. Вихрущ запропонували власну класифікацію форм організації 
навчальної діяльності, в основу якої поклали варіанти поєднання колективної та інди-
відуальної форм, – індивідуальні, індивідуально-групові, індивідуально-фронтальні, 
колективно-групові, колективно-фронтальні [3, 42–43]. 

І. М. Чередов під індивідуальною формою навчальної роботи розуміє безконтак-
тну діяльність учнів над виконанням спільних для всього класу завдань у єдиному для 
всіх темпі [14, 70]. 

В. К. Дьяченко, проаналізувавши форми міжлюдського спілкування, визначає ін-
дивідуальну форму організації навчальної діяльності учнів як таку, за якої навчання 
здійснюється опосередковано, через писемну мову, і при цьому учень безпосередньо 
ні з ким не спілкується [7, 34]. 

В. І. Бондар зазначає, що форма індивідуального навчання передбачає відособлену 
навчальну діяльність учня як найвищий рівень готовності до самостійного оволодін-
ня основами наук. В умовах індивідуальної форми організації навчальної діяльності 
учень виконує завдання самостійно на уроці чи вдома без взаємодії з іншими дітьми: 
працює з книгою за завданням учителя, пише твір, навчається за комп’ютерною про-
грамою, виконує домашні завдання тощо. При цьому може отримувати безпосередню 
чи опосередковану допомо гу вчителя [2, 128–129]. 

Г. К. Селевко під індивідуальним навчанням розуміє таку форму (модель) органі-
зації навчального процесу, за якої: 1) учитель взаємодіє лише з одним учнем; 2) один 
учень взаємодіє лише із засобами навчання (книжки, комп’ютер тощо); 3) двоє учнів 
взаємодіють між собою (взаємонавчання) без безпосередньої участі вчителя [9, 348].

Отже, індивідуальну форму навчання можна визначити як таку навчальну діяль-
ність учня, коли він самостійно працює над однаковими або різними за змістом чи 
складністю завданнями (відповідно до своїх навчальних можливостей) під безпосе-
реднім або опосередкованим керівництвом учителя, без безпосередньої взаємодії з 
іншими учнями. 

Про переваги індивідуального навчання пише також академік О. Я. Савченко: 
«Воно більш цілеспрямоване, бо дає змогу привести зміст і темп діяльності у відпо-
відність до можливостей дітей, що стимулює їхній розвиток, допомагає заощаджува-
ти час, швидко контролювати результати» [8, 229].

Поряд з цим дослідники відзначають, що індивідуальна форма навчальної робо-
ти, сприяючи вихованню самостійності учнів, має і суттєві недоліки: вона роз’єднує 
учнів, створює умови для розвитку егоїзму, егоцентризму [14, 72]; несе в собі «дух 
індивідуалізму» [4, 68]; не дає можливості дітям співпрацювати, взаємодіяти в умо-
вах змагальності, не сприяє соціалізації особистості [8, 229], але ж людина – істота 
соціальна, яка успішно формується лише у взаємодії з довкіллям [9, 348]. За такої 
форми діяльності слабкі учні досягають мінімальних результатів, від цього – суттєві 
прогалини в знаннях, недостатня сформованість умінь і нави чок самостійної навчаль-
ної роботи. 

Специфіка фронтальної форми навчальної діяльності учнів полягає у виконанні 
всіма учнями класу під безпосереднім керів ництвом учителя спільних завдань за єди-
ними стандартними вимогами навчальних програм та підручників і в єдиному темпі. 
Вона розрахована на учнів, які мають однаковий рівень підготовки. Засвоєння ма-
теріалу кожним учнем проходить індивідуально, однак обсяг інформації, завдання і 
темп роботи єдині для всіх. Фронтальна форма навчання дає можливість залучити 
більшість класу до активної навчальної діяльності [13, 12].
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Диференційований підхід набуває розвитку й у сучасній педагогічній практиці. 
Як особливо актуальна проблема індивідуалізації та диференціації навчання поста-
ла перед сучасною сільською малокомплектною школою. В умовах малокомплектної 
школи принцип диференційованого та індивідуального підходу до навчання має стати 
домінантним. З двох можливих форм диференціації навчально-виховного процесу – 
профільної та рівневої – перевагу варто надавати рівневій (внутрішній) диференціа-
ції: учні, навчаючись за однаковими програмами і підручниками, одержують різний 
рівень знань. Можна запроваджувати і поділ на групи, але склад кожної з них має бути 
динамічний, з можливим переходом з однієї групи в іншу. Диференціація у такому 
разі передбачає, що на певних етапах уроку кожна з груп працює почергово самостій-
но, таким чином зменшується психологічний тиск учителя на учнів. Низька наповню-
ваність класів допомагає, крім того, індивідуалізувати процес навчання.

У завданнях нашого дослідженні входить вивчення форм навчальної діяльності 
учнів малокомплектних початкових шкіл. Тому охарактеризуємо кожну з них як ди-
дактичну категорію. Це передбачає розгляд кожної з них під оглядом специфіки за-
стосування в умовах малокомплектної школи.

Фронтальна форма пізнавальної діяльності в умовах малокомплектної школи ха-
рактеризується такими особливостями:

1. Під час фронтальної форми роботи, учитель безпосередньо спілкується з усіма 
учнями класу – пояснює, показує, залучає до обговорення проблеми. В умовах класу-
комплекту такий вид роботи можливо використовувати як один з етапів уроку, а не 
як тип уроку (урок-семінар, урок-дискусія чи підсумковий урок узагальнення знань), 
адже у такому разі вчителю довелося б зосереджувати свою увагу на роботі лише з 
одним класом .

2. У ході здійснення цієї форми роботи відбувається прямий, безпосередній ідей-
но-емоційний вплив учителя на колектив учнів, а робота в класі-комплекті вимагає 
уваги учителя до учнів іншого класу, тому такий контакт стає розсіяним і не дає ба-
жаних результатів.

3. Педагогічна ефективність фронтальної форми пізнавальної діяльності багато в 
чому залежить від уміння вчителя тримати у полі зору всіх учнів класу, забезпечувати 
активну роботу кожного з них, підтримувати увагу і робочу дисципліну. В умовах 
класу-комплекту така форма роботи вимагає надзвичайних зусиль з боку учителя та 
учнів, а в умовах малокомплектного класу значно збільшує психологічне навантажен-
ня на учнів.

4. Ця форма роботи повинна здійснюватися лише на основі активної взаємодії 
вчителя та учнів, а поширений у сучасному використанні метод сухої передачі на-
вчальної інформації не сприяє прояву взаємодопомоги і взаємодії учнів, що негативно 
позначається на розвитку їх соціальної активності.

Отже, фронтальна форма пізнавальної діяльності в умовах малокомплектної шко-
ли може використовуватись як один з елементів уроку, який відповідає накресленим 
учителем аспектам його триєдиної мети. На початку уроку така форма роботи допо-
може забезпечити контакт з класом, привернути увагу учнів і їх інтерес до майбут-
нього сприйняття знань. Ефективне поєднання цієї форми роботи з груповою формою 
організації пізнавальної діяльності та диференційованим підходом до навчального 
процесу допоможе досягти бажаних наслідків.

В умовах малокомплектної школи групова форма організації пізнавальної діяль-
ності є найбільш ефективною, суттєвим її недоліком є те, що значно зростає роль са-
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мостійної роботи учнів, що в умовах початкової школи це не завжди є доцільним. До 
позитивних аспектів групової форми роботи варто віднести її виховний аспект, адже 
саме під час такого виду діяльності діти вчаться спілкуватися один з одним, допома-
гати слабшим, окремі учні можуть спробувати себе в ролі вчителя, з’являється мож-
ливість надання реальної допомоги одне одному; ця форма роботи породжує взаємну 
відповідальність, уважність, формує інтерес до роботи товариша. Результативність, 
успіх здійснення цієї форми пізнавальної діяльності залежитьпередусім від роботи 
вчителя, його рівня підготовки і старанності, вміння приділити увагу кожній групі, 
адже в умовах малокомплектної школи такі групи учнів будуть значно меншими (2–3 
учні супроти з 4–6 звичайної школи), а тому потребуватимуть більшої уваги з боку 
педагога.

Робота в динамічних парах є досить ефективною за організації пізнавальної ді-
яльності учнів у малокомплектній школі. Вона демократична за своєю суттю. Кожен 
учасник навчального процесу опиняється в рівних умовах. Кожен виявляється досить 
компетентним у своїй частині завдання, може успішно навчати інших, контролюва-
ти їх незалежно від рівня загальної підготовки і є неодмінно то учнем, то вчителем. 
Найближча мета кожного учасника занять: навчати інших всьому тому, що знаєш або 
вивчаєш сам. Таким чином діяльність кожного учня стає суспільно корисною, адже 
він відповідає не тільки за свої знання, але й за знання своїх товаришів до навчальної 
роботи.

Досвід роботи у малокомплектних сільських школах свідчить, що найбільш вико-
ристовуваною, поряд з груповими та колективними формами пізнавальної діяльності 
учнів, є індивідуальна форма роботи. Вона доцільна, коли зміст навчального матері-
алу повною мірою доступна для самостійного вивчення школярів. Пізнавальне за-
вдання у цьому випадку вирішується індивідуальними зусиллями кожного учня само-
стійно, поза безпосереднім його спілкуванням з іншими учнями. У початковій школі 
така форма часто використовується під час самостійного виконання письмових вправ 
з рідної мови, іноземної мовита розв’язання завдань з математики.

Педагогічна цінність цієї форми організації пізнавальної діяльності полягає в 
тому, що вона може враховувати особливості кожного учня згідно з його підготовкою 
і можливостями. Успіх її визначається правильним підбором диференційованих за-
вдань і систематичним контролем учителя за їх виконанням. Крім того диференціація 
виражається й у ступені наданої допомоги учневі. Ця форма важлива тим, що вона 
вчить індивідуальної праці і надає більші можливості для самостійної роботи, сприяє 
вихованню самостійності учнів і служить підготовкою для занять самоосвітою. Вона 
сприяє не тільки більш свідомому й міцному засвоєнню знань, умінь і навичок, але й 
формуванню таких цінних якостей особистості, як самостійність, організованість, на-
полегливість у досягненні мети, завзятість, відповідальність за виконання дорученої 
справи тощо.

Разом з тим можливість застосування індивідуальної форми пізнавальної діяль-
ності має й свої обмеження. Її організація вимагає більших витрат часу й зусиль вчи-
теля. Актуальною для малокомплектної сільської школи є і проблема забезпечення 
навчальними посібниками різних видавництв, та додатковою літературою. Така фор-
ма роботи не сприяє розвитку колективізму у навчанні, а навпаки створює умови для 
формування егоїстичних рис характеру учнів. Якщо таку роботу застосовувати упро-
довж всього періоду навчання у початковій та середній школі, то вона, звичайно, ста-
не причиною виникнення яскраво вираженого індивідуалізму в поведінці школяра.
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Висновки. Отже, необхідно зазначити, що формам організації пізнавальної ді-
яльності належить особливе місце не лише в реалізації навчальних завдань, а й реа-
лізації виховної функції уроку. Головне джерело їхньої виховної ролі полягає в харак-
тері самопрояву особистості у тій чи іншій формі. Лідерство або співучасть у роботі 
колективу, змагання в темпах виконання роботи, почуття відповідальності за якість 
своєї праці, захопленість самостійним виконанням навчальної роботи, гаряча заці-
кавленість і багато іншого – все це лише окремі приклади морального, естетичного, у 
цілому соціального виховання, обумовленого розумним сполученням форм організа-
ції пізнавальної діяльності учнів. Адже, лише правильне поєднання різних форм орга-
нізації пізнавальної діяльності учнів, особливо у сільських малокомплектних школах 
допоможе учителеві досягти необхідного рівня навченості та вихованості учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алексюк А. М. Педагогіка: навч. пос. [для студ. універ.] / А. М. Алексюк. – К. : Вища 

школа, 1985. – 296 с.
2. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с. 
3. Бурлака Я. І. Про форми організації навчальної діяльності школярів / Я. І. Бурлака, 

В. О. Вихрущ // Радянська школа. – 1984. – № 5. – С. 39–44. 
4. Вишневський О. І. Теоретичні основи педагогіки / О. І. Вишневський, О. М. Кобрій, 

М. М. Чепіль. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
5. Дьяченко В. К. Новая дидактика / В. К. Дьяченко. – М. : Народное образование, 2001. – 

496 с. 
6. Лопухівська А. В. Теоретичні основи організаційних форм навчальної діяльності учнів у 

сільських загальноосвітніх навчальних закладах / А. В. Лопухівська // Нива знань. – 2003. – № 2 
– С. 13–16.

7. Организация работы методических объединений по подготовке учителей начальных клас-
сов к дифференцированному обучению школьников : метод. рекоменд. / М-во Освіти України. 
– К., 1992. – 64 с. 

8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студ. пед. фак. / О. Я. Савчен-
ко. – К. : Генеза, 1999. – 368 с.

9. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : В 2 т. Т. 1 / Г. К. Селевко. – М. : 
НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

10. Скаткін М. М. До питання про форми організації навчання / М. М. Скаткін // Радянська 
школа. – 1984. – №5. – C. 38–39.

11. Рабунский Е. С. Индивидуальный подход к школьникам в процессе обучения. (На основе 
анализа их самостоятельной учебной деятельности) / Е. С. Рабунский. – М. : Педагогика, 1975. 
– 184 с.

12. Форми навчання в школі : Кн. для вчителя / [Ю. І. Мальований, В. Є. Римаренко, Л. П. Во-
роніна та ін. ; за ред. Ю. І. Мальованого]. – К. : Освіта, 1992. – 160 с. 

13.Чередов И. М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной 
школе / И. М. Чередов. – М. : Педагогика, 1987. – 152 с.

14. Чередов И. М. Формы учебной работы в средней школе : Кн. для учителя / И. М. Чере-
дов. – М. : Просвещение, 1988. – 160 с. 

15. Харламов И. Ф. Педагогика : учеб. пособ. / И. Ф. Харламов. – М. : Высш. шк., 1990. – 
576 с.

REFERENCES
1. Aleksyuk A. M. Pedahohika: navch. posib. [dlya stud. univer.] / A. M. Aleksyuk. – K. : Vyshcha 

shkola, 1985. – 296 s.
2. Bondar V. I. Dydaktyka / V.I.Bondar. – K. : Lybid’, 2005. – 264 s.
3. Burlaka Ya. I. Pro formy orhanizatsiyi navchal’noyi diyal’nosti shkolyariv / Ya. I. Burlaka, 

V. O. Vykhrushch // Radyans’ka shkola. – 1984. – № 5. – S. 39–44. 



344   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 14, 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Vyshnevs’kyy O. I. Teoretychni osnovy pedahohiky / O. I. Vyshnevs’kyy, O. M. Kobriy, 
M. M. Chepil’. – Drohobych : Kolo, 2003. – 528 s.

5. D’yachenko V. K. Novaya dydaktyka / V. K. D’yachenko. – M. : Narodnoe obrazovanye, 2001. 
– 496 s. 

6. Lopukhivs’ka A. V. Teoretychni osnovy orhanizatsiynykh form navchal’noyi diyal’nosti uchniv 
u sil’s’kykh zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladakh / A. V. Lopukhivs’ka // Nyva znan’. – 2003. – 
№2 – S. 13–16.

7. Orhanyzatsyya raboty metodycheskykh objedynenyy po podhotovke uchyteley nachal’nykh 
klassov k dyfferentsyrovannomu obuchenyyu shkol’nykov : Metod. Rekomendatsyy / M-vo Osvity 
Ukrayiny. – K., 1992. – 64 s. 

8. Savchenko O. Ya. Dydaktyka pochatkovoyi shkoly : pidruchnyk [dlya stud. ped. fak.] / 
O. Ya. Savchenko. – K. : Heneza, 1999. – 368 s.

9. Selevko H. K. Entsyklopedyya obrazovatel’nykh tekhnolohyy : V 2 t. T. 1. / H. K. Selevko. – 
M. : NYY shkol’nykh tekhnolohyy, 2006. – 816 s. 

10. Skatkin M. M. Do pytannya pro formy orhanizatsiyi navchannya / M. M. Skatkin // Radyans’ka 
shkola. – 1984. – № 5. – C. 38–39.

11. Rabunskyy E. S. Yndyvydual’nyy podkhod k shkol’nykam v protsesse obuchenyya. (Na 
osnove analyza ykh samostoyatel’noy uchebnoy deyatel’nosty) / E. S. Rabunskyy. – M. : Pedahohyka, 
1975. – 184 s.

12. Formy navchannya v shkoli : Kn. dlya vchytelya / [Yu. I. Mal’ovanyy, V. Ye. Rymarenko, 
L.P.Voronina ta in. ; za red. Yu. I. Mal’ovanoho]. – K. : Osvita, 1992. – 160 s. 

13.Cheredov Y. M. Systema form orhanyzatsyy obuchenyya v sovet·skoy obshcheobrazovatel’noy 
shkole / Y. M. Cheredov. – M. : Pedahohyka, 1987. – 152 s.

14. Cheredov Y. M. Formy uchebnoy raboty v sredney shkole : Kn. dlya uchytelya / Y. M. Cheredov. 
– M. : Prosveshchenye, 1988. – 160 s. 

15. Kharlamov Y. F. Pedahohyka : ucheb. posob. / Y. F. Kharlamov. – M. : Vjssh. Shk., 1990. – 
576 s.

Статтю подано до редакції 13.09.2015 р.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   345

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Òåëüâàê Â. °íñòèòóö±îíàëüí± àñïåêòè ðîçâèòêó óêðà³íñüêîãî...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÐÅÖÅÍÇ°², Â°ÄÃÓÊÈ, ÏÎÂ°ÄÎÌËÅÍÍß

Віталій ТЕЛЬВАК,
доктор історичних наук, професор кафедри давньої історії України та

спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного
 університету імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) telvak1@yahoo.com

Vitaly TELVAK,
Doctor of Historical Sciences, Professor of Ancient History of Ukraine and

Special Historical Disciplines Department, 
Drohobych Ivan Franko State Padagogical University 

(Ukraine, Drohobych) telvak1@yahoo.com 
Виталий ТЕЛЬВАК,

доктор исторических наук, профессор кафедры древней истории Украины и спе-
циальних исторических дисциплин Дрогобычского государственного педагогического 

университета имени Ивана Франка (Украина, Дрогобыч) telvak1@yahoo.com

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 
НАУКОВОГО РУХУ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: НОВИЙ ПОГЛЯД

Доба другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – чи не найбільш популярна у серед-
овищі українських історіографів з огляду на визначальність цього періоду у проце-
сах концептуального оформлення та інституційного становлення вітчизняної науки. 
Свідченням сказаного є сотні праць статейного формату, десятки монографічних і 
дисертаційних досліджень, присвячених найбільш помітним явищам і процесам, 
а також персоналіям та інституціям згаданої доби. Тож цілком очікувано на чер-
зі постала проблема історіографічного осмислення різнопланових публікацій, що 
з’явилися за останнє століття. Таке осмислення має на меті не лише підсумування 
тривалої у часі традиції, але й, що важливіше, виявлення комплексу проблем, які 
потребують першочергової уваги дослідників. Цей актуальний для сучасної науки, 
але доволі складний і в технічному, і в теоретико-методологічному плані «виклик» 
прийняла у своїй узагальнюючій і, як покажемо нижче, ґрунтовній монографічній 
праці Інна Демуз. Слід, на нашу думку, погодитися з її переконанням, що для нас 
«неабиякий інтерес становить не лише поглиблене вивчення діяльності конкретних 
наукових інститутів, як складової національного процесу й організації вітчизняної 
науки, а й переосмислення історіографічної спадщини дослідників про них, нове 
прочитання особистої, професійної, наукової біографії учених другої половини ХІХ 
– початку ХХ ст.».

Авторське формулювання об’єкта та предмета дослідження, його хронологічних і 
територіальних меж, практичне значення праці, технічне оформлення тексту та науко-
вого апарату не викликають зауважень. Окреслені в монографії мета і завдання (кон-
кретно-історіографічного та теоретичного характеру) відповідають обраній темі та да-
ють можливість всебічно і ґрунтовно розкрити її зміст.

Водночас відзначимо, що сформульовані у вступі об’єкт та предмет досліджен-
ня апелюють до територіальної моделі вивчення історіографічного процесу, тобто 
йдеться про наукові товариства на теренах України. Тоді як у самій роботі акцент 
зроблено на національній моделі – йдеться, здебільшого, про українські наукові то-
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вариства чи, також, доволі багато про інституції, котрі функціонували на підросій-
ських теренах.

Новизну результатів дослідження засвідчує – на емпіричному рівні – скрупульозне 
виявлення й систематизація історіографічних джерел з проблеми, а також залучення до 
аналізу широкого кола новітніх публікацій, котрі ще не були предметом науковознавчої 
рефлексії; на теоретичному – авторський погляд на методологічні засади вивчення іс-
торіографії історії наукових товариств на теренах України другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст., як і деконструкція численних історіографічних стереотипів у висвітленні 
діяльності наукових осередків.

Цілком прийнятною є структура монографії. Вона відповідає поставленим завдан-
ням і дає можливість з достатньою повнотою висвітлити основні проблеми даної теми. 
Матеріал викладено на підставі проблемно-хронологічного підходу логічно і послідов-
но. Книга складається зі вступу, семи розділів (поділених на підрозділи), висновків та 
списку використаних джерел і літератури (тематично-алфавітної побудови).

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія дослідження» тради-
ційно складається з трьох підрозділів, в яких визначений стан та провідні напрями до-
слідження теми, характеризується і класифікується комплекс історіографічних джерел, 
висвітлюються основні теоретико-методологічні засади наукового пошуку.

Цікаво побудований історіографічний огляд (с. 16–34), який подається І. Демуз за 
хронологічно-проблемним принципом. Слід зазначити, що згаданий підрозділ не ба-
лансує на межі фактографічності, а засвідчує поряд із ґрунтовною обізнаністю авторки 
з направду неозорим колом різноформатних праць влучність її історіографічних оці-
нок доробку попередників. При цьому авторкою виділено групу узагальнюючих дослі-
джень з історіографії, блок праць тематичного характеру за галузевим або регіональним 
принципом, а також роботи з історії окремого чи декількох наукових товариств. Названа 
класифікація має ту поважну хибу, що в ній цілком затрачена значна – у кількісному 
плані та чи не найбільш новаторська за методологічними пропозиціями – персоналісти-
ка. Приміром, саме в біографічних нарисах, присвячених В. Антоновичу, В. Іконнікову, 
Д. Багалію чи М. Грушевському, міститься найдокладніший аналіз їхнього внеску у роз-
будову інституційного кістяка української науки. Заради справедливості відзначимо, що 
Інна Олександрівна у даному випадку цілком пішла слідами своїх попередників, котрі, 
наприклад, надалі ширять хибні тези, що «сучасні історики віддають перевагу вивчен-
ню наукової спадщини М. Грушевського-історика, його методології, найбільше – його 
політичній діяльності, проте М. Грушевський як організатор науки досліджений мало і 
фрагментарно, за виключенням його організаторської роботи в археографічній галузі» 
(З Зайцева). Тут звернемо увагу хоча б на монографії Ігора Верби та Юрія Шаповала, 
Василя Педича, Руслана Пирога, Сергія Плохія, а також Віталія і Вікторію Тельваків, 
котрі випали з поля зору І. Демуз.

Подібним за синтетичним характером до огляду історіографії є й аналіз джерельної 
бази дослідження. Авторка і тут пропонує власну класифікацію, в якій виокремлено 
документальні джерела, нормативні матеріали і наукову продукцію товариств, мему-
ари та спогади, узагальнюючі і монографічні дослідження, наукові статті, матеріали 
наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, дисертаційні дослідження, навчальні 
посібники, підручники, науково-популярні праці, врешті, довідкову літературу та біблі-
ографічні покажчики. Загалом погоджуючись із авторкою, «що виробити універсальну 
схему класифікації історіографічних джерел неможливо» (с. 36), все ж вкажемо на деякі 
недосконалості запропонованої класифікації. Так, у ній такий важливий вид джерел, 
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як епістолярій віднесено до документальних джерел і при цьому зовсім не відзначено 
особливостей його інформаційного потенціалу. Разом із тим, як самостійну джерельну 
групу названо мемуари та спогади, що є практично тотожними видами джерел і при 
цьому не згадано щоденникову літературу.

Сумнівною для нас також видається необхідність виокремлення та залучення такої 
групи історіографічних джерел, як навчальні посібники і підручники, оскільки в них 
ідеться про популяризацію вже представленого раніше в інших формах наукового зна-
ння, а не про нову його якість. Не слід, на нашу думку, було також розводити в різні 
групи узагальнюючі і монографічні дослідження та наукові статті лише за формальною 
ознакою. Згаданої вище плутанини можна було легко оминути, якби І. Демуз скориста-
лася найбільш поширеним у літературі формально-змістовим підходом до поділу дже-
рел.

Відзначимо також, що конструюючи джерельну базу дослідження, І. Демуз звер-
тається виключно до опублікованих матеріалів, цілком залишаючи поза своєю увагою 
важливі невидані тексти. У той же час така кількісно значна група джерел, як, напри-
клад, мемуари, щоденники чи епістолярій українських інтелектуалів, надалі чекає на 
оприлюднення. Так, згадуючи у своїй роботі важливі для вивчення раннього періоду 
історії НТШ «Спомини з мого життя» Олександра Барвінського, Інна Олександрівна 
зовсім не згадує, що найбільш цікава, у розрізі обраної нею теми, їх частина ще чекає на 
оприлюднення. Врешті, слід цілком погодитися з авторкою, що «дослідження базується 
на різноманітних видах джерел, що є достатньо репрезентативними для висвітлення 
процесу нагромадження знань із проблематики» (с. 53).

Найбільшою за обсягом частиною першого розділу є методологічний підрозділ, в 
якому розглянуто теоретичні підстави проведеного дослідження. І. Демуз доволі до-
кладно зупиняється на характеристиці принципів та методів історичного дослідження, 
вказуючи на їх пізнавальні можливості для реалізації поставлених у роботі завдань. 
Що важливо, авторка не обмежується загальноприйнятим позитивістським каноном, а 
цілком виправдано твердить про необхідність врахування новітніх технік, наприклад, 
методологічного інструментарію історичної антропології та мікроісторії. Вповні слуш-
но також окреме місце у підрозділі відведене поясненню підставових для дослідження 
понять і термінів.

Попри відзначену розлогість методологічної частини першого розділу, авторка, на 
жаль, не визначає загальну концептуальну модель власного історіографічного дискурсу. 
Нам видається, що рецензоване дослідження виконане у руслі «культурно-інтелекту-
альної історії». Як відомо, відмінність цього підходу від традиційної історії історичної 
науки полягає, передусім, у розширенні методологічного плюралізму, міждисциплінар-
ного підходу, можливостей враховувати широке історико-культурне тло розвитку істо-
ричної думки. Також у цій частині праці пасувало б дати пояснення обраної у дисертації 
територіальної моделі дослідження та розкрити її кореляцію з національним підходом 
при вивченні досліджуваної проблематики.

Другий розділ присвячений проблемам дослідження та інтерпретацій особливос-
тей функціонування наукових товариств універсального типу. Спочатку І. Демуз зосе-
редилася на історичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст. про Наукове товариство 
ім. Т. Шевченка у Львові та Українське наукове товариство в Києві. При цьому вважа-
ємо не зовсім вдалим визначення верхньої хронологічної межі, адже перші двадцять 
років ХХ ст., про які у підрозділі говорить дослідниця, складно назвати «початком 
століття».
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У фокусі дослідницької уваги авторки згаданого підрозділу знаходяться праці орга-
нізаторів та чолових функціонерів цих перших вітчизняних протоакадемій – О. Барвін-
ського, М. Грушевського, В. Дорошенка, С. Петлюри, І. Кревецького, В. Перетца, Д. До-
рошенка та ін. При цьому Інна Олександрівна цілком слушно відзначає, що більшість 
із публікацій згаданих авторів мали звітний, популяризаційний та публіцистичний, а не 
науково-дослідницький характер. Відзначимо, що цілком обґрунтовано названі тексти 
тієї доби кваліфіковано і як історіографічні опрацювання, і як першорядні джерела.

Поряд із розлогістю та влучністю характеристик перших українських інтерпрета-
торів НТШ та УНТ, відзначимо цілковите замовчування авторкою іншомовної історіо-
графії. Натомість, саме протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. до українського наукового 
руху найбільш інтенсивно – з усього досліджуваного періоду – зверталися польські, 
російські, німецькі та чеські оглядачі. Згадаємо хоча б голосні імена Олексія Шахмато-
ва, Александра Брікнера, Раймунда Кайндля, Карела Кадлєца та багатьох інших того-
часних славістів.

У наступному підрозділі І. Демуз зосереджується на осмисленні історії НТШ і УНТ 
протягом 1920-х – 1980-х років. При цьому невдало, як на нашу думку, згаданий пері-
од названо «радянською епохою». Адже таке маркування відповідає минулому лише 
тих українських земель, що опинилися під радянською владою, тоді як стосовно за-
хідноукраїнських територій таке означення є правомірним тільки після 1939 р. І вже 
зовсім воно не пасує до української діаспорної історіографії, представники якої ніколи 
не вважали, що живуть в «радянську епоху». У даному випадку більш коректним було 
би звичайне зазначення хронологічних рамок. Також згаданий період, з огляду на його 
тривалість, варто було поділити відповідно до загальної періодизації українського ми-
нулого, обравши цезурою 1939 р., коли вільна вітчизняна наука була змушена остаточно 
залишити материкову Україну.

І в цій частині роботи, як і в попередній, поряд із розлогим і вдумливим аналізом 
україномовних праць, присвячених НТШ і УНТ, бачимо цілковите замовчування англо-, 
франко- та німецькомовної історіографії. Більшість її була створена українськими емі-
грантами. Для прикладу, відзначимо тут праці Олександра Оглоблина, Наталії Полон-
ської-Василенко та Бориса Крупницького. Поряд зі згаданими працями, були й цікаві іс-
торіографічні розвідки західних славістів. Приміром, інформація про діяльність україн-
ських товариств міститься в історіографічних нарисах Джорджа Сімпсона та Джеймса 
Томпсона. Про діяльність НТШ у своїх нарисах наукового життя на галицьких теренах 
доби автономії неодноразово писали й польські дослідники.

Серед дрібних недоглядів цієї частини роботи назвемо помилкове твердження, що 
відома стаття І. Крип’якевича, де аналізувалася діяльність Історично-філософської сек-
ції НТШ за 1894 – 1913 рр., була вперше опублікована в 1939 р. (с. 88). Насправді, 
друком вона вийшла лише у часи незалежності, адже планований 156-й том «Записок 
НТШ», у якому повинна була з’явитися згадана розвідка, було «репресовано» радян-
ською владою.

Згадані вище переваги й недоліки історіографічного аналізу Інни Олександрівни 
притаманні й при висвітленні нею тенденцій сучасної історіографії діяльності науко-
вих товариств універсального типу на теренах України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тут 
також бачимо прискіпливий і вмілий аналіз великого кола різнопланових історіографіч-
них джерел, які з’явилися в Україні протягом останніх десятиліть, і таке ж цілковите 
нехтування іншомовною літературою чи доробком численних багатонаціональних до-
слідницьких проектів. До найбільш прикрих пробілів цієї частини праці назвемо хоча 
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б випадення з поля зору авторки доробку науковців з різних країн Європи, об’єднаних 
співпрацею у багаторічних проектах «Багатокультурне історіографічне середовище 
Львова ХІХ – ХХ ст.», «Галіція, 1772 – 1918», «Львів: місто – культура – суспільство», 
«Краків-Львів: книги, музеї, видавництва» та ін. Діяльність згаданих дослідницьких 
колективів постійно реферується не лише в регіональних виданнях, але й на сторінках 
«Українського історичного журналу».

Поряд із неодноразово відзначеною повнотою знайомства І. Демуз з українською 
історіографічною літературою, вкажемо на низку важливих опрацювань останніх років, 
які не потрапили у поле її зору. Так, поза сумнівом, вартою уваги є фундаментальна 
«Енциклопедія НТШ», якої наразі вийшло два томи. Важливими для дослідження є і 
численні праці про львівську історичну школу М. Грушевського авторства В. Педича, 
С. Панькової, В. Тельвака та ін. Інформативними для історіографічного аналізу є дисер-
таційні дослідження Ольги Владиги («Археографічна діяльність Михайла Грушевсько-
го (1894 – 1934 рр.)») та Інни Савчук («Журнал «Україна» у розвитку української історі-
ографії першої третини ХХ ст.»). До речі, знайомство з останньою працею, дозволило б 
авторці заперечити тезу З. Зайцевої, що журнал «Україна» не був титульним виданням 
УНТ (с. 122). Таким виданням «Україна» була у 1917 – 1918 рр., про що зазначено на 
титульній сторінці.

Цінність третього розділу полягає в тому, що тут уперше діяльність товариств гума-
нітарного спрямування в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. стала об’єктом 
всебічної історіографічної рефлексії. Свій аналіз І. Демуз традиційно розпочинає з іс-
торіографії другої половини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст., невдало маркуючи цей 
великий період, у якому працювали представники кількох поколінь, що були прихиль-
никами позитивізму та модернізму, народницьких і державницьких підходів, терміном 
«дорадянська». На наше переконання, згаданих маркерів слід позбуватися дослідникам 
історії української історіографії, адаптуючи загальноприйняту практику віднесення до 
домінуючих у науці теоретико-методологічних парадигм.

Залучаючи різнопланові джерела, Інна Олександрівна переконливо довела, що 
найбільша кількість публікацій дорадянського періоду присвячена історії діяльності 
Історичного товариства Нестора-літописця та Історико-філологічного товариства при 
Харківському університеті; значно менше публікацій є про Історико-філологічне то-
вариство Новоросійського університету та Історико-філологічне товариство Історико-
філологічного інституту князя О. Безбородька в Ніжині. Поряд із цим, зустрічаються 
також поодинокі публікації, як правило статейного формату, у збірниках праць науко-
вих товариств про Імператорське Російське воєнно-історичне товариство, Церковно-іс-
торичне та археологічне товариство при Київській Духовній академії, окремі церков-
но-археологічні товариства. При цьому, як слушно твердить авторка, дореволюційна 
історіографія згаданих товариств характеризується реконструктивно-описовим, а не 
дослідницько-критичним характером, часто просто інформативним стилем, оскільки 
автори були творцями і співробітниками відповідних установ, що зумовлює часткову 
суб’єктивацію змісту праць.

У наступному підрозділі, як зазначено у його назві, І. Демуз зосередилася на про-
блемі вивчення діяльності наукових товариств гуманітарного спрямування радянськи-
ми істориками. Незрозумілим є, на якій підставі авторка вирішила обмежитися саме ра-
дянською історіографією, залишивши поза увагою не тільки розлогу українську та ро-
сійську традицію у вільному світі, але й багатьох західних авторів, якітрадиційно цікав-
ляться наддніпрянським регіоном Російської імперії. Втім, те, що Інна Олександрівна 
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ненавмисне припустилася такої дефінітивної помилки, свідчать її згадки публікацій про 
товариства в діаспорних «Українському історику» та «Енциклопедії українознавства».

Важливо, що у цій частині роботи авторка не тільки віднотовує й аналізує найбільш 
помітні історіографічні публікації, але й вказує на сильні та слабкі сторони аналізова-
них праць з позицій сучасної науки. Це дозволяє читачеві скласти уявлення про те, які 
з творів надалі є актуальними для науковців, а які мають лише історіографічний інтер-
ес. Цілком обґрунтованим є висновок Інни Олександрівни, що «для історіографічних 
студій радянського періоду характерне спорадичне звернення до історії наукових това-
риств гуманітарного спрямування ХІХ – початку ХХ ст.» (с. 167).

Остання частина третього розділу відведена аналізові історіографії сучасних до-
слідницьких стратегій вивчення проблеми діяльності гуманітарних товариств. Розгля-
даючи сучасні історіографічні студії про діяльність історичних наукових товариств на 
теренах України ХІХ – початку ХХ ст., І. Демуз виділяє «дві групи розвідок: 1) загальні 
праці, присвячені розвиткові історичної думки й археографії відповідного періоду, а 
також представникам історіографічних шкіл Російської імперії та їхнім наступникам 
у СРСР; 2) спеціальні дослідження, що висвітлюють безпосередньо історію окремих 
товариств» (с. 170). Вочевидь, такий підхід значно звужує коло дослідницької пробле-
матики і в територіальному, і в проблемному аспекті. Та й сама авторка нерідко демон-
струє невиправданість такої класифікації історіографічних джерел, згадуючи, щоправ-
да, надзвичайно стисло, галицькі польські товариства.

Важливо, що у цій частині монографії Інна Олександрівна не обмежується аналізом 
різнопланових публікацій, але й демонструє динаміку наукового життя останніх деся-
тиліть, неодноразово згадуючи численні конференційні проекти. Авторка також уміло 
відтворює полеміку в сучасній науці довкола багатьох спірних питань діяльності на-
укових товариств. Схвально й те, що І. Демуз, залучаючи власні напрацювання, нерідко 
вступає у дискусію з більш іменитими колегами.

На жаль, у цьому розділі Інна Олександрівна практично цілковито оминула згадкою 
наукове життя на захід від Збруча. Лише в одному місці згадано про українські «Руську 
трійцю», Галицько-руську матицю, Народний дім, а також польські Крайове археоло-
гічне товариство у Львові, Народознавче товариство у Львові, Товариство шанувальни-
ків минувшини Львова та Геральдичне товариство у Львові. Звісно, цим коротеньким 
переліком наукове життя західноукраїнських земель далеко не обмежувалося. У випад-
ку Галичини, наприклад, обов’язково слід було згадати польське Історичне товариство 
у Львові, з яким тривалий час співпрацювали такі провідні українські гуманітарії, як 
Іван Франко та Михайло Грушевський. Це товариство на сьогодні має значну літерату-
ру, втім і українську. Також у цьому розділі цілком замовчане наукове життя на Буковині 
та на Закарпатті. Хоча, приміром, українське наукове Історичне товариство в Чернівцях, 
активними членами якого були Мирон Кордуба та Зенон Кузеля, мало помітний вплив 
на культурне життя буковинського регіону.

У другій половині монографії – від четвертого до сьомого розділів – І. Демуз послі-
довно реконструює широку палітру наукових інституцій другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., аналізуючи історіографію природничо-наукових, науково-технічних, медичних 
та сільськогосподарських товариств. Згадана частина книги також позначена перевага-
ми та деякими упущеннями, що ми їх віднотовували стосовно попередніх частин. Так, 
значною повнотою позначений аналіз української та російської материкових історіо-
графій інституційної проблематики. Авторка цілком переконливо, на підставі значного 
кола опрацьованих джерел, визначила провідні риси історіографічного дискурсу кож-
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ного з трьох періодів. Важливим є те, що Інна Олександрівна вписує історіографічні 
пошуки представників того чи іншого періоду в загальне тло поступу наукового знання, 
тим самим демонструючи, що в аналізованих нею текстах було новаційним, а що лише 
наслідувало поширені взірці. Стосовно сучасного історіографічного дискурсу, І. Демуз 
відтворює ускладнення поля наукознавчої рефлексії, показуючи дискусії з найбільш 
принципових питань історії тієї чи іншої інституції. Важливо, що при цьому авторка 
виступає також у ролі дослідниці, подекуди окреслюючи власну позицію з обговорю-
ваних питань, що нерідко виглядає більш переконливо, аніж гіпотези її попередників.

Разом із тим, надалі «радянськість» виступає маркером при визначенні історіогра-
фічних періодів аж до доби української незалежності. Також акцент у роботі зроблено 
на українських землях, що були у складі Російської імперії. Наукові товариства західно-
українського регіону згадані лише припадково, при цьому практично цілковито промов-
чаний науковий рух на Закарпатті та Буковині. Іншомовна література – поза російською 
материковою – також виявилася поза увагою Інни Олександрівни, що, врешті, відкри-
ває нові перспективи подальшого творчого пошуку. З огляду на останнє зауваження, 
незрозумілою є авторська увага до історіографії московських і петербурзьких товариств 
– інколи значно більша, аніж до їхніх українських філіалів.

У висновках І. Демуз не просто зібрала підсумкові положення, представлені нею у 
розділах, але й стисло, у розрізі цілої теми, подала узагальнену картину історіографіч-
ного осмислення інституційних процесів в Україні досліджуваного періоду. Вона не 
тільки підвела підсумки понад столітній історіографічній рефлексії, але й, що більш 
важливо, з кожного дисциплінарного спектру окреслила найбільш актуальні напрямки 
подальших наукових пошуків, реалізація яких сприятиме створенню стереоскопічної 
картини наукового життя на українських землях у добу позитивізму.

Загалом представлена праця є розлогою панорамою наукового життя на українських 
землях доби національного відродження. У такій панорамі можна називати ще чимало 
моментів, які хотілося б побачити, але це були би радше побажання, а не зауваження. 
Важлива заслуга авторки полягає у тому, що їй вдалося вичленити українську складову 
з діяльності загальноімперських наукових товариств. Тож вважаємо рецензовану мо-
нографію І. Демуз важливим внеском у сучасну історіографію українського наукового 
життя другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Рецензію подано до редакції 09.09.2015 р.
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